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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/7
Data: vint-i-dos de maig de dos mil dotze
Hora: 18.00 h fins 21.55h
Lloc: Casa Consistorial
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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 24 D’ABRIL DE 2012 I
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 15 DE MAIG DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes
corresponents a la sessió ordinària del dia 24 d’abril de 2012 i extraordinària i
urgent del dia 15 de maig de 2012 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, bienvenidos y bienvenidas al Pleno ordinario
del mes de mayo, empezaremos el Pleno con un minuto de silencio en
memoria de las cinco mujeres víctimas de violencia de género, que se han
producido en este último mes.
Minut de silenci.
Bé, continuem amb l’Ordre del Dia, però prèviament hi ha una Declaració
Institucional i li demanaríem a la Sra. Secretària que fes lectura de la mateixa.

SRA. SECRETÀRIA
Declaració Institucional aprovada unànimement en Junta de Portaveus de
data d’avui que diu:
L’Ajuntament vol rebutjar i condemnar amb fermesa l’agressió de la que va ser
víctima Alberto Sánchez, regidor d’aquest consistori, el passat 3 de maig a la
ciutat de Barcelona.
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Qualsevol tipus de violència, independentment dels motius que l’originin, és un
atac a la societat civil basada en la solidaritat.
És des d’aquesta profunda convicció en la democràcia i en la no violència que
volem advertir sobre els riscos que ara mateix planen sobre el nostre sistema
de drets i llibertats públiques.
Des de les nostres posicions demòcrates apostem fermament per una
tolerància zero vers a totes les formes de violència i per posar tots els mitjans i
les mesures pertinents per eradicar i treballar per una societat que rebutgi tot
tipus de violència.
Condemnem fermament aquests atacs a la democràcia i la llibertat, ja que
accions com aquestes només fan que reafirmar-nos en els nostres valors i
principis. Actes com aquests ens han d’enfortir per fer front a aquells que
maltracten als col·lectius que pensen o actuen de manera diferent.
La resposta davant d’aquesta agressió no pot ser més que un compromís
encara més fort de tots i totes amb la democràcia i un compromís en continuar
treballant pel benestar de la nostra ciutat, de la que els regidors del consistori
són els legítims representants.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, i ara sí comencem amb l’Ordre del Dia del Ple.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 1.PETICIÓ DE PARAULA DEL SR. M.P.L., EN NOM
I REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE
L’HOSPITALET, PER TRACTAR EL TEMA DE LA PUJADA DE L’IBI.

DICTAMEN 2.PETICIÓ DE PARAULA DEL SR. R.F.F., EN NOM
I REPRESENTACIÓ DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BELLVITGE,
PER TRACTAR EL TEMA DEL REBUT DE L’IBI.

…/…

4

En relació a les peticions de paraula sol·licitades pel Sr. M.P.L. en nom i
representació de la Federació d’Associacions de Veïns de l'Hospitalet, i del Sr.
R.F.F., en nom i representació de la Asociación de Vecinos de Bellvitge, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, com són dues paraules del mateix tema, farem que les dues persones
facin la seva intervenció i posteriorment ja farem la intervenció per part del
govern. Sr. P.

SR. P.
Sra. Alcaldesa, señores y señoras regidores, vecinos que hoy nos
acompañáis, buenas tardes a todo el mundo.
A ver, desde el pasado día 11 de abril, donde a requerimiento de Alcaldía,
asistimos a que se nos diera una reunión y se nos diera una explicación sobre
el tema de cómo iba a quedar el IBI para el presente año, nosotros ya allí
tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra disconformidad, por supuesto no
estábamos de acuerdo en que se subiera un 8%, no lo íbamos a estar ahora
en casi un 19%. Naturalmente no solamente fue eso, exponer lo que era
nuestra postura, sino además quedar abierto a buscar soluciones y
compensaciones.
Dijimos que era necesario que desde el Ayuntamiento se explicara
perfectamente a todos los vecinos y vecinas, cómo quedaba el tema de la
subida del IBI y, con posterioridad, enviamos una carta a este Ayuntamiento,
ya hoy contestada, en la que proponíamos, entre otras cosas, presentar un
recurso de inconstitucionalidad, ya que se estaban invadiendo competencias
municipales. En la carta se nos da una explicación de que este recurso no es
fácil ponerlo, y no es fácil aún siendo la segunda ciudad de Cataluña, con
bastantes menos probabilidades, nosotros como Federación seguimos
intentándolo, por supuesto no nos está resultando en absoluto fácil tirar
adelante este tema.
En cualquier caso, comprendiendo los motivos de la respuesta a esta carta y
comprendiendo que para este año prácticamente ya poco podemos hacer, sí
que seguimos insistiendo en la línea de que hay que buscar soluciones, hay
que buscar compensaciones, nos da un poco la sensación de que nos hemos
resignado con mucha facilidad a esta subida, nos da la sensación de que no
hay mal, desde el Consistorio se ve aquello de que no hay mal que por bien
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no venga. Efectivamente, conocemos perfectamente la situación de la
hacienda municipal a la hora de tener que cuadrar unos presupuestos, cuando
no se sabe sobretodo cuáles son los recursos de los que se va a disponer, ya
que tanto el Gobierno Central, como Generalitat, de alguna manera nos los
están recortando.
Pero seamos un poco conscientes de la situación que se está viviendo en
nuestros barrios, nos está cayendo encima de todo, nos recortan la sanidad
pública, nos amenazan la enseñanza pública, nos vamos viendo, de alguna
forma, constreñidos y a tener cada día más precariedad en todos los sentidos,
y ahora, a más a más, un aumento que creemos excesivo.
Hoy estamos aquí para decir, hemos de hacer algo más, no basta con decir
que no, que es una desgracia que se nos viene encima, tenemos que buscar,
sentarnos, hablar y buscar soluciones y, sobretodo, buscar compensaciones
y, insisto, no ya para este año que por desgracia los recibos se están
pagando. En cualquier caso, nosotros ofrecemos esta vía de diálogo para
buscar soluciones para el próximo año, que no va a ser, evidentemente, mejor
que el que estamos viviendo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. R.

SR. R.F.
Buenas tardes, ciudadanos, ciudadanas. Bueno, aunque es lo mismo, se ve
que nos falta un poquito de coordinación, pero bueno, ya que estoy aquí,
como la Asociación de Vecinos estaba un poco en tránsito de una Junta a
otra, pues por eso quizás no nos hemos podido llegar a poner de acuerdo,
pero bueno, en lo que estamos de acuerdo es en los impuestos abusivos.
Bueno, me voy a referir, el día 14 de abril de 2012, salió publicado en el
periódico del Consistorio esta editorial, el gobierno central impone una subida
del IBI del 18%, es por eso que les pedimos una explicación razonable y
razonada, porque nos parece excesivamente abusiva esta subida. Sigo, a los
ciudadanos se nos subió la pensión un 1%, se nos sube el IRPF en el 2 o el
3%, mermando así nuestro poder adquisitivo, se nos recorta en sanidad,
educación, se nos quiere hacer pagar parte de los fármacos, hasta cuándo las
administraciones van a seguir humillando a los ciudadanos.
Qué proponemos, proponemos, yo no sé si es posible, hay ciudadanos y
ciudadanas que desgraciadamente cobran un salario muy corto, creo que se
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les detrae 60 euros, prácticamente mucha gente ignora esta situación, por eso
le propongo al Consistorio si es posible mandar una carta personalizada, si es
que se tienen los datos fiscales, no sé si se puede hacer o no, para que esta
gente se entere y se les ayude con esos 60 euros. Segundo, tener unas listas
en las asociaciones de vecinos, para asesorarles. Tercero, mirar cómo se
puede compensar a los ciudadanos en los años sucesivos, por esta subida
descomunal.
He terminado, no sé si, no he terminado todavía, no sé si apareció en un
periódico digital esta noticia de la Sra. Alcaldesa, que dice que nos va a
suprimir el 8%, no sé si es cierto o no es cierto, quiero que se conteste,
porque está aquí la foto de la Sra. Alcaldesa en un periódico digital del día, a
ver qué día pone, bueno, un día de estos, un día de estos de atrás, no sé qué
día es, pero bueno, pone que la comunidad de municipios, etc, pues han
recapacitado, han hecho presión, y parece ser que nos van a quitar el 8%,
bienvenido sea si eso es así, y si no, pues a ver cómo podemos compensar
todas estas subidas de impuestos.
Me queda algo de tiempo, yo no sé, le quería contestar una cosa al Sr. del
Río, porque salió en…, no sé si procede, salió también en el periódico…

SRA. ALCALDESSA
Si no procede R., no…tú mismo.

SR. R.F.
Salió en el periódico del Consistorio, es que yo no tengo otro foro para decirle
a este Sr., en el periódico del Consistorio de 14 de mayo de 2012, le
preguntan al Sr. del Río, esto es con relación al CAP ¿finalmente el CAP de
La Marina lo damos por perdido? Respuesta, intuyo que el tema se está
utilizando con un fin político. Sr. del Río, en eso coincido con usted, lo han
utilizado con esos fines para recortar en sanidad, en educación, tanto CiU,
como el PP, en los presupuestos que han aprobado en el Parlamento. Luego,
después de habernos mentido una y otra vez, hasta con documentos falsos,
querían lavarse la cara presentando una moción, después de cinco meses en
este Consistorio, a favor del CAP de Rambla Marina, diciendo que tenían la
aprobación de los vecinos de Bellvitge, pues no Sr. del Río, ni le hemos dado
permiso para presentarla, ni para retirarla, simplemente no la apoyamos, para
no ser manipulados por su partido, una vez más. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, té la paraula la Sra. Mercè Perea, Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Sí, gràcies Alcaldessa. Haré una respuesta conjunta, tanto a la pregunta
formulada o a la intervención por parte del Sr. Piñar, como del Sr. Roque, en
el primer caso del Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos i,
en el segundo caso, en nombre de la Asociación de Vecinos de Bellvitge.
Vamos a ver, haré un poco de historia, muy brevemente, porque no se trata
tampoco aquí de hacer la exposición que habitualmente hacemos como
gobierno, y yo creo que ustedes ya saben que estamos explicando qué ha
pasado con el IBI, qué ha pasado no sólo con el IBI, sino qué ha pasado o
cuál es la situación económica de la ciudad, estamos teniendo diferentes
reuniones por todos los barrios, con entidades, con ciudadanos a título
individual, explicando cuáles son las circunstancias, y explicaré brevemente
cuál era la situación en octubre del 2011, hace ocho meses.
Ustedes recuerdan que después de diferentes años con resultados positivos
por parte del Ayuntamiento, en el caso del 2007, 2008, 2009, tuvimos
resultados positivos que son los que nos han permitido, básicamente, hacer
frente a la situación de crisis que sufrimos desde el año 2008. En el 2009 y
por primera vez en muchos años, las cuentas municipales tienen un resultado
negativo, un resultado negativo que la Ley nos obliga a sanear, dentro del
plazo que se establece y es, en todo caso, antes de que lleguen las nuevas
elecciones municipales, es decir, antes del 2015, esto lo hace la Ley para que
el nuevo gobierno que entre en el año 2015, no se encuentre con una
situación negativa. Pues bien, con motivo de este resultado negativo de la
finalización del ejercicio 2010, el Ayuntamiento adopta una serie de medidas
y, entre ellas, es adoptar la aprobación de un plan de saneamiento, a tres
años, que afecta al año 2012, 2013 y 2014, y con este plan de saneamiento
afecta una serie de medidas, tanto en la parte de los ingresos, como en la
parte de los gastos.
Por lo que afecta a los ingresos, se adoptó, en aquel momento, un incremento
del 8% para el año 2012, un incremento para el año 2013 del 8% y un
incremento del 8% también para el 2014, para los tres años, y con estos tres
años, entendíamos que pidiéndole un esfuerzo a la ciudadanía, teniendo en
cuenta que estábamos hablando, en el caso de Hospitalet, de valores
catastrales relativamente bajos, porque hablamos de valores catastrales del
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año 1999, entendíamos en aquel momento que, evidentemente, era un
esfuerzo lo que se le pedía a la ciudadanía, pero que éste era soportable,
teniendo en cuenta que el 75% de las viviendas de la ciudad, tienen valores
catastrales, tienen un valor medio catastral de 47.000 euros.
Implicaba, por tanto, un incremento de 23 euros al año y esto, el gobierno
municipal, a pesar de que un 8% llama mucho la atención y efectivamente,
pues bueno, es un incremento considerable, teniendo en cuenta, pues los
incrementos que hemos ido haciendo, porque el gobierno municipal a lo largo
de todos estos años, no ha querido incrementar la presión fiscal, esto,
evidentemente, en octubre se han de adoptar una serie de medidas, por una
cuestión de responsabilidad, se adoptan medidas en el incremento de los
ingresos y en la disminución de los gastos.
Ante esto, se aprobó un presupuesto, unas ordenanzas fiscales con este
incremento del 8%, y en el mes de diciembre se aprobó un presupuesto que
contenía, para el año 2012, ese incremento del IBI del 8%. Pues bien, el día
30 de diciembre, se dicta por parte del Gobierno Central, un Real Decreto, el
Real Decreto 20/2011, que obliga a los ayuntamientos a incrementar el 10%
sobre el tipo impositivo, en el año 2012, y otro 10% en el año 2013, sobre el
tipo impositivo, lo que representa que no es un 18%, es un 18,89%, porque no
afecta en el valor catastral. Y eso se dicta por parte del Gobierno Central, se
dicta un 30 de diciembre, si no recuerdo mal, entra en vigor un 31 de
diciembre, con lo cual el margen de maniobra para el Ayuntamiento es nulo.
Por qué les digo esto, por una cuestión, porque las ordenanzas fiscales se
aprobaron en octubre, junto con el plan de saneamiento, que es en las
ordenanzas fiscales donde podemos incrementar o bajar los tipos impositivos,
es decir, donde determinamos qué vamos a hacer con los impuestos de la
ciudad y, por tanto, ni nos permite…

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea, se le ha acabado el tiempo.

SRA. PEREA
Reduzco, hago una breve intervención.

SRA. ALCALDESSA
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Bueno, finaliza.

SRA. PEREA
Como consecuencia de este incremento, en el mes de enero se hicieron unas
cartas, tanto al Ministerio de Administraciones Públicas, como al de Hacienda,
pidiéndoles que…

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea, déjelo y, en todo caso, en fin, si hay más petición de información,
continuará. Ha pedido la palabra la Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies, Sra. Alcaldessa, entenc que ens feien una demanda a tots de l’opinió
sobre el mateix. Comentar dos temes que no s’han comentat, però que crec
que és bo que es diguin.
Aquest Ple municipal, no sé si per part de tots els grup, però majoritàriament
va aprovar una resolució que deia que estava en contra que el govern central
ens imposés, no només a l’Ajuntament de l’Hospitalet, si no al conjunt
d’ajuntaments, una normativa que depassava el que són les seves atribucions,
perquè les seves atribucions és actuar sobre allò que afecta al govern del
conjunt de l’Estat Espanyol, però no als municipis, i en canvi, doncs envaïa el
que eren les competències municipals, i per tant, es posava a casa d’un altre,
per dir-ho d’alguna manera, fet que nosaltres no hi estàvem d’acord. Amb el
doble agreujant que, com aquí s’ha explicat, això venia a incrementar, s’havia
decidit aquest 8% que el Sr. Piñar deia, ja no ens agradava el 8%, doncs, a
més a més, sumar-li un 10%, i per tant, el que representa d’abusiu, podríem
dir, aquesta xifra del 18,82% que els ciutadans de l’Hospitalet veurem.
Jo crec que hi ha una mesura que s’ha anunciat, que és aquesta dels 60
euros, que és un pal·liatiu, que no serà la salvació de ningú, però sí que és un
pal·liatiu. Però sí que m’agradaria, nosaltres almenys ho hem preguntat i ens
han dit, ens han contestat això, en Serveis jurídics de casa nostra i voldria que
es contrastés, que aquest 2012 és irreversible, però que pot ser sí en el 2013
és pot fer, és pot aturar o és pot fer, exempció. I per tant, ens agradaria que si
aquest 2012 no és materialment tocable, per dir-ho d’alguna manera, estudiar
la possibilitat que això fos revertible al 2013, si és que la informació que ens
han facilitat és la correcta i, per tant, encara que a molts ciutadans no els
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salvaria de la situació d’haver ara aquest increment del 18%, sí que al 2013 es
veurien, doncs d’alguna manera rellevats d’aquesta pesa que estem obligats a
fer al 2012. No sé si m’he explicat, és a dir, pel 2012 no tenim solució, però
ens diuen que pel 2013 legalment sí que es podria fer, perquè hi ha marge de
maniobra, perquè encara no hem fet, no hem aplicat els nostres tipus. Això del
2013, no faria que puntualment els ciutadans tinguin una situació de dificultat,
però pot ser sí que lleugeria la càrrega excessiva de cara al 2013 i, per tant,
demano al conjunt del Consistori que ho estudiem i que veiem si en el 2013 es
pot treure una part d’aquesta càrrega.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sra. Alcaldesa, en primer lugar quiero agradecer, pues el tono, tanto del Sr.
Piñar como del Sr. Roque, agradezco el tono de sus intervenciones, en una
cosa que realmente, pues hay cabreo, es verdad, y es de agradecer la forma
en que ustedes, pues se han manifestado en este Pleno.
Permítame sólo un inciso, sobre la moción aquella famosa. Aquella moción
era de los vecinos, puesto que los propios vecinos la enviaron por correo
electrónico, incluso modificada, o sea los vecinos me modificaron una moción
que yo quería presentar en el Pleno, acepté todas las modificaciones, si
quiere luego le paso, para que vea usted el correo electrónico de quien me lo
envió y todo, o sea, fue aceptada por los vecinos, modificada incluso y
aceptadas todas las modificaciones y luego fue retirada, porque cuando se lo
comenté a usted, me dijo, oiga yo esto no lo avalo. Usted me dijo esto yo no lo
apoyo, y claro, una moción que nace de los vecinos, pues si usted no la
apoya, pues evidentemente, no voy a defender si ustedes mismos no quieren
que se defienda y esto fue así, pero bueno.
Y respecto al IBI, bueno, resulta que la última revisión del catastro, como se
ha dicho, es del año 2000. Como usted sabe, la norma obliga a que a los diez
años hay que revisar otra vez, el catastro, esto correspondía en el año 2010 ó
2011. Yo entiendo que hacerlo en el 2011, a lo mejor a alguien no le puede
interesar, porque es año de elecciones municipales y no se hizo. Entonces
como sí lo hicieron otros municipios, como por ejemplo Castelldefels, pues ahí
no ha habido incremento del catastro, porque cumplió la norma, oiga a usted
le corresponde cada diez años, lo hizo cuando le correspondía y, por tanto, no
tiene incremento, y otros municipios que lo habían hecho, tienen un
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incremento inferior, es decir, aquellos municipios que lo hicieron entre el 2003
y el 2005, el incremento sólo era del 6%, quien lo hizo después del 2005, sólo
es del 4%. Nosotros como no lo hicimos y nos correspondía 2010 y 2011 y no
lo hicimos, díganme si es verdad o mentira que nos correspondía en esa
fecha, pues claro, nos ha caído el 10%.
Pero yo creo que aquí se han planteado cosas interesantes, que no
soluciones, y es que es verdad, qué soluciones hay. Bueno, yo planteo dos
posibilidades, una de ellas ya la acaba de decir Convergencia i Unió, que
consiste en la posibilidad de bajar el tipo en el 2013. Eso es posible, es
posible bajar el tipo en 2013, si se baja el tipo en 2013 se compensa la subida
del 2012, con lo cual una cosa compensaría la otra. Esa es una posibilidad,
que yo creo que es una buena posibilidad para llevar a cabo en este
ayuntamiento.
Y hay otra posibilidad, que quizás es más complicada, pero que jurídicamente
es posible, que se llaman las subvenciones impropias. Las subvenciones
impropias es otro elemento jurídico que se puede hacer, y usted puede, en
base a un nivel que quiera usted de valor catastral, poner una subvención
impropia y compensarlo a través de la creación de una partida presupuestaria,
porque sabe usted que el presupuesto tiene que estar equilibrado. Por tanto,
esa otra figura jurídica existe y también se puede hacer, por tanto nos han
pedido soluciones, yo planteo esas dos soluciones. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón, me había pedido también la palabra.

SR. SALMERÓN
Gracias Sra. Alcaldesa. Muy brevemente, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, compartimos la preocupación de las dos
intervenciones que ha habido, tanto del Sr. Piñar, como del Sr. Roque
Fernandez, porque realmente es una situación verdaderamente inusual, una
situación grave, es la primera vez que una Administración central hace una
invasión de este tipo de competencias municipales. Y eso, compartimos esa
indignación, esa situación de impotencia, porque por primera vez en la historia
de esta ciudad, el Ayuntamiento no ha decido plenamente, de una manera
responsable y de una manera democrática, cuál debería ser su presupuesto,
sino que lo ha hecho por Decreto del gobierno central, y eso es
particularmente grave en la línea de las decisiones que se están tomando, con
una falta absoluta de respeto a nuestra democracia.
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Dicho eso, no deberíamos enfocar solamente el tema en el IBI, el tema del IBI
es una situación verdaderamente grave, pero lo que hay de fondo, es una
situación que hemos venido también denunciando, a lo largo de estos años,
nuestro grupo junto con otros, que es la ley, la necesidad de una ley de
financiación de los ayuntamientos, porque el debate de fondo es si los
ayuntamientos somos o no somos una administración del Estado, si lo somos
o no lo somos. Y en situaciones de crisis, como la que estamos teniendo en
estos momentos, en las que baja el nivel de ingresos debido a la crisis, en la
que la gente está sufriendo situaciones económicas gravísimas, en las que
nos bajan los ingresos, las aportaciones del Estado, las aportaciones de la
Generalitat, como veremos ahora con las escoles bressol, además tenemos
que dar más respuesta, porque somos ya los únicos que estamos atendiendo
a quien lo está pasando mal. Por tanto, no es solamente una situación del IBI,
que suma más o suba menos, sino que tenemos que hacer un debate serio,
en este ayuntamiento, en más allá, en esta ciudad, y yo creo que debemos
hacerlo más pronto que tarde, con el conjunto de las entidades sociales, de la
Federación, de los sindicatos, de qué manera hacemos un pacto social,
Ayuntamiento, ciudadanía, para garantizar el modelo de convivencia y el
estado de bienestar, los servicios municipales, que tanto nos ha costado
construir.
Y dicho eso, hay propuestas que decían tanto el Sr. Piñar como el Sr. Roque,
que de cara al año que viene, yo creo que sería muy interesante que las
recogiéramos. De qué manera, por supuesto, el Ayuntamiento, ya no debería,
como así se ha acordado, incrementar el IBI de aquí al año que viene y de
qué manera se deberían tomar medidas para que el impacto afecte al menor
número de familias posibles. Esa línea de subvención, que se ha hecho este
año, veamos de qué manera se puede ampliar, todavía más, y que aquellas
familias que no pueden pagar y afrontar esa subida, tengan la subvención
correspondiente. Por tanto, ahí está nuestro ofrecimiento, a trabajar, a discutir,
y a resistir esta situación complicada que no hemos buscado nosotros y que
estamos sufriendo los ayuntamientos y la gente cada día en nuestro barrio.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez

SR. ORDÓÑEZ
Muy breve, un poco simplemente para remarcar la posición que tuvo nuestro
grupo político de Plataforma per Catalunya. Nosotros, es conocido, nos
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opusimos tanto a la subida del 8% por parte del Ayuntamiento, como del 10%
por parte del gobierno central. Nos hace un poco de gracia que se sienta muy
indignado, que desde Madrid nos suban el 10, pero usted, fue responsable
también, con su voto, de que se nos subiese el 8. Por tanto, la suma total es
del 18 y a los vecinos, en el fondo, al final, no les hable tanto de modelo de
financiación y cosas así, no quiera desviar el tema, el problema es que les
hemos subido casi el 20%. Por tanto, simplemente remarcar nuestra posición,
consideramos que la subida es abusiva tanto por parte del Ayuntamiento,
como parte del gobierno central, hace que los vecinos tengan que pagar un
18% más de IBI, consideramos que en una población con más del 20% de
paro, en una población que todos sufrimos, o sea, que todos sabemos en qué
situación está, desde Plataforma per Catalunya siempre hemos rechazado
esta medida, consideramos que no es una medida progresiva, por tanto, Sr.
Piñar tendrá siempre el apoyo del grupo de Plataforma per Catalunya, para las
medidas que quiera tomar.

SRA. ALCALDESSA
No tiene réplica Sra. Perea, porque no han intervenido los vecinos, por tanto,
no hay. Pero sí que yo haré uso de la palabra. Sr. Piñar ¿quiere usted volver a
intervenir?

SR. P.
Bueno, veo que la intervención ha servido para que abra un poco el debate de
la financiación municipal que ya era hora, entre otras cosas.
A ver, decir una cosa, efectivamente la última revisión catastral se hizo en el
año 1999 y en el 2010 se congeló. Es decir, tocaba volver a revisar y en
reunión con los responsables municipales, esta Federación acordó y estuvo
conforme en que no se hiciera la revisión, porque no era el mejor momento
para que nos aumentaran otro 70% en el valor catastral, que iba por ahí la
cosa, y porque entendíamos que no era el momento de hacer grandes
inversiones, o sea, grandes gastos en el bolsillo del ciudadano. Por tanto,
fuimos conscientes de que se congelaran lo que eran tasas municipales y de
que no se hiciera la revisión, vale, mala suerte, nos han cogido, nos han
cogido y ahora, pues nos aplican este 10%.
De todas formas, aquí se están haciendo una serie de propuestas, en las
cuales, si bien este año jodida la hemos, es decir, no votáis solución, sí que
podemos tener solución para el próximo año. Cuáles son las mejores, no lo
sé, estudiémoslo, porque la cuestión es que el ciudadano y la ciudadana no
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sean los paganos de los platos rotos que se nos están viniendo encima que, al
fin y al cabo, lo más fácil es meter la mano en el bolsillo del contribuyente y de
alguna manera, aquí estamos o tenemos que estar todos juntos para defender
ese bolsillo.
Decir una cosa, hay una línea, que hay como exención máxima 60 euros, pero
es que quien en estos momentos tenga derecho a percibir esa exención, es
porque hace tiempo ha colgado la dentadura, es decir, busquemos fórmulas
para que sea mayor el número de ciudadanos afectados. En cualquier caso,
agradecer el que se haya abierto el debate, el que haya posibles soluciones y
que, una vez más, lo que somos nosotros, el movimiento vecinal, estaremos al
lado de los ciudadanos y ciudadanas, siempre defendiendo sus intereses, que
para eso estamos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. R. ¿quiere hacer uso de la palabra?

SR. R.F.
Bueno, poca cosa, supongo que me contestaran a las propuestas que he
hecho, a posteriori. Sigo insistiendo en este, en esto del periódico digital, si es
cierto o no. La Sra. Alcaldesa dice, pues que este año se suprimirá el 8%,
porque por lo que aquí dice, hubiera sido una gran injusticia aplicar el 18%,
quiero saber si eso es cierto, bueno, es este papel.
Bueno, hay otra cuestión con el catastro. Yo no sé si cuando suben las
viviendas, sube el catastro o no sube el catastro, o como se conlleva esta
situación. Vamos a ver, hace quince años las viviendas valían un 70% más
que este año, sobretodo la segunda mano. Posiblemente se tendría que haber
subido el IBI en las vacas gordas, bueno, si es que era obligatorio haberlo
subido. Ahora los pisos están otra vez como hace quince años, o sea, si hace
cuatro años o cinco, valían cuarenta y tres millones en Bellvitge, pues hoy
valen veinte. Quiero decir, que han vuelto otra vez a bajar hasta…, no sé si
tiene que ver eso, porque yo soy, a veces, no entiendo de economía y en mi
ignorancia, pues estoy pecando de esta cuestión.
Pero bueno, dejemos que esto me lo contesten, pero lo que más me interesa
ahora, aparte de entrar en el debate que sí debemos reunirnos la Federación
con los grupos municipales, para ver si buscamos una solución a este tema y
buscar una solución sobre todo, a las familias menos favorecidas, sigo
insistiendo que esto es muy importante, a ver cómo hacemos llegar a todas
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las familias menos favorecidas, esta detracción de 60 euros, que es
importante. Porque el que cobra 400 euros, si son 60 euros menos de IBI,
pues es importante o 700. Yo quisiera tener las bases…, se me ha terminado
el tiempo, pero bueno, supongo que me las darán para tenerlas en la
Asociación de Vecinos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, yo quisiera, bueno, responder algunas de las cuestiones que se han
planteado, y también agradecer el tono en el que se ha intervenido, primero
porque también se reconoce, de alguna forma, la voluntad del gobierno de
explicar las cosas, se produjo una reunión, como muy bien explicaba el Sr.
Piñar, en el mes de abril, bueno, con una voluntad clara, que era dar la cara,
explicar qué es lo que había, en qué momento nos encontrábamos, qué es lo
que habíamos podido hacer y lo que estábamos haciendo hasta este
momento. Aunque a veces a algunos partidos les pueda parecer extraño que
hayamos hablado, no ahora, con los vecinos de este tema, sino en otros
momentos, y eso se lo digo directamente al Sr. del Río, porque decía que la
revisión catastral, bueno, obligatoriamente se tenía que haber realizado en el
año 2010.
Yo le recuerdo Sr. del Río, porque no sé si usted tiene memoria o no tiene
memoria, pero en el año 2010 estábamos en el centro de una crisis
económica importante y entendíamos que era un momento, hombre, no
adecuado como mínimo, como para pedirles a los ciudadanos entrar en una
revisión catastral. Este era nuestro parecer, este era nuestro planteamiento,
compartido, como ha explicado el Sr. Piñar, con las asociaciones de vecinos
y, por tanto, no se hizo la revisión catastral, sencillamente porque
entendíamos que era un mal momento para hacerla, en un momento de crisis
económica y de incertidumbre como la que continúa, desgraciadamente, en
este momento.
Se ha dicho, por parte del Sr. Salmerón, es la primera vez en la historia de la
democracia española, en que un gobierno, en Madrid, decide, toma una
decisión que afecta a un impuesto local, en treinta y no sé cuantos años de
democracia, los ayuntamientos hemos tomado siempre las decisiones que
hemos creído oportunas, necesarias en cuanto a los impuestos locales, en los
impuestos municipales.
Podemos entrar en valorar si los impuestos son suficientes, no son
suficientes, que son necesarios es evidente, que con los impuestos lo que
hacemos es gastar esos recursos en la ciudad y, evidentemente, las cuentas
están ahí para comprobar qué ingresamos por impuestos municipales y en
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qué nos gastamos ese dinero, pero en todo caso, es la primera vez,
sorprendentemente que en este país sucede esto. Nosotros, evidentemente,
podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si algo obliga a un
ayuntamiento es a cumplir las normas que se dictan, y esto fue una norma
dictada por el Ministro Sr. Montoro y que afecta a todos los municipios que
están en las mismas situaciones, o en la misma situación que el Ayuntamiento
de l’Hospitalet.
A nosotros, y respondiendo al Sr. R., porque él no estuvo en la reunión que se
convocó con todas las entidades, todas las asociaciones de vecinos, bueno,
porque sencillamente él, en ese momento, no era el Presidente, estaba en ese
ínterin del cambio en la presidencia de la Asociación de Vecinos, pero ahí se
explicó el por qué, cómo fue todo, lo que intentaba explicar también la Sra.
Perea, se produjo una situación en la que el Ayuntamiento había aprobado un
incremento del 8%, el Estado había aprobado un incremento del 10% , el
Ayuntamiento solicita al Ministerio la posibilidad de dejar sin efecto uno de los
dos incrementos, nosotros planteábamos la de la propia municipal, la del 8%,
porque entendíamos que era lo más sencillo. Se nos contestó por parte del
Ministerio, en un primer momento, diciendo que era, bueno, podía,
recomendaban aplicar el 10%, por tanto, entendíamos que no era obligatorio
el tener que incrementar los dos o poner los dos incrementos.
Por tanto, fueron mis declaraciones en ese sentido, diciendo, si el Ministerio
me lo permite, eliminaré el 8%. Ese era el contexto en el que yo hice las
declaraciones y, en ese contexto, yo lo mantengo, es decir, si hoy recibiera
una nota por parte del Ministerio, en la que me permitiera eliminar el
incremento del 8%, en este Ayuntamiento, no se cobraría ese doble
incremento.
Al día siguiente, o a los dos días, tengo, seguro que la Sra. Pera tiene aquí las
fechas, pero se puede, en fin, es público, recibimos una siguiente notificación
en el que nos dicen: “donde digo, digo, digo diego” y en el que se nos dicen
que en vez de recomendable, es obligatorio aplicar el doble incremento, y eso
es lo que hemos hecho, aplicar el doble incremento, porque no tenemos otra
vía de eliminar el nuestro.
Qué es lo que hemos hecho, porque no podíamos modificar, en este caso,
absolutamente nada, qué es lo que hemos hecho. Tampoco podíamos
aprobar un régimen de subvenciones diferente al que ya había aprobado, lo
que sí que se hizo, porque se había finalizado ya el plazo, es alargar el plazo,
que en este momento, creo que hasta finales, hasta el 15 de junio tienen la
posibilidad, los ciudadanos que cumplan los requisitos que estaban
aprobados, el poder solicitar esa subvención.
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Entiendo, y además lo he dicho, lo he dicho en privado, lo he dicho en público,
lo he dicho en este Pleno, creo que la situación es injusta, es una situación
injusta de cara al vecino, porque está recibiendo una doble, un doble
incremento de una cuestión en el que él no puede hacer nada y que el
Ayuntamiento, en este momento, tampoco puede hacer nada, simplemente lo
que hemos hecho, que es alargar el plazo de la subvención. Pero eso no quita
para que podamos buscar soluciones, pasado el año 2012, es decir, ahora
que vamos a empezar a trabajar ya las ordenanzas fiscales del ejercicio 2013
y en el que tendremos que ver, si no se cambia por parte del Estado, por parte
del Ministro de turno, no se inventan ninguna cosa extraña, como nos vienen
últimamente sorprendiendo, entendemos que si no se cambian ninguna de la
normas y las reglas del juego no se modifican, el Ayuntamiento podrá tomar la
decisión, conjuntamente con las entidades vecinales, que consideremos que
pueden minorar al máximo el impacto tan brutal que han sufrido de incremento
este año.
Por tanto, supresión del 8% es imposible, por tanto, esa noticia estuvo en
vigor 24 horas, que fue lo que duró el Ministerio en cambiar de opinión, y esto,
vamos, tenemos los papeles, no es que sea una excusa, simplemente es una
respuesta inmediata a una posibilidad que abría el Ministerio, de eliminar uno
de los dos incrementos, pero que posteriormente se tiró atrás y de cara al
próximo año, Sr. P., Sr. R. y Sres, en fin, representantes y representantes de
las entidades vecinales de la ciudad, estamos a su disposición para hablar,
para ver cuál es la situación y de qué forma abordamos este tema que, en fin,
evidentemente, ni nos hemos resignado, ni para nosotros es un mal que por
bien no venga y estamos, somos muy conscientes de la que está cayendo, de
cuál es la situación de los ciudadanos de l’Hospitalet, de cuáles son las
necesidades que tienen, aunque, evidentemente, también tengo muy claro
que los impuestos son necesarios, en este momento más que nunca, porque
hay muchos de los servicios que se están prestando que, evidentemente, son
ahora más necesarios que nunca y, por tanto, esos servicios cuestan un
dinero y ese dinero lo debemos recaudar entre las personas que en la ciudad
tengan más posibilidades.
Sé que esta medida, que estamos aplicando en este momento, es una medida
injusta y es una medida que debemos reorientar en el momento que podamos
reorientarla, que no será otro momento que las ordenanzas fiscales que
aprobaremos este año para que se pongan en vigor el año que viene.
Por tanto, continuaremos hablando, continuaremos dialogando y espero que
encontremos soluciones que, en fin, que hagan que los ciudadanos no tengan
una carga tan excesiva en el IBI, en esta ciudad.
Si no hay…, Sr. del Río, creo que ya, en fin, no sé si es alguna puntualización.
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SR. DEL RÍO
Hombre, yo, a ver, los tonos, no me ha gustado el tono de llamar
desmemoriado a un miembro del Consistorio, yo a usted no le llamo
desmemoriada, no. A parte de ese hecho, que es una cuestión de educación,
en el cual yo no voy a caer, sólo indicarle que, hombre, usted dice que cumple
la norma, pues la norma le indicaba claramente que a los diez años tiene
usted que volver a actualizar el valor del catastro, y la Ley está ahí, la Ley de
Haciendas Locales, así lo establece. Y la Ley está ahí, yo he hecho una
petición y es un propuesta, es una creación de una subvención impropia, que
existe jurídicamente, y usted no me ha respondido si la quiere hacer o no.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Mire, Sr. del Río, solo me falta, que quien ha generado el problema, que es el
Partido Popular, venga aquí a darnos lecciones y soluciones, lo que nos
faltaba.
Sr. del Río, mire, yo le puedo admitir todas las propuestas del mundo, y las
subvenciones impropias y usted que se invente todo lo que quiera y más.
Mire, me parece que de estos temas algo sé, algo sé, bueno, en fin, le
responderé si lo creo conveniente y si no lo creo conveniente, le diré lo que yo
considere, y a usted le puede gustar o no, y tiene todo el derecho del mundo
de hacer lo que le parezca, pero hombre, a ver, clases de soluciones, cuando
ustedes han sido los que han generado el problema, me parece, en fin,
incalificable Sr. del Río, incalificable, y aquí los únicos que han prometido
bajar impuestos…
A ver, Sr. del Río, a ver, para decir cosas Sr. del Río, uno tiene que tener un
poquito de también, autoridad moral, y me parece que autoridad moral en
esto, usted tiene poca. Porque ustedes han engañado a los ciudadanos, no de
l’Hospitalet, han engañado a los ciudadanos en general, diciendo que iban a
bajar los impuestos y lo primero que han hecho es subir el IRPF, lo primero
que han hecho es subir el IRPF Sr. del Río, lo primero que ustedes han hecho
es subir el IRPF y subir el IBI de una forma, yo diría, poco elegante y poco
correcta, por tanto, no venga ahora a darnos lecciones de cuándo se tiene que
aprobar los valores catastrales, y si la Ley es tan Ley, mire, ustedes
gobiernan en el Estado, obliguen a esta ciudad a aplicar la Ley, oblíguenla,
obliguen al Ayuntamiento de l’Hospitalet y a los ciudadanos, a una nueva
revisión catastral. Si ustedes creen que eso es así, ustedes que mandan, en el
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gobierno del Partido Popular y en el Ministerio de Hacienda, obliguen al
Ayuntamiento de l’Hospitalet a hacer una revisión catastral y veamos si esa
revisión es obligatoria o no.
Sra. Secretaria, seguimos con el Orden del Día.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa, antes de posicionarnos, queríamos dar las gracias a
todos los grupos del Consistorio.

En aquests moments abandonen el Saló de Plens, els veïns de Bellvitge.

SRA. ALCALDESSA
Yo creo, Sr. Ordóñez, podríamos seguir ya, o esperamos. A ver, por favor, si
pueden desalojar a esta señora que va chillando. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias, bueno primero de todo, agradecer la condena unitaria, de todos los
grupos del Ayuntamiento a la agresión que sufrió nuestro compañero, aquí
presente. Una vez dicho esto, pasamos a posicionarnos.
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Plataforma per Catalunya, es dóna per assabentat dels punts 3, 5, 6 i 7, y se
abstiene de los puntos 4 y 8.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ens
donem per assabentats del número 3, votem favorablement del 4, ens donem
per assabentats del 5, 6 i 7 i votem favorablement del 8.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Anna Bel Clar.

SRA. CLAR
Convergència i Unió ens donarem per assabentats del punt 3, del punt 5, del
6, del 7, posteriorment farem una petita intervenció, votarem favorablement
del número 4 i ens abstindrem del número 8.
En el número 7, només dir dues petites coses. Una que la llegirem de l’informe
que ens han fet arribar des de la Intervenció, que és que la Intervenció no pot
acreditar que durant aquest període del 7 del 7 del 2010, al 28 del 2 del 2011,
que totes les factures, i demés documents presentats pels contractistes al
Ajuntament, estiguin registrats. Des del nostre punt de vista, això és tant com
dir que no sabem si ha estat tot registrat o no ha estat tot registrat, no sabem
si el que ens estan donant és tot o no és tot. I desprès, fer un petit comentari
també respecte de les comptes, a les relacions perdó, que ha presentat
l’empresa municipal, ja exempta, L’H2010. Tenim pendents de pagament, fora
de termini, més de 340 documents que puja a més de vuit cents mil euros i
només s’han pagat vuitanta mil euros. Una empresa que funcioni d’aquesta
manera és normal i lògic que hagi acabat, com al final hem vist que acabava,
no podia acabar d’una altra manera, i massa tard ha acabat d’aquesta
manera.

SRA. ALCALDESSA
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Ja ha acabat? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
El grup municipal del Partit Popular s’absté en el dictamen número tercer,
abstenció al quart, ens donem per assabentats del cinquè i del sisè, també del
setè, i abstenció al vuit.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Només per puntualitzar una qüestió pel que fa al dictamen i a l’informe
d’intervenció. Vostè diu que és que sembla com si no hi hagués, que és greu,
perquè sembla no estiguessin les factures registrades, bé, és una qüestió de
formalitat, que suposo que si vostè requereix la intervenció del Sr. Interventor,
segur que li pot explicar, però jo només li faré una petita apreciació i per tenirho clar.
Amb motiu del préstec que hem demanat per la morositat, etc, per a les
empreses, d’acollir-nos a aquest nou mecanisme de finançament, des
d’Intervenció s’ha fet un informe dient quin és el deute a 31 de desembre, i
aquest informe és el que és vàlid. És a dir, no faci volar coloms, ni fer
barroques que no són, les factures per una qüestió de formalitat, no hi havia
aprovat el reglament que requeria el Sr. Interventor des de bon començament,
per tenir clar com s’havia de fer el procediment del registre de factures, però
no faci veure coses que no són. I la prova és que, a 31 de desembre, hi ha un
certificat d’Intervenció dient què és el que es devia, quina és la quantitat que
es devia a 31 de desembre i, sobre això, desprès s’ha demanat un mecanisme
de finançament. És a dir, puntualitzem les coses, una cosa és la formalització
d’un registre de factures, que és lo que posa en evidència aquest informe, i
una altra cosa és que hi hagin factures al calaix, que no és el cas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, aclarida aquesta qüestió, passem a la Comissió Permanent d’Espai
Públic.
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Essent les 19 hores abandona la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 3.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 3591 DE 25 D’ABRIL DE 2012, RELATIU AL RECONEIXEMENT DEL
RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL DEL CÀRREC DE REGIDOR
D’AQUESTA CORPORACIÓ AL SR. SENEN CAÑIZARES MARTIN, A
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article
123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local., previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dóna
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 3591 de 25 d’abril de 2012, que
literalment diu:
“DECRET RELATIU AL RECONEIXEMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ
PARCIAL DEL CÀRREC DE REGIDOR D’AQUESTA CORPORACIÓ AL SR.
SENÉN CAÑIZARES MARTÍN, A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR.
ATÈS que el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació
vigent ha estat fixat per acord de l’Ajuntament en Ple de 27 de juny de 2011,
publicat en el BOP de 11 de juliol del mateix any.
ATÈS que l’esmentat acord determina al dispositiu primer apartat b)
literalment el següent: “ Fixar en 3 els membres de la Corporació que durant
aquest mandat podran exercir el seu càrrec amb dedicació parcial, dos a
proposta del portaveu del grup quan aquest estigui integrat per un número de
regidors igual o superior a 8; i un, també a proposta del portaveu, quan el grup
de l’oposició compti amb un número entre 3 i 5 regidors. La dedicació parcial
s’efectua per atendre les funcions de coordinació del grup amb l’equip de
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govern i la comunicació dels membres del grup amb els serveis de
l’ajuntament. La dedicació serà de 12 hores setmanals de dilluns a divendres”.
ATÈS que per Decret de l’alcaldia núm. 272/2012 de 18 de gener, del qual es
va donar compte al ple en sessió 28 de febrer de 2012, es va acceptar la
renúncia al règim de dedicació parcial de la Regidora, que el venia
desenvolupant en aquest règim a proposta del grup municipal del Partit
Popular, Sra. Sonia Esplugues González, amb efectes del dia 17 de gener de
2012.
ATÈS que per escrit del portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de data
16 d’abril de 2012, es proposa que desenvolupi el seu càrrec en règim de
dedicació parcial el Regidor Sr. Senén Cañizares Martín.
Vist l’informe de la Secretaria General L’H 24/2011, de 16 de juny.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 12.3 del Reglament
Orgànic del Ple vigent, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012.
DISPOSO:
PRIMER.- Determinar que el regidor Sr. SENÉN CAÑIZARES MARTÍN,
desenvoluparà amb efectes del 2 de maig de 2012, el seu càrrec de regidor en
règim de dedicació parcial, per designació del grup municipal del Partit
Popular, el qual percebrà amb efectes d’aquella data les retribucions que per
al règim de dedicació parcial es van fixar pel Ple a l’acord de 27 de juny de
2011.
SEGON.- Ordenar al Departament de Recursos Humans, que porti a terme,
aquells tràmits que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
TERCER.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc.
QUART.- Notificar aquest acord a l'Alcaldia Presidència, als/les portaveus dels
Grups Polítics, al regidor Sr. Senén Cañizares Martín, a la Secretaria General,
a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria i al Departament de Personal, a la
Gerència i al Director de Serveis de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.”

DICTAMEN 4.RELATIU AL NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT A
LA FUNDACIÓ PRIVADA HABITATGE DE LLOGUER I AL NOMENAMENT
DE REPRESENTANT EN LA FUNDACIÓ ONCOLOGICA DE CATALUNYA.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció 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:

VIST l’article desè dels estatuts reguladors de la Fundació Privada habitatge de
lloguer, en el qual participa aquest Ajuntament com a fundador nat, i que preveu
que correspondrà a cadascun dels fundadors nats la designació de dues
persones per integrar el Patronat.
VIST l’article divuit dels estatuts reguladors de la Fundació Oncològica de
Catalunya, que preveu que L’Ajuntament de L’Hospitalet serà representat al seu
patronat per l’alcalde/ssa o persona en qui delegui.
VISTOS el Decret de l’alcaldia 9382/2011 de 12 de desembre, de divisió de
l’administració municipal en vuit àrees executives i el Decret núm. 9385/2011, de
12 de desembre (publicat al BOP de 28 de desembre de 2011), de delegació
d’atribucions en els/les Tinents/es d’alcaldia, regidors de govern i regidories
adjuntes.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 27 de juny de 2011, va acordar de
conformitat amb el que preveu l’art.38.c del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, el nomenament dels representants de la Corporació en òrgans
col·legiats, competència del Ple.
ATÈS que segons es determina en la providència de l’alcaldia de data 7 de
maig de 2012, cal nomenar un segon representant a la Fundació Privada
habitatge de lloguer i efectuar la designació del representant municipal a la
Fundació Oncològica de Catalunya que no es va efectuar en aquell acord.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, PROPOSO AL PLE
L'ADOPCIÓ DELS ACORDS SEGÜENTS:
PRIMER.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament a la Fundació
Privada Habitatge de lloguer a la Sra. GLORIA HERANCE ALVAREZ, juntament
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amb el sr. Francesc J. Belver Valles que va ser nomenat per acord de ple de 27
de juny de 2011.
SEGON.- Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament a la Fundació
Oncològica de Catalunya, l’Alcaldessa, Il·lma. Sra. NURIA MARIN MARTINEZ.
TERCER.- Trametre certificació dels nomenaments a les institucions afectades.
QUART.- Notificar aquest acord als membres de la corporació designats.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord als diferents departaments afectats, als
Portaveus dels Grups Municipals i totes les Àrees Municipals per mitjà d’Intranet.

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
DICTAMEN 5.NÚM. 3906 DE 8 DE MAIG DE 2012, PEL QUAL S’ACORDA MODIFICAR
EL DECRET 9382/2011 DE DIVISIO DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT EN VUIT ÀREES EXECUTIVES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article
123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local., previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dóna
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 3906 de 8 de maig de 2012, que
literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PEL QUAL S’ACORDA
MODIFICAR EL DECRET 9382/2011 DE DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT EN VUIT ÀREES EXECUTIVES.
VIST el Decret de l’Alcaldia-Presidència 9382/2011, de 12 de desembre, del
qual es va donar compte al Ple en sessió de 20 de desembre de 2011, pel
qual s’acorda la divisió de l’administració municipal de l’ajuntament de
l’Hospitalet en vuit àrees executives.
VIST que l’esmentat Decret, al dispositiu segon a l’Àrea VI “D’urbanisme,
Espai públic i Sostenibilitat” en l’apartat 6.2 d’activitats al subapartat h)
atribueix a aquesta àrea les funcions de “en general, els procediments
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administratius que derivin de la competència municipal en relació amb
les activitats amb o sense incidència ambiental, comercials i
d’espectacles i activitats recreatives, sempre que no es trobin atribuïdes
expressament a un altra Àrea”.
VIST que al DOGC, núm. 6030 de 22 de desembre de 2011 s’ha publicat la
Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris
dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu
Reglament.
VIST que la referida Ordre preveu els procediments i la regulació de
l’ampliació i la reducció dels horaris dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives.
ATÈS que els horaris dels establiments sotmesos a la normativa d’espectacles
i activitats recreatives incideixen de manera notable en la convivència
ciutadana, es considera convenient que l’activitat administrativa dirigida a la
seva determinació i control sobre el compliment d’aquests horaris, en el marc
de la legislació autonòmica, es porti a terme per l’Àrea que té atribuïda la
matèria de convivència i civisme.
Fent ús de les facultats que atorguen a aquesta alcaldia els articles 124.4.k) i
ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i 37 i
ss. del Reglament orgànic de govern i administració,
HE RESOLT:
PRIMER .- Modificar el dispositiu segon del Decret 9382/2011, de 12 de
desembre, en relació a l’Àrea IV “Seguretat, Convivència i Civisme”, a l’apartat
4 “convivència i civisme”, donant nova redacció al subapartat h) en el sentit
següent:
“h) En general, la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici
de competències municipals en matèria de foment de la convivència i el
civisme i la integració social dels estrangers que no es trobin assignades a
una altra àrea; i en particular la tramitació dels procediments en relació a
l’ampliació i reducció d’horaris dels establiments oberts al públic sotmesos a la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives, i al
seu reglament.”
SEGON .- En aplicació de la modificació anterior, es fa constar, que de
conformitat amb els apartats 21 i 22 del dispositiu setè del Decret 9385/2011,
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de 12 de desembre (publicat al BOP de 28 de desembre de 2011) s’ha
d’entendre que les resolucions atribuïdes a l’alcaldia per la normativa sectorial
en matèria de reducció i/o ampliació d’horaris, així com l’emissió d’informes
que la normativa sectorial sobre horaris atribueix a l’ajuntament corresponen
al Tinent d’alcaldia o Regidor/a que ostenti la delegació en la matèria de
convivència i civisme.
TERCER .- Notificar el present Decret als titulars de les àrees municipals
afectades.
QUART.- Traslladar el Decret als regidors de l’ajuntament, a la Gerència, a la
Intervenció i a la Tresoreria Municipals, i a totes les àrees municipals
mitjançant la publicació a la Intranet per a general coneixement.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament en la propera
sessió que tingui lloc en compliment de les facultats que li atorga l’art. 123.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
DICTAMEN 6.NÚM. 3905 DE 8 DE MAIG DE 2012, PEL QUAL NOMENA
REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE
LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DEL COMPLEX
ESPORTIU L’HOSPITALET NORD.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article
123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local., previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, dóna
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 3905 de 8 de maig de 2012, que
literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE NOMENA REPRESENTANTS MUNICIPALS
EN LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
PER A LA GESTIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD.
VISTA la clàusula seixanta quatrena del plec de condicions que va servir de
base per a la contractació, mitjançant concessió, dels serveis esportius del
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Complex Esportiu L’Hospitalet Nord, que preveu la constitució d’una comissió
de seguiment amb l’objectiu de vetllar per al compliment de l’esmentat plec i
d’una comissió de gestió.
ATES que mitjançant Decret d’Alcaldia 5491/2003 de 8 de juliol, es va procedir
al nomenament dels integrants de les referides comissions.
ATES que per Decret 6207/2008 de 10 de setembre, es van nomenar nous
representants en ambdues comissions donat que s’havien produït diversos
canvis en relació a les persones que en formaven part.
VIST l’informe del cap del servei d’esports en el que es fa constar que s’han
produït diversos canvis en relació a les persones que formaven part de la
comissió de seguiment i la comissió de gestió.
ATES que la disposició addicional vuitena, apartat d), de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa que les funcions de fe
publica, tret de les que estiguin atribuïdes al secretari general del Ple i al
regidor secretari de la junta de govern local, seran exercides pel titular de
l’òrgan de suport al secretari de la junta de govern local, sense perjudici que
pugui delegar el seu exercici en altres funcionaris de l’ajuntament. I que
l’apartat e) de la mateixa, disposa que les funcions que la legislació sobre
contractes de les Administracions Públiques assigna als secretaris dels
ajuntaments correspondran al titular de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em reconeix l’article 124.4.i) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.
DISPOSO:
PRIMER.- Nomenar com a representants municipals en la comissió de
seguiment de la concessió administrativa per a la gestió del Complex Esportiu
L’Hospitalet Nord, a les persones que a continuació es determinen:
•

L’Alcaldessa-Presidenta, Sra. NÚRIA MARIN MARTÍNEZ, qui
expressament delega en aquest acte, amb caràcter general, la
convocatòria, assistència a reunions, vot de qualitat en cas d’empat i la
resta d’atribucions pròpies a favor del Regidor de Govern de l’àrea
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban.

•

El Regidor de Govern de l’àrea d’Esports i Joventut, Sr. CRISTIAN
ALCÁZAR ESTEBAN.

•

El cap de servei d’esports, Sr. LAUREA FANEGA MACIAS
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•

La tècnica municipal, Sra. NURIA HERNÁNDEZ ROVIRA.

•

La tècnica municipal, Sra. BLANCA ATIENZA GATNAU, Directora de
Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.

•

El Director de l’Assessoria Jurídica, Sr. PEDRO VERANO CASAS i com
a suplent la Sra. MARIA S. MADRID RUFIAN

•

L’Interventor general municipal, Sr. JESUS LARRAINZAR GONZALEZ
o funcionari en qui delegui.

Intervindrà com a secretaria de la comissió la Vicesecretaria-Secretaria
Tècnica de la Junta de Govern Local, Sra. M. TERESA REDONDO DEL
POZO i com a suplent la Sra. M. DOLORES QUIROS BRITO.
Els representants municipals designats formaran part de la comissió de
seguiment juntament amb els tres representants de l’empresa concessionària i
el director esportiu del complex, de conformitat amb la clàusula 64 del plec de
condicions
SEGON.- Nomenar com a representants municipals en la comissió de gestió a
les persones que a continuació es determinen:
•

El tècnic municipal, Sr. LAUREÀ FANEGA MACIAS

•

La tècnica municipal, Sra. NURIA HERNÁNDEZ ROVIRA

TERCER.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, al Regidor
de Govern d’Esports i Joventut, al Director de l’Assessoria Jurídica, a la
Intervenció general municipal i a la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern
Local.
QUART.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament en la propera
sessió que tingui lloc en compliment de les facultats que li atorga l’art. 123.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 7.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES
DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA
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LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE
29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS,
PERÍODE FINS A 31-03-2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 6 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en
l’article 4.3 que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les
Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment
dels terminis establerts en la Llei pel compliment del pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’està incomplint el
termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan
de l’ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l’informe regulat en l’article anterior, una relació de les factures o documents
justificatius respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
l’anotació al Registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor
l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de
l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer
municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens
dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels responsables dels
mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 6 de
juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o
documents justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la
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Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de tres
mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de març de
2012.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010, l’infome emès per la
Tresoreria General.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 8.CRÈDITS 64/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
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 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, 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 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.
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ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 4 de
Maig 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 VUITCENTS NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
QUARANTA CÈNTIMS (899.229,40 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’Economia i Recursos
Generals, per via d’urgència segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament
Orgànic del Ple aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 :
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
64/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de VUIT-CENTS
NORANTA-NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (899.229,40 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
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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 comptable.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Perdó, pensava que continuava. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí votarem a favor del punt 9 i del 10.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor també dels dos.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el Grup de Convergència i Unió votará a favor del punt 9 i del 10.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
El Partit Popular vota a favor dels dos dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, continuem amb la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones.

ESPAI PÚBLIC URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 9.PER APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET AL CONVENI MARC ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA (ARC) I ELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE
PILES I ACUMULADORS “FUNDACIÓN ECOPILAS” I “EUROPEAN
RECYCLING PLATFORM ESPAÑA”.
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:

VISTA la provisió del tinent d’alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat de data 12 de març de 2012, mitjançant la qual es disposa l’inici
de l’expedient administratiu corresponent per portar a l’aprovació del Ple
Municipal l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet al Conveni Marc entre
l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió de

…/…

35

residus de piles i acumuladors “Fundación Ecopilas” i “European Recycling
Platform España”, per a la recollida selectiva de piles i acumuladors.
ATÈS que el Conveni de referència té per objecte establir el marc de
col·laboració que ha de regir el funcionament i l’activitat dels SISTEMES
INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) de piles i acumuladors i la seva relació amb
les entitats locals i la comunitat de Catalunya.
ATÈS el que exigeix el Reial Decret 106/2008, sobre piles i acumuladors i la
gestió ambiental dels seus residus.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet està interessat en adherir-se a aquest
conveni, ja que comporta una clara millora en la recollida selectiva dels
residus de piles i acumuladors i la seva gestió, alhora que també possibilita
l’obtenció de nous recursos que permetin finançar la part dels costos d’aquella
recollida selectiva que no queden coberts pels sistemes integrats de gestió.
ATÈS que el conveni esmentat estableix que les entitats locals que
voluntàriament s’adhereixen al conveni marc ho han de fer sota una de les
dues opcions que el mateix preveu i que són: OPCIÓ A: continuar l’entitat
local coordinant i sufragant la recollida selectiva de residus de piles i ser
compensada per la recollida, transport i emmagatzematge temporal en
concepte de cost econòmic d’aquestes operacions i OPCIÓ B: l’entitat local no
coordina ni sufraga el servei que passarà a ser coordinat per l’oficina de
coordinació i dut a terme pels SIG, l’entitat local serà compensada pels costos
d’emmagatzematge a les seves instal·lacions.
VIST l’informe favorable emès en data 15 de febrer de 2012 pel Cap de Servei
de Neteja i Zones Verdes i la Gerent de Serveis Municipals, on es proposa
l’adhesió al conveni esmentat i en concret a l’opció A.
VIST l’informe jurídic emès en data 14 de febrer de 2012 i la documentació
que consta a l’expedient.
ATES que mitjançant decret d’alcaldia - presidència núm. 9383, de 12 de
desembre de 2011, concretament en el punt quart, apartat c), de la part
resolutòria, es delega a favor de la Junta de Govern Local l’aprovació dels
convenis de col·laboració o cooperació, llevat dels convenis marcs que resten
a l’àmbit de competències del Ple i, conseqüentment, també l’aprovació
d’adhesió als mateixos.
VISTES les facultats atorgades en el Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, en virtut dels Decrets de l’Alcaldia 9382 i 9385 de
12 de desembre de 2011, publicat al BOP del 28 de desembre de 2011.
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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 l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet al Conveni
marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i les
entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de piles i
d’acumuladors “Fundació Ecopilas” i “European Recycling Platform España”,
que estableix el marc de col·laboració que ha de regir el funcionament i
activitat dels esmentats SIG i la seva relació amb les entitats locals i la
comunitat autònoma de Catalunya, d’acord amb les seves competències, i que
es transcriu parcialment a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS
DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES
INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES I
D’ACUMULADORS
EXPOSEN

PRIMER. Que el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, estableix les condicions
tècniques i de qualitat ecològica que s’hauran de respectar en la recollida i la
gestió d’aquests residus, d’acord amb la Directiva 2006/66/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 6 de setembre de 2006, relativa a les piles i
acumuladors i als residus de piles i d’acumuladors.

SEGON. Que el Reial decret esmentat determina que la responsabilitat
d’assegurar la bona gestió de les piles i els acumuladors, començant per la
recollida selectiva, i la consecució dels objectius ecològics de recollida que hi
figuren, correspon als productors, és a dir, qualsevol persona física o jurídica
que, amb independència de la tècnica de venda utilitzada, posi per primera
vegada en el mercat les piles i els acumuladors, en el marc d’una activitat
professional, i això en aplicació dels principis de responsabilitat del productor i
de «qui contamina paga».

TERCER. Que els responsables de la posada en el mercat de les piles i els
acumuladors podran complir aquestes obligacions ja sigui establint el seu
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propi sistema de gestió individual, participant en un SIG, contribuint
econòmicament als sistemes públics de gestió o establint un sistema de
dipòsit, devolució i retorn de les piles, els acumuladors i les bateries usats que
hagi posat en el mercat, sempre garantint que es compleixen els objectius de
gestió establerts en el Reial decret 106/2008.

QUART. Que, d’acord amb el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles
i acumuladors, tots els costos de les operacions de recollida i gestió d’aquests
residus, inclosos els de recollida selectiva, transport, classificació,
emmagatzematge temporal, tractament i reciclatge, seran sufragats pels
productors, d’acord amb el sistema de gestió utilitzat.
Per donar compliment al que s’ha establert en els articles 10, 11, 12.2 i 19.1,
del Reial decret 106/2008, referents a la recollida, el tractament i el reciclatge,
els productors podran subscriure acords voluntaris amb les autoritats
competents de les comunitats autònomes.

CINQUÈ. Que el finançament dels costos de gestió dels residus de piles i
d’acumuladors per part dels SIG atendrà el que s’estableix en el Reial decret
106/2008.

SISÈ. Que les entitats locals, a través dels seus representants de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (d’ara endavant, ACM), la Federació de
Municipis de Catalunya (d’ara endavant, FMC) i l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (d’ara endavant, EMSHTR), han
participat en el procés d’elaboració d’aquest conveni, d’acord amb el que
estableix el Reial decret 106/2008 a l’article 8, punt 3, i la resta de normativa
aplicable.

SETÈ. Que l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG
signants subscriuen aquest conveni marc per, entre altres objectius, permetre
a les entitats locals adherir-s’hi voluntàriament.

Les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors es regiran
pel que estableix el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, per les estipulacions i
les previsions contingudes en l’autorització corresponent i pels pactes
següents.
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PACTES

PRIMER. OBJECTE
Aquest Conveni marc té per objecte establir el marc de col·laboració que ha
de regir el funcionament i l’activitat dels SIG de piles i d’acumuladors i la seva
relació amb les entitats locals i la comunitat autònoma de Catalunya, d’acord
amb les seves competències, amb l’objectiu d’assegurar el compliment del
que exigeix el Reial decret 106/2008, sobre piles i acumuladors i la gestió
ambiental dels seus residus, així com el Programa de gestió de residus
industrials de Catalunya (PROGRIC) i la resta de normes legals que siguin
aplicables a aquest tipus de residus.
Amb aquesta finalitat s’estableixen objectius ecològics, les condicions de
recollida, d’emmagatzematge, de tractament i d’eliminació dels materials
continguts a les piles, als acumuladors i a les bateries usats.
Així mateix, s’estableixen i es regulen els compromisos de l’Agència de
Residus de Catalunya, de les entitats locals que voluntàriament s’hi adhereixin
i de les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors respecte
al funcionament dels SIG signants en la comunitat autònoma de Catalunya.

SEGON. ÀMBIT DE LES ACTUACIONS OBJECTE D’AQUEST CONVENI
Les actuacions que es duran a terme seran les següents:
1.
Establir els compromisos necessaris per garantir el compliment del que
estableix el Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la
gestió ambiental dels seus residus, referents a les piles i els acumuladors
posats en el mercat pels productors adherits als SIG, i als seus residus.
2. Regular la participació voluntària de les entitats locals en els SIG de residus
de piles i d’acumuladors i establir els mecanismes d’adhesió a aquest conveni
marc.
3. Promoure el desenvolupament de sistemes de recollida selectiva dels
residus de piles i d’acumuladors amb criteris d’acceptació social, eficiència
tècnica i viabilitat ambiental i econòmica.
4. Fer campanyes de conscienciació social que tendeixin a sensibilitzar la
població amb vista a facilitar la consecució dels objectius ecològics de
recollida que es pretenen. Aquestes campanyes s’adreçaran a tots els sectors
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implicats (ciutadans, distribuïdors, etc.), i el seu contingut haurà de ser aprovat
per la Comissió de Seguiment d’aquest Conveni marc que es crearà en
aplicació del pacte sisè.
5. Establir els mecanismes per garantir el tractament correcte de les
substàncies perilloses, que contenen les piles i els acumuladors i el reciclatge
i/o la valorització dels residus de piles i d’acumuladors, d’acord amb el que
estableix el Reial decret 106/2008.
6. Establir una metodologia per analitzar el compliment de l’objecte d’aquest
Conveni i, si escau, implantar les mesures oportunes per a la seva
consecució.
7. Establir els mecanismes necessaris de col·laboració per garantir el
compliment del que estableix aquest conveni, i posar en pràctica instruments
per a l’obtenció i intercanvi d’informació, així com mesures d’inspecció i de
control.
8. Establir els compromisos i els mecanismes d’execució necessaris per
assegurar el compliment del que exigeix el Reial decret 106/2008, en
particular, garantir el compliment dels objectius ecològics de recollida
establerts en el Reial decret esmentat i en el Programa de gestió de residus
industrials de Catalunya 2007-2012, PROGRIC.
9. Establir i regular les mesures per al finançament de la recollida selectiva
dels residus de piles i d’acumuladors per part de les entitats gestores dels SIG
de residus de piles i d’acumuladors, que serà sufragada íntegrament per
aquestes entitats, en funció de la seva quota de mercat, i sens perjudici de les
responsabilitats que corresponguin a altres productors de piles i
d’acumuladors que hagin decidit complir les obligacions imposades pel Reial
decret 106/2008 mitjançant altres modalitats diferents dels SIG, d’acord amb
el que estableix l’article 5.2 de la norma esmentada.
10. Establir el model de càlcul del cost que abonaran les entitats gestores dels
SIG de residus de piles i d’acumuladors a les entitats locals i a l’Agència de
Residus de Catalunya, d’acord amb el que s’estableix a l’annex IV d’aquest
Conveni marc.
11. Promoure les mesures de prevenció en la generació de residus de piles i
d’acumuladors, la millora del rendiment ambiental de piles i d’acumuladors, la
reducció del impacte ambiental dels residus de piles i d’acumuladors generats,
així com el foment de noves tecnologies de tractament i reciclatge.
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TERCER. COMPROMISOS
GESTORES DELS SIG

QUE

ADQUIREIXEN

LES

ENTITATS

En els termes establerts en aquest Conveni marc, les entitats gestores dels
SIG de residus de piles i d’acumuladors es comprometen, en l’àmbit geogràfic
de la comunitat autònoma de Catalunya, a:
1. Assolir, com a mínim, els objectius ecològics de recollida dels residus de
piles i d’acumuladors generats de les piles i els acumuladors posats en el
mercat per les empreses adherides als SIG, que s’estableixen a l’article 15 del
Reial decret 106/2008 i en el PROGRIC, i assumir les obligacions necessàries
per aconseguir-los. L’objectiu més immediat que s’ha d’assolir, concretament
per a l’any 2012, està fixat pel PROGRIC en el 45% de recollida per a piles i
acumuladors portàtils.
2. Si escau, d’acord amb el que estableix l’article 10.4, cal posar en
funcionament els serveis que garanteixin la recollida selectiva de les piles i els
acumuladors portàtils usats generats en domicilis particulars, comerços,
oficines serveis, o altres llocs assimilables (punts de recollida selectiva,
PRS1), i el seu transport des dels punts de recollida municipal (PRM2) fins als
centres d’emmagatzematge temporal, abans de lliurar-los a les plantes de
tractament i reciclatge.

3. Posar en marxa un servei, propi o a través de tercers, de recollida dels
residus de piles i d’acumuladors dipositats en els PRM establerts per les
entitats locals i la xarxa de punts de recollida establerts per la distribució, que
compleixi les condicions tècniques recollides a l’annex V d’aquest Conveni.
4. Transferir a l’Agència de Residus de Catalunya i a les entitats locals de la
comunitat autònoma de Catalunya adherides a aquest Conveni les quantitats
econòmiques que corresponguin, d’acord amb el que estableixen els articles
5.1 i 5.2 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer; l’article 7 de la Llei 10/1998,
de residus; i també l’article 86.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, i l’article 57 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Aquest pagament es farà d’acord amb el que s’estableix a l’annex IV
d’aquest Conveni marc.

1 PUNT DE RECOLLIDA SELECTIVA (PRS): punts establerts per les
administracions públiques
competents o per operadors econòmics (distribució) per a la recollida selectiva
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dels residus de piles, bateries i acumuladors domèstics per traslladar-los als
punts de recollida municipal o centres d’emmagatzematge temporal.
2 PUNT DE RECOLLIDA MUNICIPAL (PRM): instal·lacions de recollida i
d’emmagatzematge temporal deresidus, de titularitat municipal, en els quals
s’acumulen, entre d’altres, els residus de piles, bateries iacumuladors
domèstics recollits en els PRS.

5. Garantir la recollida correcta dels residus de piles i d’acumuladors sota els
paràmetres establerts a l’article 10 del Reial decret 106/2008, així com el
tractament i el reciclatge correctes dels residus de piles i d’acumuladors
procedents dels diferents sistemes previstos en aquest Conveni marc, tenint
en compte les especificacions tècniques contingudes a l’annex V i a l’article
12, i a l’annex III del Reial decret 106/2008. Les operacions de gestió es duran
a terme respectant els sistemes de recollida selectiva posats en marxa per les
entitats locals i els principis de gestió continguts en la normativa específica
d’aplicació.
Atès que el tractament de les piles va ser declarat servei públic per la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, i d’acord amb el que estipula la
disposició transitòria primera del text refós de la Llei reguladora de residus,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, es mantindrà aquesta
consideració fins al 31 d’agost de 2010, data de finalització del contracte entre
l’Agència de Residus de Catalunya i l’empresa concessionària de la planta de
tractament de piles de titularitat pública situada al Pont de Vilomara i Rocafort,
totes les piles recollides a Catalunya hauran de ser tractades en aquesta
planta.
Una vegada finalitzat el contracte, les piles recollides a Catalunya hauran de
ser tractades en gestors autoritzats sobre la base de les millors tècniques
disponibles.
6. Promoure iniciatives que tendeixin a prevenir la generació de residus de
piles i d’acumuladors, a partir del que estableix l’article 13 del Reial decret
106/2008 i el PROGRIC.
7. Assumir la responsabilitat de la gestió de tots els residus de piles i
d’acumuladors generats a Catalunya, sufragant-ne el cost a partir del càlcul de
la quota de mercat. Aquesta quota de mercat es calcularà a partir de les
quantitats de piles i d’acumuladors posats en el mercat i declarats en el
Registre Nacional de Productors de Piles i Acumuladors (REI-RPA) del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, pels productors de piles i
d’acumuladors.
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8. Subministrar a l’Agència de Residus de Catalunya la informació requerida a
l’article 18.1 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, i qualsevol altra
informació requerida que es consideri rellevant per a l’avaluació i el seguiment
dels SIG de residus de piles i d’acumuladors.
9. Observar els principis d’equilibri territorial, d’universalitat del servei, així com
els de proximitat, de suficiència i d’autosuficiència de les instal·lacions per a
l’emmagatzematge temporal, el tractament i el reciclatge ubicades en el
territori de Catalunya, segons sigui procedent d’acord amb la normativa
específica d’aplicació.
10. Fer campanyes d’informació, conscienciació ciutadana i sensibilització
ambiental per augmentar el grau d’eficàcia en la recollida selectiva dels
residus de piles i d’acumuladors, amb vista a facilitar la consecució dels
objectius ecològics de recollida que es pretenen. Per fer-ho, cada SIG haurà
de participar en el finançament de campanyes de sensibilització amb una
aportació econòmica anual per habitant, en aplicació de la seva quota de
mercat basada en l’últim cens de població de Catalunya publicat per l’ Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat), segons es calcula a l’annex IV.
Aquestes campanyes de sensibilització es coordinaran per a tots els tipus de
residus de piles i d’acumuladors, i per a tot l’àmbit territorial de Catalunya, i
aniran adreçades a tots els sectors implicats (ciutadans, distribució, etc.), i es
faran com a mínim en català.
Les campanyes de sensibilització hauran de ser aprovades per la Comissió de
Seguiment que estableix aquest Conveni marc.
El finançament requerit cobrirà, una vegada finalitzi la campanya anual de
sensibilització, un estudi posterior d’avaluació dels resultats obtinguts i una
presentació de propostes de millora per a la campanya següent.
Les entitats encarregades de la contractació i l’execució de la campanya
hauran de presentar, durant els tres primers mesos de cada any, la totalitat de
les factures referents a despeses de comunicació de l’any anterior. Cada
factura haurà d’anar acompanyada del justificant de pagament corresponent,
conforme la factura ha estat abonada.
11. Constituir una Oficina de Coordinació entre les entitats gestores dels SIG
de residus de piles i d’acumuladors, de manera que es possibiliti a les
administracions un diàleg àgil i fluid amb tots els SIG que permeti que les
administracions comprovin el compliment del Reial decret. El règim de
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funcionament d’aquesta Oficina de Coordinació s’ajustarà al que s’estableix a
l’annex II, mitjançant un reglament consensuat per totes les parts que
componguin l’oficina. Aquest reglament haurà de ser enviat a l’Agència de
Residus de Catalunya una vegada hagi estat signat pels SIG integrants de
l’Oficina de Coordinació.
Aquesta oficina posarà a disposició dels organismes locals una plataforma
informàtica i un telèfon per fer totes les operacions relacionades amb l’oficina.
A més, l’oficina coordinarà la gestió dels residus de piles i d’acumuladors de
tots els municipis que s’adhereixin a aquest Conveni marc, en el termini
màxim de cinc mesos des de la signatura del Conveni, a través de la creació i
la posada en marxa d’una plataforma informàtica que donarà servei als
municipis adherits.
De tota manera, a partir de l’1 de setembre de 2010, els municipis que
s’adhereixin al Conveni marc podran fer les sol·licituds de recollida de residus
de piles i d’acumuladors a través del telèfon que l’Oficina de Coordinació
habilitarà amb aquest objectiu.
La no constitució de l’Oficina de Coordinació en aquest termini podrà
determinar la resolució automàtica d’aquest Conveni.
12. Subministrar als distribuïdors i a les entitats locals els elements necessaris
per facilitar l’emmagatzematge temporal dels residus de piles i d’acumuladors,
tant en els punts de recollida selectiva (PRS) com en els punts de recollida
municipal (PRM), segons les condicions tècniques recollides a l’annex V
d’aquest Conveni.
13. La gestió dels residus de piles i d’acumuladors en aquests punts per part
dels SIG o de les entitats que actuïn en nom seu es farà de manera que es
compleixi el que s’estipula a l’article 10 del Reial decret 106/2008, en els punts
5, 6, 7 i 8.
14. Totes les operacions a les quals fa referència l’apartat 12 s’hauran
d’executar per complir els objectius de recollida ecològics que estableix el
Reial decret 106/2008 i el PROGRIC. Les operacions de recollida,
d’emmagatzematge i de transport han de ser gratuïtes per al posseïdor i/o
l’usuari final.
QUART. COMPROMISOS DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
1. Col·laborar amb les entitats locals i els SIG en la promoció i la participació i,
si escau, en la implantació de mesures que tendeixin a ampliar i millorar la
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recollida selectiva de residus de piles i d’acumuladors, d’acord amb el que
determini la Comissió de Seguiment.
2. Garantir la participació de les entitats locals en el seguiment i el control del
grau de compliment dels objectius ecològics de recollida i de les obligacions
establertes tant en el Reial decret 106/2008, com en el PROGRIC, com en
aquest Conveni marc, per a la qual cosa se’n difondrà el contingut i les
modalitats d’adhesió entre totes les entitats locals existents a la comunitat
autònoma.
3. Cooperar amb totes les entitats locals per facilitar el compliment del que
estableix el Reial decret 106/2008.
4. Coordinar les campanyes de comunicació en el seu àmbit territorial que
s’emmarquin en les directrius acordades per la Comissió de Seguiment.
5. Informar l’Oficina de Coordinació de les incorporacions d’entitats locals que
s’adhereixin a aquest Conveni marc, a l’efecte que l’oficina i els SIG membres
puguin reorganitzar els sistemes logístics de recollida i la gestió dels residus
de piles i d’acumuladors.
6. Col·laborar amb les entitats locals en la posada en marxa de dispositius
d’inspecció, de control i de policia ambiental per al seguiment de les
obligacions i les actuacions previstes en aquest Conveni i dins de l’àmbit de
les competències de l’Agència de Residus de Catalunya.
Així mateix, col·laborar amb les administracions públiques competents i amb
els diversos SIG de residus de piles i d’acumuladors, per a l’establiment d’un
sistema d’inspecció i de sanció dels productors de piles i d’acumuladors que
no compleixin el que s’estableix en el Reial decret 106/2008, dins de l’àmbit de
competències de cadascuna de les administracions.
7. Intercanviar amb les entitats locals i les entitats gestores dels SIG de
residus de piles i d’acumuladors qualsevol altra informació d’interès per al
compliment correcte de les mesures previstes, en particular les relatives als
resultats que s’obtinguin en la recollida selectiva i en la gestió de residus de
piles i d’acumuladors a Catalunya.
CINQUÈ. COMPROMISOS DE LES ENTITATS LOCALS
1. Les entitats locals que ho vulguin es podran adherir a aquest Conveni marc.
En el cas de les entitats locals de l’àmbit territorial metropolità de Barcelona
que voluntàriament es vulguin adherir a aquest Conveni marc, aquesta
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participació es podrà fer de manera conjunta a través de l’ EMSHTR.
2. Les entitats locals que voluntàriament s’adhereixin a aquest Conveni marc
ho hauran de comunicar expressament a l’Agència de Residus de Catalunya,
d’acord amb el model de document que figura a l’annex I d’aquest Conveni, i
hauran de deixar constància de l’acceptació per part seva de tots els pactes i
continguts.
A més, i amb l’objectiu d’informar dels punts de recollida de cada entitat local,
aquestes entitats, mitjançant la fitxa que també figura a l’annex I,
subministraran les dades tant de l’Administració titular del punt de recollida
municipal (PRM) com dels diferents PRM de la seva titularitat, o en cas que
n’hi hagi, dels diferents punts de recollida selectiva (PRS).
Cada vegada que l’entitat local posi en funcionament un nou punt de recollida
municipal (PRM), ho haurà de comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya
mitjançant la fitxa esmentada més amunt. Tot seguit l’Agència de Residus de
Catalunya ho comunicarà a l’Oficina de Coordinació.
La recollida selectiva de les piles i dels acumuladors portàtils usats generats
en domicilis particulars, comerços, oficines o serveis, o altres llocs
assimilables a aquests (punts de recollida selectiva ,PRS), i el seu transport
fins als centres d’emmagatzematge temporal (punts de recollida municipal,
PRM), abans de lliurar-los a les plantes de tractament i de reciclatge, els
hauran de fer els sistemes públics de gestió organitzats per les entitats locals
competents d’acord amb la normativa específica d’aplicació. Alternativament,
també es podrà fer per alguna de les modalitats que s’estableixen a l’article
10.4 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer.
En el supòsit que l’entitat local faci directament la gestió del servei de recollida
des del punt de recollida selectiva fins al punt de recollida municipal, serà
compensada econòmicament pel sistema integrat de gestió, en els termes que
s’estableixen a l’annex IV.
Tant la recollida selectiva com el lliurament, la recepció i l’emmagatzematge
es duran a terme complint les condicions que s’estableixen a l’annex V.
3. Les entitats locals que voluntàriament s’adhereixin a aquest Conveni marc
ho han de fer sota una de les opcions següents:
OPCIÓ A
A partir de la data d’adhesió al Conveni, l’entitat local continuarà coordinant i
sufragant la recollida selectiva dels residus de piles i d’acumuladors generats
en el seu municipi.
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L’entitat local serà compensada econòmicament per aquesta recollida,
transport (des dels punts de recollida selectiva (PRS) dels residus fins al punt
de recollida municipal (PRM)) i emmagatzematge temporal dels residus de
piles i d’acumuladors, en concepte de cost econòmic d’aquestes operacions,
tenint en compte per a la quantificació el que s’estableix a l’annex IV d’aquest
Conveni marc.
OPCIÓ B
A partir de la data d’adhesió al Conveni, l’entitat local no coordinarà ni
sufragarà el servei de recollida, de transport i d’emmagatzematge temporal
dels residus de piles i d’acumuladors en el seu municipi. Per tant, aquest
servei passarà a ser coordinat per l’oficina i dut a terme pels SIG en un termini
màxim de 4 mesos des de la data d’adhesió. En conseqüència, l’entitat local
serà compensada econòmicament pels costos d’emmagatzematge de les piles
en les seves instal·lacions a partir de la data d’assumpció de la responsabilitat
per part de l’Oficina de Coordinació de piles.
4. L’opció escollida per les entitats locals adherides al Conveni marc en el
moment de l’adhesió podrà quedar modificada, a petició de l’entitat local
corresponent, durant la vigència del Conveni, sempre amb un avís previ a
l’oficina de coordinació i a la Comissió de Seguiment del Conveni.
5. Les entitats locals adoptaran les mesures necessàries per facilitar la
implantació efectiva dels SIG de residus de piles i d’acumuladors signants
d’aquest Conveni en el seu àmbit territorial, i es tindrà sempre en compte el
que s’indica en el punt 1 d’aquest pacte.
6. Les entitats locals participaran en el desenvolupament i el foment de
campanyes de comunicació en el seu àmbit territorial, i tindran en compte les
directrius que emanin de la Comissió de Seguiment.
7. Les entitats locals que ho vulguin podran subscriure acords particulars amb
les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, les
condicions específiques dels quals s’inclouran en els corresponents convenis
de col·laboració particulars.
Aquests acords particulars hauran de ser comunicats a l’Agència de Residus
de Catalunya i a l’Oficina de Coordinació dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors, ja que l’oficina haurà de tenir-los en compte a l’hora d’assignar
les recollides.
8. Sens perjudici de l’opció escollida (A o B) per adherir-se a aquest Conveni,
l’entitat local permetrà la recollida de residus de piles i d’acumuladors, per part
dels SIG, en els punts de la xarxa de distribució ubicats en el seu àmbit
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territorial, que pertanyin a empreses o entitats privades amb un acord de
col·laboració específic amb algun dels SIG de piles i d’acumuladors.
SISÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constitueix la Comissió de Seguiment del Conveni, la composició de la qual
serà la següent:
- 3 representants de l’Agència de Residus de Catalunya.
- 3 representants de les entitats locals adherides al Conveni marc: un
representant de l’ EMSHTR, un representant de l’ FMC i un representant de l’
ACM.
- 1 representant de cadascun dels SIG autoritzats, designats per les entitats
gestores dels SIG, fins a un màxim de 3 representants.
Presidirà aquesta comissió un representant de l’Agència de Residus de
Catalunya.
La Comissió de Seguiment es reunirà ordinàriament dues vegades l’any com a
mínim, sens perjudici de les reunions extraordinàries que es puguin celebrar a
petició de qualsevol de les parts signants del Conveni, amb l’aprovació prèvia
del president de la comissió.
Aquesta comissió té com a finalitat:
1. El seguiment i el control de les actuacions que es derivin de l’aplicació
d’aquest Conveni marc, així com la seva interpretació i proposta de possible
modificació, si escau.
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la posada en pràctica del
conveni entre les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors i alguna o algunes de les entitats locals que s’hi hagin adherit;
en aquests casos, la Comissió de Seguiment, després d’analitzar la situació
creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les.
3. L’aprovació de les campanyes de conscienciació ciutadana i sensibilització
social, en particular les que siguin proposades per l’Agència de Residus de
Catalunya, recollides en el punt 9 del pacte tercer d’aquest Conveni marc, i
s’acordarà en aquest sentit l’ import econòmic que es destinarà a cada una en
funció de l’objectiu que es pretengui i l’àmbit d’aplicació en el qual es
desenvoluparà.
Les decisions i els acords de la Comissió de Seguiment hauran de tenir la
conformitat de totes les parts.
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SETÈ. ADOPCIÓ DE MODIFICACIONS SUBSTANCIALS
Les modificacions substancials que, a proposta de la Comissió de Seguiment,
es facin a aquest Conveni hauran de ser prèviament aprovades per totes les
parts signants i incorporades al Conveni com a addenda.
Tindran consideració de substancials les modificacions a les disposicions de
caràcter econòmic establertes en el Conveni, les que alterin els compromisos
assumits per les parts i les que siguin considerades d’aquesta naturalesa per
acord de la Comissió de Seguiment.
VUITÈ. DURADA
La durada d’aquest Conveni serà de cinc anys i coincidirà amb el període fixat
en la resolució d’autorització dels SIG de residus de piles i d’acumuladors a
favor de les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors.
Quant a les obligacions econòmiques de les entitats gestores dels SIG de
residus de piles i d’acumuladors respecte de les entitats locals i/o comunitats
autònomes, pel que fa a la recollida i la gestió per part d’aquestes entitats i
comunitats dels residus de piles i d’acumuladors amb anterioritat a l’entrada
en vigor d’aquest Conveni marc, es prendrà com a data de referència el 26 de
setembre de 2008, data d’entrada en vigor del Reial decret 106/2008, d’1 de
febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.
Les condicions d’aquest Conveni marc seran revisades si en el futur es
produeixen modificacions normatives que puguin incidir directament en els
seus continguts.
Amb l’objectiu de garantir la viabilitat tècnica i econòmica dels SIG de residus
de piles i d’acumuladors a Catalunya, en cas que aquest Conveni marc deixi
de tenir vigència per alguna raó, es mantindran les condicions de finançament
i funcionament que s’hi estableixen fins que s’acordi un nou conveni.
NOVÈ. NATURALESA I JURISDICCIÓ
Aquest Conveni de col·laboració té naturalesa administrativa, tenint en compte
el que estableix l’article 66 del Text refós de la Llei reguladora de residus
aprovada pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, i regeix en la seva
interpretació i en el seu desenvolupament l’ordenament jurídic administratiu,
amb submissió expressa de les parts a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
DESÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONVENI
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Aquest Conveni es resoldrà:
1. Per transcurs del termini fixat com a durada en el Conveni.
2. Per mutu acord de les parts que intervenen en el Conveni.
3. Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat previstos en el Conveni.
4. Per qualsevol de les causes de resolució previstes en el marc normatiu
vigent.
5. Per falta de viabilitat econòmica o tècnica dels sistemes integrats de gestió.
6. En el cas que es produeixi la suspensió, la caducitat, l’ incompliment o la
revocació d’alguna autorització dels sistemes integrats de gestió, el Conveni
quedarà resolt respecte del sistema integrat de gestió l’autorització del qual
resulti afectada.
ONZÈ. EFECTES DE LA RESCISSIÓ O RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL
CONVENI
MARC
En el supòsit que en el moment d’ instar-se la rescissió d’aquest Conveni
marc, en alguna de les formes previstes a la clàusula anterior, les entitats
locals hagin prestat serveis de recollida i gestió de residus de piles i
d’acumuladors que es trobin pendents de pagament, les entitats gestores dels
SIG de residus de piles i d’acumuladors hauran d’abonar la compensació
econòmica corresponent a les esmentades entitats locals i/o comunitat
autònoma.
DOTZÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ADHESIÓ DE LES ENTITATS
LOCALS
1. Per incompliment de les obligacions que corresponen a les entitats locals
adherides a aquest Conveni marc.
2. Per desistiment voluntari de les entitats locals a l’adhesió d’aquest Conveni
marc, sempre que es compleixin els terminis i les condicions inicialment
assumits.
3. Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent.
TRETZÈ. EFICÀCIA
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L’eficàcia d’aquest Conveni, per a cada una de les entitats gestores dels SIG
de residus de piles i d’acumuladors, queda condicionada a l’obtenció de
l’autorització corresponent del SIG de residus de piles i d’acumuladors,
d’acord amb la normativa específica d’aplicació.
I, com a prova de conformitat amb el que s’acaba d’exposar, les parts signen 6
exemplars d’aquest Conveni en el lloc i el dia que s’indiquen a
l’encapçalament.

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i president de
l’Agència de Residus de Catalunya

José Pérez García
Fundación Ecopilas

Ignacio Duque Oliart
European Recycling Platform España, SLU
Annex I: MODEL DE DOCUMENT D’ADHESIÓ DE LES ENTITATS LOCALS
AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE
RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES
INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES I
D’ACUMULADORS
Senyor,
Vist que l’article 8.3 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i
acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, estableix la participació
de les entitats locals en els SIG de residus de piles i d’acumuladors,
mitjançant l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre els sistemes
integrats de gestió i les comunitats autònomes.
Atès que en les resolucions d’autorització dels sistemes integrats de gestió de
residus de piles i d’acumuladors s’estableix l’obligació per part d’aquests
sistemes de compensar econòmicament les entitats locals de tots els costos
derivats de la gestió correcta dels residus de piles i d’acumuladors, en els
termes del Conveni marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i
d’acord amb les proves documentals aportades per les entitats locals per al
càlcul d’aquests costos.
Mitjançant aquest escrit, sol·licitem l’adhesió al Conveni de col·laboració
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signat en data 26 de juliol de 2010 entre l’Agència de Residus de Catalunya i
les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, amb
l’objectiu de garantir el compliment del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer,
sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus, en una de
les modalitats següents:

OPCIÓ A
L’entitat local que subscriu aquesta adhesió farà el servei de recollida,
de transport (des dels punts de recollida selectiva dels residus, PRS, fins al
punt de recollida municipal, PRM) i d’emmagatzematge temporal dels residus
de piles i d’acumuladors en el seu àmbit territorial, i rebrà per fer-ho la
compensació econòmica establerta a l’annex IV d’aquest Conveni. (*)
(ADJUNTAR LA FITXA OPCIÓ A)
OPCIÓ B
L’entitat local que subscriu aquesta adhesió comunica la voluntat de
traspassar l’execució i el finançament del servei de recollida i transport (des
dels punts de recollida selectiva dels residus, PRS, fins al punt de recollida
municipal , PRM) dels residus de piles i d’acumuladors als SIG de residus de
piles i d’acumuladors. El traspàs es farà efectiu en el termini màxim de 4
mesos a comptar des de la data d’adhesió. (*)
L’entitat local únicament es compromet a recepcionar i emmagatzemar
temporalment les piles i els acumuladors que siguin lliurats en els punts de
recollida municipal (deixalleries) i lliurar-los als SIG autoritzats de piles i
d’acumuladors.
(ADJUNTAR LA FITXA OPCIÓ B)
D’acord amb el pacte cinquè del Conveni de col·laboració esmentat
anteriorment, adjuntem a aquest escrit l’acord exprés d’adhesió per part del
ple de l’òrgan competent de l’entitat local, el qual inclou l’assumpció dels
compromisos mínims continguts en el pacte esmentat.
Atentament,

Alcalde / President de l’entitat local
(DATA SIGNATURA D’ADHESIÓ AL CONVENI)
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(*) En el cas que en un futur l’entitat local que en el moment d’adherir-se al
Conveni hagi optat per una de les opcions volgués canviar la seva opció,
haurà de comunicar la decisió a l’Agència de Residus de Catalunya amb
quatre mesos d’antelació, com a mínim, a la data en la qual es vulgui fer
efectiu el canvi.
FITXA OPCIÓ A: L’entitat local o comarcal farà el servei de recollida dels
residus de piles i d’acumuladors en els punts de recollida selectiva (PRS),
municipals o de la distribució, i els acumularà en els punts de recollida
municipal (PRM) ubicats en el seu municipi.

(*) Adjuntar tantes taules com PRM existents vinculats a l’entitat
que s’adhereix al conveni
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Descripció
(1) Núm. de compte
(2) Forma de pagament
(3) Tipus punt recollida
(4) Estat
(5) Bàscula pesada

Núm. de compte
Taló o transferència
Deixalleria, magatzem voluminosos,
Actiu, propera obertura….
SÍ, NO

FITXA OPCIÓ B: L’entitat local o comarcal cedeix el servei de recollida dels
residus de piles i d’acumuladors en els punts de recollida selectiva (PRS),
municipals o de la
distribució, als SIG.
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Descripció
(1) Núm. de compte
(2) Forma de pagament

Núm. de compte
Taló o transferència

L’Administració pública competent en la cessió ha d’adjuntar a aquesta fitxa
una llista en la qual constin la totalitat dels punts de recollida selectiva (PRS)
del seu municipi, tant els ubicats en instal·lacions municipals com els ubicats
en punts de la distribució.
Aquesta llista ha de contenir, com a mínim, la informació següent referent a
cada
PRS:
IDENTIFICACIÓ PRS (nom d’instal·lació municipal o punt de la distribució)
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ADREÇA
TELÈFON
PERSONA DE CONTACTE
TIPUS DE CONTENIDOR (nombre de contenidors i capacitat)

Annex II: OBLIGACIONS DE L’OFICINA DE COORDINACIÓ, QUE
HAURAN DE CREAR LES ENTITATS GESTORES DELS SIG DE RESIDUS
DE PILES I
D’ACUMULADORS

L’Oficina de Coordinació de les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors autoritzats a Catalunya haurà de tenir l’àmbit d’actuació, com a
mínim, a Catalunya.
Aquesta oficina posarà a disposició de les entitats locals una plataforma
informàtica i un telèfon per fer totes les operacions relacionades amb l’oficina.
El funcionament de l’Oficina de Coordinació es regirà pel Reglament de
funcionament de l’oficina en el qual hauran de quedar estipulades, com a
mínim, les funcions que desenvoluparà l’oficina en matèria de logística, gestió,
informació i comunicació, així com la cambra de compensació entre SIG.
Aquest reglament també haurà de regular la composició de l’oficina, els
deures i les obligacions dels membres, l’establiment de comissions de treball
dins de l’oficina, les despeses de l’oficina i el seu repartiment, etc.
Les tasques que durà a terme aquesta oficina seran, com a mínim, les
següents:
• Permetre que les entitats locals, mitjançant un únic procediment de
sol·licitud, puguin requerir la recollida de tots els diferents tipus de residus de
piles i d’acumuladors que hagin emmagatzemat.
• Establir el procediment per al subministrament dels contenidors, tant als
punts de recollida selectiva (PRS) com als punts de recollida municipal (PRM),
així com la retirada dels contenidors que hagin quedat obsolets.
• Establir un únic procediment de seguiment i de control dels serveis de
recollida que asseguri la prestació del servei de recollida de manera
adequada.
• Garantir i coordinar el subministrament de la informació a escala global sobre
la gestió dels residus de piles i d’acumuladors a Catalunya, d’acord amb el
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que s’estableix a l’annex III, incloses les recollides a través de les entitats
locals i de la distribució.
• Facilitar el procés de facturació dels costos assumits per les entitats locals i
l’Agència de Residus de Catalunya, per la gestió dels residus de piles i
d’acumuladors, a cada entitat gestora de SIG de residus de piles i
d’acumuladors, d’acord amb el contingut i el resultat dels serveis de recollida
efectuats.
• Aquelles altres tasques que, d’acord amb la valoració del funcionament
d’aquesta oficina, determinin d’una manera consensuada els membres de la
Comissió de Seguiment del Conveni marc.

Annex III: OBLIGACIONS
ENTITATS
GESTORES DELS SIG

DE

CARÀCTER

INFORMATIU

DE

LES

1. Accés a la informació subministrada per les entitats locals, la
distribució i la resta d’unitats de gestió
Les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors facilitaran
l’accés per part dels membres de la Comissió de Seguiment, mitjançant una
aplicació informàtica amb connexió a Internet, a tota la informació presentada
per les entitats locals del seu territori que s’hagin adherit al Conveni marc, així
com la informació relativa a les quantitats de residus de piles i d’acumuladors
recollits en la distribució ubicada a Catalunya, i altres punts de recollida, en
cas que n’hi hagi.
La informació relativa a les entitats locals inclourà, entre altres dades, les
quantitats de residus de piles i d’acumuladors per tipus recollits en el territori
d’aquestes entitats locals, així com els pagaments efectuats pels diferents
conceptes inclosos en els convenis de col·laboració respectius.
Respecte de la informació relativa a la distribució, hi haurà de constar, com a
mínim, les quantitats de residus de piles i d’acumuladors (per tipus) recollits
per la distribució situada a Catalunya.
La informació estarà disponible per als membres de la Comissió de Seguiment
dins dels 20 dies següents al tancament de cada mes.
Amb l’objectiu de facilitar la gestió d’informació per part dels membres de la
Comissió de Seguiment, els SlG de residus de piles i d’acumuladors
incorporaran una aplicació d’Internet que permeti enviar-li informes de control,
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amb informació agregada de les entitats locals del seu territori i de la
distribució, ràtios operatives i evolució de resultats, una vegada que el volum
d’informació disponible ho permeti.
2. Informació anual
Així mateix, i sens perjudici del que exigeix la resolució d’autorització, les
entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors presentaran
anualment a l’Agència de Residus de Catalunya, abans de l’1 d’abril de cada
any, un informe sobre les seves activitats, certificat per un auditor extern, on
figuri la informació agregada, referida al desenvolupament del Conveni marc
de l’any precedent, estipulada en el punt 1 de l’article 18 del Reial decret
106/2008, així com qualsevol altra informació requerida que es consideri
rellevant per a l’avaluació i el seguiment dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors.
L’Agència de Residus de Catalunya es reserva el dret a establir un format
estàndard per al subministrament de la informació, que hauran de seguir de
manera obligatòria els SIG de residus de piles i d’acumuladors.

Annex IV: RELACIONS I OBLIGACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, LES ENTITATS
LOCALS I LES ENTITATS GESTORES DELS SIG DE RESIDUS DE PILES I
D’ACUMULADORS
1. RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SIG DE RESIDUS DE
PILES I D’ACUMULADORS
1.1. COSTOS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE PILES
L’Agència de Residus de Catalunya (d’ara endavant, l’Agència) ha assumit
fins ara els costos derivats de part de la recollida, el transport i el tractament
dels residus de piles en el centre que proporciona el servei públic de
tractament de piles situat en el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort
(comarca del Bages).
El tractament de les piles es declarà servei públic a l’article 24 de la Llei
6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, per la qual cosa aquests
residus han de tractarse obligatòriament en el centre que amb aquest efecte té
l’Agència i que actualment gestiona sota concessió pública l’empresa Pilagest,
SL.

…/…

58

Una vegada finalitzat el contracte, el 31 d’agost de 2010, i tal com estipula la
disposició transitòria primera del Text refós de la Llei reguladora dels residus,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, el tractament de les piles
recollides a Catalunya deixarà de ser servei públic.
A partir del 26 de setembre de 2008 les entitats gestores dels SIG de residus
de piles i d’acumuladors han de fer-se càrrec d’aquests costos
proporcionalment a la seva quota de mercat. De tota manera, i a causa de les
particularitats del contracte vigent amb l’empresa concessionària de la planta
de tractament, i fins al moment de la seva finalització, l’Agència continuarà
actuant com a intermediària, i pagarà al concessionari pels serveis prestats i
facturarà els costos suportats des del 26 de setembre de 2008 a les entitats
gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, en funció de la seva
quota de mercat.
L’Agència facturarà a les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors en concepte de «Costos de recollida i tractament de residus de
piles» seguint el procediment següent:
1. Facturació als SIG de la compensació a l’ARC pels costos de recollida i
tractament suportats des del 26 de setembre de 2008 fins a la data de
signatura d’aquest Conveni, amb acreditació documental prèvia.
A la taula 1 es mostra el desglossament d’aquests costos, que es facturaran
als SIG en funció de la seva quota de mercat.
La suma de tots els imports atribuïbles a cada SIG configurarà la base
imposable de la factura, a la qual caldrà afegir la quota d’ IVA corresponent.

2. Facturació als SIG de la compensació a l’ARC pels costos de recollida i
tractament suportats a partir de la signatura d’aquest conveni, amb acreditació
documental prèvia.
A partir d’aquesta data, i fins a la finalització del contracte vigent, l’Agència
facturarà als SIG la compensació pels costos suportats en aquest període,
en funció de la seva quota de mercat, amb acreditació documental prèvia.
A partir del 31 d’agost de 2010, data de finalització del contracte amb el
concessionari del servei públic, l’Agència deixarà d’actuar com a
intermediària.
L’Agència facturarà als SIG una vegada finalitzat el contracte i coneguts els
imports definitius dels costos suportats en el període.
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La suma de tots els imports configurarà la base imposable de la factura, a
la qual caldrà afegir la quota d’ IVA corresponent.

2. RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE LES ENTITATS LOCALS I LES
ENTITATS GESTORES DELS SIG DE RESIDUS DE PILES I
D’ACUMULADORS
Els SIG de residus de piles i d’acumuladors, proporcionalment a la seva quota
de mercat, pagaran un import fix per tona de residus de piles i d’acumuladors
gestionats per cada entitat local des del 26 de setembre de 2008, en
compensació pels costos assumits per aquestes entitats en la recollida dels
residus de piles i d’acumuladors generats en el seu municipi i/o l’ús de les
instal·lacions municipals destinades a l’emmagatzematge temporal d’aquests
residus. Aquests imports seran facturats per les entitats locals a les entitats
gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors mitjançant l’Oficina de
Coordinació.
Aquests imports són els següents, en funció de l’opció (A o B) a partir de la
qual les entitats locals s’adhereixin a aquest Conveni marc:
OPCIÓ A
Període
26 setembre 2008 - 30 juny 2010

Import per tona de residus de piles i
d’acumuladors recollits
600 €/t

1 juliol 2010 - 30 juny 2011

555 €/t

A partir de l’1 juliol de 2011

490 €/t

OPCIÓ B
Període

Import per tona de residus de piles i
d’acumuladors recollits

26 de setembre de 2008 – traspàs de la
recollida per part de l’entitat local al SIG
(màxim quatre mesos des de l’adhesió al
conveni marc)

Imports OPCIÓ A

A partir del traspàs de la recollida per part
de l’entitat local al SIG (màxim quatre
mesos des de l’adhesió al conveni marc)

90 €/t

Aquesta compensació econòmica serà aplicable únicament i exclusivament
als residus de piles i d’acumuladors procedents de llars particulars que s’hagin
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recollit mitjançant punts de recollida selectiva (PRS) i que hagin estat
emmagatzemats en els punts de recollida municipal (PRM). En cap cas no es
podrà aplicar aquesta compensació a la resta de fluxos de residus de piles i
d’acumuladors que s’admetin en un punt de recollida municipal, llevat que hi
hagi un acord previ en aquest sentit entre les entitats gestores dels SIG de
residus de piles i d’acumuladors i l’Agència de Residus de Catalunya i/o les
entitats locals.

Les entitats locals facturaran als SIG de residus de piles i d’acumuladors a
través de l’Oficina de Coordinació en concepte de «Costos assumits per la
gestió dels residus de piles i d’acumuladors en els punts de recollida
municipal»:
1. Els costos des del 26 de setembre de 2008 fins a la data de signatura
d’aquest Conveni.
Per a la determinació d’aquests imports es consideraran les dades
facilitades per l’empresa explotadora del centre que proporciona el
servei públic de tractament de piles, així com les quotes de mercat
corresponents a cada SIG de residus de piles i d’acumuladors.
L’ import exacte que s’haurà de facturar es determinarà una vegada
transcorreguts tres mesos des de l’adhesió al conveni de les entitats
locals, un cop el concessionari informi l’Agència dels residus gestionats
en cada punt de recollida municipal.
L’Oficina de Coordinació efectuarà els tràmits necessaris per facilitar a
les entitats locals adherides al conveni la facturació dels imports
corresponents.
2. A partir de la data de la signatura d’aquest Conveni, les entitats locals
que continuen fent el servei de recollida selectiva en el seu municipi
facturaran a les entitats gestores dels SIG de residus de piles i
d’acumuladors els residus de piles i d’acumuladors recollits a partir
d’aquesta data, segons els imports estipulats a la taula anterior, i
segons el que estableix el Reial decret 106/2008. L’Oficina de
Coordinació actuarà com a intermediària entre les entitats gestores dels
SIG de residus de piles i d’acumuladors i les entitats locals per facilitar
el càlcul d’aquests costos i l’emissió de la factura corresponent.
3. La facturació per la recollida selectiva de residus de piles i
d’acumuladors feta per les entitats locals es farà anualment. Amb data
límit 28 de febrer, l’Oficina de Coordinació farà arribar a les entitats
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locals adherides a aquest conveni les prefactures corresponents a les
quantitats de residus de piles i d’acumuladors recollits durant l’any
anterior.
A partir d’aquest moment, i fins al 31 de maig, les entitats locals podran
emetre la factura o les factures i enviar-les al SIG de residus de piles i
d’acumuladors que correspongui, el qual haurà d’abonar la quantitat
corresponent dins del termini dels tres mesos següents.
4. De manera semestral, el mes de gener i el mes de juliol, l’Oficina de
Coordinació enviarà a l’Agència de Residus de Catalunya un informe en
el qual quedi reflectida la situació de la facturació corresponent a les
entitats locals.

3. COSTOS PER A LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ CIUTADANA I
SENSIBILITZACIÓ SOCIAL
L’aportació dels SIG a la campanya de comunicació l’any N, que es
repercutirà a cada entitat gestora segons la seva quota de mercat, es fixarà el
31 de gener de l’any en curs (N), considerant els valors següents:
1. Població de dret de la comunitat autònoma: segons l’últim cens de població
vigent publicat per l’ Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
2. Aportació unitària per habitant. S’estableix en 0,04 €/hab./any, en base
anual, per als dos primers anys de vigència del Conveni. Això implica que l’
import real que han d’aportar els SIG el primer any serà la part proporcional,
en dies, calculada des de la data de signatura del Conveni (inclosa) fins al
final de l’any. A partir de l’any 2012 l’aportació unitària oscil·larà entre 0,03
€/hab./any i 0,05 €/hab./any, d’acord amb les consideracions següents:
- Si s’han assolit els objectius de referència l’any N-1, l’ import per a l’any N
serà de 0,03 €/hab./any.
- Si la diferència entre l’objectiu de referència i la quantitat recollida pels SIG
és inferior al 10% de l’objectiu esmentat, l’ import serà de 0,04 €/hab./any.
- Si la diferència supera el 10% de l’objectiu de referència, l’ import serà de
0,05 €/hab./any.
3. Les quantitats recollides pels SIG seran les quantitats que aquests sistemes
aportin com a recollides entre l’1 de gener de l’any N-1 i el 31 de desembre de
l’any N-1.
4. La quantitat objectiu és la quantitat definida en el Reial decret 106/2008 i en
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el PROGRIC per a l’any N-1.
En el cas que a partir d’un determinat any no s’hagin fixat nous objectius per al
sistema, s’utilitzarà l’objectiu de l’últim any per al qual n’hi hagués un de
definit.
Així, els objectius de recollida establerts fins a l’any 2015 queden reflectits en
el gràfic següent:

Els objectius marcats per als anys 2013, 2014 i 2015 s’han de considerar com
a provisionals, ja que el vigent Programa de Gestió de Residus Industrials de
Catalunya 2007-2012 (PROGRIC) estipula objectius fins a l’any 2012. A partir
de l’any 2013, els programes de gestió de residus de Catalunya poden establir
objectius addicionals, que s’incorporaran en el gràfic de referència per al
càlcul de la contribució en comunicació.
Les determinacions establertes en aquest apartat es fixen a l’efecte exclusiu
de quantificar l’ import de les aportacions de les entitats gestores dels SIG de
piles per al finançament de campanyes de comunicació ciutadana i
sensibilització social, sense que en cap moment impliquin una modificació
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sobre el règim d’obligacions de les entitats esmentades sobre el compliment
dels objectius ecològics fixats en el Reial decret 106/2008 i en les respectives
autoritzacions atorgades per l’ ARC.
4. ACTUALITZACIÓ DELS IMPORTS I REVISIÓ DE LES CONDICIONS
ECONÒMIQUES
Els costos fixats en aquest annex per a la gestió dels residus de piles i
d’acumuladors per part de les entitats locals s’actualitzaran a partir de l’any
2012 sobre la base de l’ IPC nacional, corresponent al mes d’octubre. En el
cas que aquest IPC tingui un valor negatiu, no s’aplicarà i es mantindran els
imports de l’any anterior; es tindrà en compte el valor negatiu quan l’ IPC torni
a ser positiu, i es reduirà l’augment corresponent.

Annex V: CONDICIONS MÍNIMES EXIGIBLES EN EL LLIURAMENT, LA
RECEPCIÓ I LA RECOLLIDA DELS RESIDUS DE PILES I
D’ACUMULADORS
1. Punts de lliurament de residus de piles i d’acumuladors als
sistemes municipals i/o privats de recollida selectiva
A l’efecte de la recollida selectiva i del trasllat dels residus de piles i
d’acumuladors a les plantes de tractament, es consideraran punts de
lliurament aquells en els quals els usuaris lliuren els residus, organitzats
bàsicament en quatre tipus de serveis:
- Els punts de recollida municipal, PRM, punts nets o mòbils (deixalleries fixes
o mòbils).
- Els punts de recollida selectiva, PRS, ubicats en edificis i equipaments de
titularitat municipal.
- Els punts de recollida selectiva, PRS, ubicats en la distribució als quals el
servei de recollida municipal de piles dóna cobertura.
- Els punts de recollida selectiva, PRS, de titularitat privada ubicats en la
distribució als quals els sistemes integrats de gestió (SIG) donen cobertura
d’acord amb el Reial decret 106/2008.
Així com qualsevol altre dels sistemes de recollida municipal de residus
previstos per les entitats locals, d’acord amb la seva capacitat
d’autoorganització.
Els contenidors nous que subministrin els SIG de residus de piles i
d’acumuladors a partir de la data de la signatura del Conveni, tant als punts de
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recollida selectiva de les entitats locals, com als punts de recollida selectiva de
la distribució als quals el servei municipal dóna cobertura, hauran de ser
contenidors preferiblement amb una part transparent, on clarament s’indiqui la
seva finalitat, amb una banda de color taronja (Pantone ORANGE 021) que
ocupi la quarta part inferior del contenidor (25% de la superfície total) i lletres
serigrafiades de color blanc, on s’haurà d’incloure un missatge únic dels SIG
de residus de piles i d’acumuladors adreçat als ciutadans proposat per
l’Agència de Residus de Catalunya i consensuat per la Comissió de
Seguiment, així com els logotips de l’ ARC i del Departament de Medi Ambient
i Habitatge (DMAH).
En els casos on la titularitat del punt de recollida (contenidor) no és municipal,
el SIG que li doni servei, juntament amb l’entitat o l’empresa afectada, es
compromet a estudiar les possibles vies d’adaptació de la comunicació
d’aquests contenidors, sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable i
no interfereixi, en els seus fluxos, processos o directrius interns.
Amb independència de la banda comuna, cada SIG de residus de piles i
d’acumuladors podrà posar el seu logotip en els contenidors que siguin de la
seva propietat.
Respecte dels contenidors ubicats en el moment de la signatura del Conveni
en els punts de recollida selectiva, tant de les entitats locals com de la
distribució als quals el servei municipal dóna cobertura, els SIG els hauran
d’adaptar gràficament mitjançant la franja taronja anteriorment descrita, en el
termini màxim de dos anys des de la signatura del Conveni.
La xarxa de punts de recollida selectiva de residus de piles i d’acumuladors
que existeixi en el moment de signatura d’aquest Conveni s’ha de mantenir.
Quant als contenidors que els SIG hauran de subministrar als punts de
recollida municipal (PRM), hauran de ser adequats (característiques i
capacitats) per donar servei a la recollida i a l’emmagatzematge de grans
quantitats de piles i d’acumuladors.
En el cas que els SIG signants d’aquest Conveni proposin qualsevol canvi,
tant en nombre de punts de recollida com en qualsevol altre aspecte que afecti
la xarxa actual, el canvi haurà de ser consensuat i aprovat pels membres de la
Comissió de Seguiment del Conveni.
El canvi proposat, com a mínim, haurà d’igualar o de millorar l’eficiència i
l’abast de la xarxa actual.
2. Punt de recollida municipal, PRM, de residus de piles i
d’acumuladors per part de l’Oficina de Coordinació
Es consideraran punts de recollida municipal de residus de piles i
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d’acumuladors els punts d’emmagatzematge temporal dels residus de piles i
d’acumuladors recollits selectivament, a partir dels quals l’Oficina de
Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors n’organitzarà la
recollida amb periodicitat suficient.
3. Condicions de lliurament i trasllat dels residus de piles i
d’acumuladors fins als punts de recollida municipal, PRM
El trasllat des dels punts de recollida selectiva (PRS) fins als punts de recollida
municipal (PRM) de piles i d’acumuladors es farà de manera que s’afavoreixin
les operacions de tractament i que no s’impossibilitin les operacions posteriors
de reciclatge.
4. Condicions d’emmagatzematge de les piles i els acumuladors en
els punts de recollida municipal, PRM
•

Les instal·lacions de titularitat municipal on s’emmagatzemin les piles i
els
acumuladors hauran de complir, com a mínim, els requisits tècnics
recollits a l’article 10 del Reial decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles
i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

•

Les piles i els acumuladors lliurats s’emmagatzemaran utilitzant o bé els
contenidors que subministrin els SIG de residus de piles i d’acumuladors,
o bé els que ja tingui el municipi, sempre que els models de contenidors
escollits no entorpeixin la recollida que organitzi l’Oficina de Coordinació
dels SIG de residus de piles i d’acumuladors.

•

En el cas que els residus de piles i d’acumuladors emmagatzemats en
els punts municipals no siguin recollits per encàrrec de l’Oficina de
Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, aquests
residus no seran comptabilitzats com a recollits selectivament, ni l’entitat
local rebrà cap compensació per ells.
5. Identificació i equipament dels punts de recollida municipal

Les entitats locals que recullin residus de piles i d’acumuladors de manera
selectiva i s’adhereixin al Conveni marc comunicaran a l’Oficina de
Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors la informació
següent:
- Relació de punts de recollida municipal, PRM, de residus de piles i
d’acumuladors existents en el municipi, i hauran d’aportar informació sobre
l’adreça, la persona responsable i les dades de contacte, juntament amb el
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tipus i la quantitat de contenidors que es dedicaran en cada punt de
recollida municipal a l’emmagatzematge de residus de piles i
d’acumuladors.
6. Sol·licitud de servei de recollida de residus de piles i
d’acumuladors i condicions del servei
• Les entitats locals o els concessionaris de les explotacions dels punts de
recollida municipal, PRM, de residus de piles i d’acumuladors sol·licitaran el
servei de retirada, substitució o buidatge dels contenidors de residus de piles i
d’acumuladors ubicats en les instal·lacions de titularitat municipal mitjançant
un dels sistemes següents:
a) Plataforma informàtica de gestió posada a disposició per part
del conjunt dels SIG de residus de piles i d’acumuladors a través
de l’Oficina de Coordinació.
b) Plataforma d’atenció telefònica posada a disposició per part
del conjunt dels SIG de residus de piles i d’acumuladors a través
de l’Oficina de Coordinació.
• La sol·licitud es farà per als contenidors que com a mínim estiguin plens en
un 80% de la seva capacitat.
• A la sol·licitud s’indicarà per a quin tipus de residus de piles i d’acumuladors
es requereix el servei, així com les unitats d’emmagatzematge que s’hagin
de retirar.
• Per als punts de recollida municipal amb un horari d’atenció de 40 hores
setmanals, de dilluns a divendres, el servei de recollida dels residus de piles i
d’acumuladors es prestarà dins dels quatre dies laborables següents, dissabte
exclòs, a la data de sol·licitud del servei. Quan el punt de recollida municipal
disposi d’un horari d’atenció reduït, mai inferior a 20 hores setmanals, de
dilluns a divendres, el termini de presentació del servei serà de cinc dies.
7. Control en els serveis de recollida de residus de piles i
d’acumuladors per part de l’Oficina de Coordinació dels SIG de
residus de piles i d’acumuladors i de la Comissió de Seguiment
del Conveni
• A través de la plataforma informàtica de gestió posada en marxa per l’Oficina
de Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, es portarà un
llibre de registre on s’anotaran les sol·licituds de servei rebudes i la data de
realització del servei, i s’indicarà el pes dels residus de piles i d’acumuladors
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retirats.
• Els serveis de recollida de residus de piles i d’acumuladors es prestaran
d’acord amb el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de
residus.
• El registre de serveis serà completat, ja sigui en origen o en destinació, amb
els pesos nets de cada unitat d’emmagatzematge retirada. Quan es retirin
conjuntament més d’un tipus de residus de piles i d’acumuladors, caldrà
detallar les quantitats per tipus.
• L’entitat local serà responsable que el contingut dels contenidors recollits per
l’Oficina de Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors s’ajusti
al que s’estableix en les agrupacions per tipus.
L’Oficina de Coordinació dels SIG de residus de piles i d’acumuladors portarà
un llibre de registre d’incidències amb els serveis de recollida efectuats fora
del termini previst, així com amb els contenidors retirats, que tinguin un
contingut d’impropis, és a dir, de residus no considerats de piles i
d’acumuladors, superior al 5% del seu pes net.
• Respecte de la presència d’impropis, quan sigui detectada, s’acordaran
mesures correctores en la Comissió de Seguiment; s’executaran, i si una
vegada transcorreguts sis mesos des de l’aplicació d’aquestes mesures
correctores persisteix la presència d’impropis fora dels límits fixats, se’n
suspendrà la recollida i la compensació.
• Respecte de la denúncia de repetits serveis de recollida fora del termini
establert o amb incidències greus, la Comissió de Seguiment n’estudiarà els
motius i proposarà, si escau, les mesures correctores o compensatòries
corresponents.
• La Comissió de Seguiment d’aquest Conveni revisarà i analitzarà les
incidències recollides en el llibre de registre corresponent de l’Oficina de
Coordinació, i establirà les mesures necessàries per solucionar-les.”

SEGON.- ACORDAR l’adhesió a l’esmentat conveni marc, sota “l’opció A” de
les que recull el propi conveni en el seu Pacte Cinquè. Aquesta adhesió no
suposa cap nova despesa al municipi, ni comporta cap tipus de modificació
del servei que actualment té contractat l’Ajuntament.
TERCER.- DETERMINAR la previsió d’ingressos que comporta per a
l’Ajuntament l’adhesió mitjançant “l’opció A” del conveni, en la quantitat de
18.361,95.- euros, d’acord amb l’informe tècnic emès pel cap de servei de
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neteja i zones verdes, en data 15 de febrer de 2012, i en el sentit següent:

Període
Del 26/09/08 al 31/12/08
Del 01/09/09 al 31/12/09
Del 01/01/10 al 30/06/10
Del 01/07/10 al 31/12/10
Del 01/01/11 al 30/06/11
Del 01/07/11 al 31/12/11

Tones
4,52
10,29
3,97
3,97
4,68
4,68

Import /
tona
Total
(IVA
no (IVA
no
inclòs)
inclòs)
600
2.712,00 €
600
6.174,00 €
600
2.382,00 €
555
2.203,35 €
555
2.597,40 €
490
2.293,20 €

QUART.- FACULTAR al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat per a la signatura d’adhesió a l’esmentat conveni, i perquè adopti
tots els actes administratius, de tràmit o definitius que calguin per a l’execució
d’aquests acords, mitjançant l’adopció de les resolucions que siguin
necessàries.
CINQUÈ.- DONAR trasllat d’aquests acords a l’Agència de Residus de
Catalunya, als SIG “Fundación Ecopilas” i “European Recycling Platform
España”, a la Direcció General d’Administracions Locals, a l’Alcaldia –
Presidència, a la Gerent de Serveis Municipals, al Cap de servei de Neteja i
Zones Verdes, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria Municipal.

PER
A
L’APROVACIÓ
DE
L’ADHESIÓ
DE
DICTAMEN 10.L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A LA
“DECLARACIÓ DE VIC, PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20: CAP
AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA”, APROVADA EN
LA 12A ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT, EN DATA 22 DE FEBRER DE 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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VIST que, en data 22 de febrer d’enguany, en la 12a Assemblea de la Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (“la Xarxa”, en endavant) s’ha
aprovat la “Declaració de Vic, pel compromís local envers Rio+20: cap al bon
govern ambiental i l’economia verda”. En la qual els governs locals es
comprometen envers Rio+20 cap al bon govern ambiental i l'economia verda.
ATÈS que amb la Declaració de Vic aprovada la Xarxa es compromet a
desenvolupar la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells
camps generadors d'activitat econòmica verda relacionats amb el
desenvolupament sostenible, i explorar les possibilitats d'ocupació
relacionades amb l'àmbit de la sostenibilitat en tots els sectors ambientals,
tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle local
de l'aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i
consum responsable.
ATÈS que amb l’aprovació de l’esmentada declaració també es pretén
estimular la coordinació entre les administracions per avançar en el
desenvolupament sostenible; fomentar la cooperació amb el sector
empresarial per tal de generar oportunitats de col·laboració en el camp de la
sostenibilitat; garantir la contribució dels governs locals al desenvolupament
de polítiques i accions d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, i
donar impuls a actuacions de recerca i innovació en sostenibilitat; establir
lligams amb les xarxes de sostenibilitat; donar suport als acords nacionals i
internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos, i
impulsar el treball en xarxa a nivell tècnic i polític vers la consecució d’aquells
fins.
ATÈS que la Xarxa és una associació de municipis compromesos amb el medi
ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16
de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on
118 municipis van formalitzar la seva adhesió, a l’empara de la disposició
addicional cinquena de la Llei 7/1985 Reguladora de les bases de règim local.
I que la Xarxa constitueix una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en
xarxa, on els municipis troben un marc adequat per intercanviar experiències,
establir contactes sistemàtics entre els tècnics i polítics, fomentar la
participació i la implicació en relació al desenvolupament sostenible, i per
promoure i dur a terme projectes d’interès comú. I que, en aquest marc, el
nostre municipi s’incorporà a la Xarxa mitjançant acords del Ple de data 4 de
juliol de 1997.
ATÈS que, prèviament al suara esmentat acord, el Ple municipal en data 12
d’abril de 1996, es va adherir a la “Carta de les Ciutats i Municipis Europeus
cap a la Sostenibilitat” (“Carta d’Aalborg”). I que aquest instrument comportava
concretar a l’àmbit municipal compromisos generals dimanants de la
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Conferència de Rio i l’elaboració de l’Agenda 21 local d’aquesta ciutat. La qual
es va concretar en el “Pla d’Acció Ambiental de l’Hospitalet de Llobregat”
aprovat pel Ple municipal en data 5 de febrer de 2003.
Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Medi Ambient, amb els antecedents
que han donat lloc a l’aprovació de la Declaració de Vic i que fonamenten la
seva adhesió per part del Ple municipal.
ATÈS que en la pròpia Declaració de Vic aprovada pels membres de la Xarxa
es contempla la previsió de què se sotmeti a la consideració aquest instrument
dels respectius plens municipals abans del 10 de juny, atès el seu caràcter
polític que comporta la configuració d’unes directrius en l’acció municipal i per
tal de donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, de l’Àrea d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai
Públic,
ACORDA:
Primer. - APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a
la “Declaració de Vic, pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern
ambiental i l’economia verda”, que va ser aprovada en la 12a Assemblea de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en data 22 de febrer de
2012, amb el següent tenor literal:
“DECLARACIÓ DE VIC
PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20:
CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat ha deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els
principis del desenvolupament sostenible al món municipal.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de
la Terra de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va
marcar un punt d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en
la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al proper mes de juny,
de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible,
trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim
de Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat
l'any 2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una
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valuosa oportunitat per aprofundir la presa de consciència sobre la
importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica
i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional.
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment
d’inestabilitat econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat
tenen molt a aportar. Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència
serà el foment de l’economia verda en el context del desenvolupament
sostenible: tota una declaració de principis que corrobora que la feina duta a
terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció
correcta.
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han
generat un treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció
dels principis d’acció que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de
referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris respectius polítiques
i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la
petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en
assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el
suport de la Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21
Locals, i, més recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques
d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte
dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la
nova conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar,
i tenint present el treball impulsat a Catalunya durant l'any passat, orientat a
preparar la participació activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa
assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en sincronia
amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits
institucionals.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat
ACORDEM:
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment
de la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i
perquè entenem que constitueixen una estratègia que coincideix plenament
amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació
econòmica actual.
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DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells
camps generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el
desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la
sostenibilitat en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència
energètica i energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels
residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals,
supramunicipals i nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies
que incideixin en un avançament net en desenvolupament sostenible i
garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i
d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar
oportunitats de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de
polítiques i accions d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania,
per facilitar el ple desenvolupament de la sostenibilitat i de l'economia verda,
així com donar suport a l'impuls a les actuacions de recerca i la innovació en
sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i
objectius comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar
estratègies de sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat
de les ciutadanies en la implementació de les polítiques ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de
sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels
alcaldes per una energia sostenible local, per tal de promoure les energies
renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i
de construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.
Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius
plens municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al
compromís local envers Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la
Xarxa.
12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat Vic, 22
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de febrer de 2012”
Segon.- Comunicar aquest acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya vota a favor de tots els punts.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Esteve

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

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
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El grup de Convergència i Unió vota a favor del cinc dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Doncs, abans de passar, de continuar, teníem dos urgències, si vol fer lectura
Sra. Secretària.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 11.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. M.A.V.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP 19/11.
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 2117/2012, de 01 de març, La Tinenta d’Alcaldia,
titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient sancionador contra
el Sr. M.A.V.R., amb domicili al carrer Montseny, 57, 2n 2a de l’Hospitalet, per
infracció de la Llei 10/1999, per portar el gos potencialment perillós sense
morrió a la via pública.
VIST que l’esmentat Decret, juntament amb la Proposta de resolució, es va
notificar personalment a l’interessat en data 14 de març 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.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap
mitjà de prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 10 dies.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions, de
data 30/03/12, emesa per la instructora de l’expedient, s’ajusta a la legalitat
vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. M.A.V.R., mitjançant resolució núm.
2117/2012 de 01 de març.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 06 de març de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter greu i declarar responsable dels fets al Sr. M.A.V.R., amb domicili al
carrer Montseny, 57, 2n 2a de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. M.A.V.R., amb domicili al carrer Montseny, 57, 2n
2a 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.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 185,00.-euros.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a la
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Intervenció General.

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

VIST que mitjançant Resolució núm. 1196/2012, de 8 de febrer, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. A.R.D. per haver incorregut
en el supòsit d’infracció de portar un gos de raça potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificats en data 6 de març de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:

ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. A.R.D. mitjançant resolució núm.
1196/2012 de 8 de febrer.

…/…

77

SEGON.- RATIFICAR en tots els termes la proposta de resolució presentada
per la Sra. Instructora de data 8 de febrer de 2012 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter greu i declarar al Sr. A.R.D., domiciliat al carrer Creu, 3, 4t 1a de Sant
Just Desvern, d’aquesta ciutat, autor de l’ esmentada infracció , tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART. - IMPOSAR al Sr. A.R.D., responsable de la comissió de la infracció
que es descriurà i la sanció que es relaciona , amb la quantitat que es dirà:
1).-

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

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

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. M.A.V.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP 18/11.
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 2119/2012, de 01 de març, La Tinenta d’Alcaldia,
titular de l’Àrea de Benestar i Famílies va incoar expedient sancionador contra
el Sr. M.A.V.R., amb domicili al carrer Montseny, 57, 2n 2a de l’Hospitalet, per
infracció de la Llei 10/1999.
VIST que l’esmentat Decret, juntament amb la Proposta de resolució, es va
notificar personalment a l’interessat en data 14 de març 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
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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.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions, de
data 30/03/12, emesa per la instructora de l’expedient, s’ajusta a la legalitat
vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. M.A.V.R., mitjançant resolució núm.
2119/2012 de 01 de març.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 06 de març de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de
caràcter greu i declarar responsable dels fets al Sr. M.A.V.R., amb domicili al
carrer Montseny, 57, 2n 2a de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. M.A.V.R., amb domicili al carrer Montseny, 57, 2n
2a 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.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
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Sanció definitiva: 185,00.-euros.
2.- No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix
com a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment
perillosos (art. 1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el
Registre general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la
Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b)
d’aquesta Llei.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 370,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades i a
la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. F.D.M.
DICTAMEN 14.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA36/11
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució 1828/2012 de 22 de febrer de 2012, es va
incoar expedient sancionador al Sr. F.D.M., amb domicili al carrer Rosell, 6
esc. C. pis ET porta 03 per infracció de la Llei 10/99 de 30 de juliol sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que la resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta , van ser
objecte d’un intent infructuós de notificació el dia 28 de febrer de 2012, perquè
l ‘ interessat es va negar a agafar el trasllat i a signar qualsevol rebut ( a
la diligència de notificació està marcada la casella de “refusada”, amb la
identificació i DNI del notificador)
CONSIDERANT per tant, d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJPAC, i atenent a que l’interessat ha refusat la notificació d’una actuació
administrativa i aquesta circumstància es fa constar expressament en
l’expedient, es considera adient continuar el procediment, procedint -se a
dictar la corresponent resolució administrativa, d’acord amb la proposta
definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 27 de març de 2012 que
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obre a l’expedient.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits
reglamentaris establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i
Famílies i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Famílies i Serveis a les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. F.D.M., mitjançant resolució núm.
001828 de 22 de febrer de 2012
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora
del procediment en data 27 de febrer de 2012 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. F.D.M., amb domicili al
carrer Rosell, 6 esc. C. pis et. porta 03 , de l’Hospitalet , per infracció de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART. – IMPOSAR al Sr. F.D.M., amb domicili al carrer Rosell, 6 esc. C. pis
ET porta 03 de l’Hospitalet, les sancions que es relacionen per la comissió
de les infraccions que es descriuen:
2. 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
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Qualificació definitiva de la sanció de 185,00.-euros.
3. 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
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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,
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Qualificació definitiva de la 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 AL SR. F.A.A. PER
DICTAMEN 15.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP.SA 57/11
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant resolució núm. 2040/2012 de 28 de febrer , es va incoar
expedient sancionador contra el Sr. F.A.A., per infraccions de la llei 10/99 de
30 de juliol sobre la Tinenca de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que l’ esmentada Resolució incoadora i la proposta de resolsució
adjunta, van ser notificades a l’ interessat el dia 5 de març de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
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:
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ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. F.A.A., mitjançant resolució núm.
2040/2012 de 28 de febrer.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 2 de març de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets als Sr. F.A.A., domiciliat al carrer
Martí 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 al Sr. F.A.A., domiciliat 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:
4. 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
►Qualificació definitiva de la infracció : GREU
►Sanció definitiva: 185,00.-euros.
5. 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,
►Qualificació definitiva de la infracció : GREU
►Sanció definitiva: 370,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap
de la Unitat de Salut ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.
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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
Molt bé, hem de votar la urgència, a favor de la urgència, doncs
posicionament de les dues urgències, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
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Ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció en el que fa referència al Barradas, i l’altre que fa referència a La
Farga, i per tant, aquí sí que faré un petit comentari. La situación de La Farga
es tal, que el Ayuntamiento, hoy, pues tiene que acudir a su auxilio para evitar
su disolución. Hoy se ha disuelto una de las dos sociedades municipales,
L'H2010, y la otra, si este Ayuntamiento no entraba en su socorro, hoy tenía
también que disolverse. Hay que preguntarse cómo se ha llegado también a
esta situación, sabemos cómo se ha llegado a la situación de L'H2010, que es
una pésima gestión, lo he dicho antes, que había tres planes de saneamiento,
2005, por cierto la Presidenta era la Sra. Alcaldesa, 2009, también en ese
momento era, dejó en ese momento la Sra. Alcaldesa de ser Presidenta y
luego en el 2010, y ahora tenemos la situación, la mala situación en que se
encuentra también La Farga, en donde ha tenido en el año 2011 unas
pérdidas de 377.000 euros.
Y tenemos que preguntarnos cómo se ha gestionado para llegar a esa
situación de pérdidas, y por qué La Farga ha dejado de realizar eventos que
hasta ahora venía realizando, eventos que no han desaparecido, sino que se
realizan en otras ciudades, cómo desde del área comercial de la sociedad
municipal, se ha dejado escapar esos eventos que venían generando unos
incentivos económicos para esa sociedad municipal. Creemos que la
ineficacia en la gestión de la sociedad municipal La Farga, al final la acaban
pagando los ciudadanos, como sucede ahora, porque el importe de casi
73.000 euros que vamos a pagar desde aquí a La Farga, sale ni más ni
menos que de los bolsillos de los ciudadanos. Y por eso queríamos hacer esta
apreciación y, por tanto, votamos en contra de esta modificación de crédito.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
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Sí, brevemente, Sr. del Río, a ver, brevemente, mire, estamos hablando de
39.000 euros, 36.904, que es una aportación de capital, porque teníamos las
dos opciones, o una reducción de capital o una aportación de capital, una
ampliación de capital, pero es que estamos hablando de treinta y seis mil
euros. Si usted se piensa y quiere trasladar, no, escúcheme, si usted se
piensa, y quiere trasladar Bankia a Hospitalet, se está equivocando.
Escúcheme una cosa, y le hablo de Hospitalet Sr. del Río, mire, escúcheme,
usted tiene un miembro, usted tiene, perdóneme, déjeme acabar.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, a ver si guarda un poquito las formas y.., un momento Sra. Perea.
Sr. del Río, usted pide respeto y me parece que el único que no respeta las
intervenciones es usted, por favor, por favor, Sra. Perea continúe.

SRA. PEREA
Para acabar, mire Sr. del Río, usted tiene un miembro de su partido en el
Consejo de Administración, donde se realizan todas las explicaciones a tal
efecto. Por lo que me habla de que se han perdido ferias y demás, mire, oiga,
usted sabe perfectamente cuál es la situación global. Y le hablo de Bankia,
porque es que en este caso, hablamos de 36.000 euros, Sr. del Río, no venga
con puñetas y con perdón de la expresión. Es verdad, no saque las cosas de
quicio, porque se equivoca, y si quiere trasladar una situación de alarma,
complicación, lo que usted quiera, situación, me deja acabar, por favor. Oiga
es muy mal educado y perdone que se lo diga así, y no tiene razón. La
situación es complicada, claro que sí, se están adoptando medidas también,
en cualquier caso, se trata de prestar un servicio público, prestar servicios
públicos importantes, como son los polideportivos y, desde luego, intentar
buscar soluciones, “no posar pals a les rodes”. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Quiere intervenir, Sr. del Río, pues entonces, bueno, pues hable cuando tenga
usted posesión de la palabra y respete los turnos del resto, como el resto
respeta los suyos.
Pasamos a la segunda parte del Pleno. Sra. Secretaria.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 15 bis1.PER
APROVAR
L’EXPEDIENT
DE
MODIFICACIONS DE CRÈDITS Nº 71/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXA
PER ANUL.LACIÓ – CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots en contra dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 5 vots
d’abstenció 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 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 14 de
maig 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
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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
TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS (36.904.-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,
aprova :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 71/2012, xifrada en la quantitat de
TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS (36.904.-EUROS).
SEGON.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
71/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a
través de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de TRENTA-SIS MIL
NOU-CENTS QUATRE EUROS (36.904.-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
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DICTAMEN 15 bis2.PER
APROVAR
L’EXPEDIENT
DE
MODIFICACIONS DE CRÈDITS Nº 67/2012 EN LA MODALITAT DE BAIXA
PER ANUL.LACIÓ – CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vist l’Informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment
diu: “INFORME FAVORABLE CONDICIONAT a l’aprovació per la JGL de data
22 de maig de 2012, de l’acord d’acceptació de subvencions núm.
040500/2876 en tràmit.” 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 11
vots d’abstenció 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, 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 11 de
maig 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 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
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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
TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS (398.146,33 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,
aprova :
PRIMER.- APROVAR les BAIXES PER ANUL·LACIÓ que figuren en
l’expedient de modificació de crèdits nº 67/2012, xifrada en la quantitat de
TRES-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS (398.146,33 EUROS).
SEGON.- APROVAR, l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
67/2012, en la seva modalitat de CRÈDIT EXTRAORDINARI, finançat a
través de l’esmentada Baixa per anul·lació per import de TRES-CENTS
NORANTA-VUIT MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (398.146,33
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
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comptable

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 16.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 3400 A 4127, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 16 D’ABRIL
AL 11 DE MAIG 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. 3400 de data 16 d’abril de 2012 al núm. 4127 de
data 11 de maig de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 17.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JGL A LES SESSIONS NÚMERO 11 DEL 24 D’ABRIL DE 2012, I
NÚMERO 12 DE 8 DE MAIG 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:
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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 11 de 24 d’abril i 12 de 8 de
maig de 2012.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del
PSC-PM i ICV-EUiA, números 18, 19, 20, 21 i 22, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, saben que tenen deu minuts entre tots, sis minuts i quatre minuts, bé,
això ja s’ho organitzen vostès.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo presentaré les mocions 18,19 i 20 i el company
Lluís Esteve la 21 i la 22. I per economia de temps, com la 18 i la 20 parlen de
temes d’educació, si els hi sembla bé, faré una presentació amb alguns
elements comuns i, a partir d’aquí, algunes particularitats. Bé, a més a més,
es dóna la coincidència que tenim, per primera vegada en la història de la
democràcia, una vaga general a l’ensenyament públic, de tots els estaments
que formen part d’aquest ensenyament. Estem vivint un atac, un atac
important, a tot el que significa l’ensenyament públic a Espanya, no a
l’Hospitalet, no a Catalunya, sinó a Espanya.
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I a la moció número 18, ens volíem centrar molt especialment en aquesta
ocasió, perquè portem masses plens parlant de temes d’educació,
malauradament, però en aquesta moció, ens volíem centrar, especialment, en
el tema de la reforma que afecta a les taxes universitàries i tot el que té a
veure amb el món universitari.
A la nostra ciutat hi ha més de cinc mil universitaris, actualment, cursant els
seus estudis a les diferents universitat del país. En aquests moments, ens
trobem amb un increment de taxes per sobre del 66% i, com hem dit ja
masses vegades, aquests increments, aquest cada vegada més alumnes,
menys professors, menys recursos per a l’escola pública, més recursos, o no
retall de recursos a la privada, no és un problema estrictament econòmic, sinó
que, a més a més, aquí hi ha al darrera un model ideològic, i per això, amb
aquest model ideològic que és el que volen canviar, això és el que nosaltres
volem combatre.
Per tant, l’ensenyament públic ha de tenir un objectiu ben clar, que és formar
ciutadans, que aquests ciutadans els hem de formar d’una forma oberta,
igualitària, lliure i que siguin capaços de prendre les seves decisions i, a partir
d’aquí, és on serem capaços de tenir una societat més justa, més igualitària i
amb possibilitats de créixer. I que no ens enganyin, miri, masses vegades s’ha
dit que és imprescindible una reforma de tot el món educatiu, perquè això és
un desastre. Perquè ho tinguem clar, el 79% dels estudiants que inicien els
seus estudis a la universitat, acabem amb un títol universitari, la mitjana de la
CEE és el 70%, estem nou punts per sobre. No estem formant un grup de
fracassats, estem treballant pel futur del nostre país i, en un moment de
dificultats com aquest, es fa molt evident que si no ho fem amb cultura, amb
ensenyament, amb formació, amb investigació i desenvolupament, aquest
país no sabem cap a on el volen portar o sí que ho sabem, però és evident
que no hi volem anar.
I ens anem a l’altre punta del cicle educatiu, a les escoles bressol. Això de
l’escoles bressol, arriba un moment que ja no sabem on estem, aquí a
Catalunya. Vam començar amb unes aportacions per a les escoles
municipals, amb una Llei a l’any 2004, on la Generalitat de Catalunya es
comprometia a aportar 6.000 euros per a la inversió, 1.800 euros per
cadascuna de les places i així vam construir escoles bressol, vam tirar
endavant la possibilitat que les famílies tinguessin un període d’ensenyament
nou, un període d’ensenyament, no un pàrking de nens, un període educatiu
pels nostres nens i nenes més petits, i ara ens trobem en què ja no sabem on
estem.

…/…

93

Primer van passar de 1.800 a 1.600, amb efectes retroactius, amb famílies
que ja no hi eren a l’escola, l’Ajuntament a pagar. De 1.600 a meitat del curs,
aquest curs ens diuen a 1.300, i ara ja no sabem que diuen. Ara ens diuen
que ja veurem, que estem a 1.300 que potser acabem amb 1.000. Que, a més
a més, tindrem en compte la renda de les famílies, que, a més a més, tindrem
en compte la grandària de l’Ajuntament, que, a més a més, tindrem en compte
les finances de l’Ajuntament i que, a més a més, tindrem en compte la
composició socio-econòmica de la ciutat, per delimitar o per fixar, quina serà
la contribució a cadascuna de les famílies. Escolti’m, no enredin més,
compleixin la Llei, la del 2004, que diu el què ha d’aportar la Generalitat a
cadascuna de les places bressol, de les escoles bressol municipals que s’han
finançat amb fons públics.
I l’altre moció, la número 19, és una moció que fa referència a una iniciativa
popular, la iniciativa legislativa popular, en contra dels desnonaments, a favor
de la dació en pagament, i que el que vol és acabar o intentar mirar d’acabar
de donar solució als problemes, cada vegada més problemes per més famílies
que es veuen expulsades de la seva vivenda, del seu habitatge, amb un deute
que desprès d’entregar el pis, encara el deute és viu.
Hem avançat, han intentat tirar endavant propostes, lleis, normes, decrets,
però hores d’ara, la realitat que tenim sobre la taula és que a l’any 2009, a
Catalunya, es van produir més d’11.000 mil execucions hipotecàries. Això s’ha
d’acabar, aquesta sangria no pot continuar, hem de trobar un sistema perquè
les famílies que passen per dificultats econòmiques en un moment puntual, i
que van anar al banc a demanar un préstec, tot van ser facilitats, tot van ser
bones paraules, perquè ells arribessin a tenir aquests diners, ara no es vegin
expulsats dels seu pis i un deute per a tota la vida. Per tant, demanem aquest
recolzament a la iniciativa legislativa popular, a favor de la dació en pagament,
que s’ha de tramitar a les Corts Generals de l’Estat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Bàsicament per continuar en els temes educatius, dir que
la bandera o l’excusa de la crisi, doncs, tant el govern del Partit Popular com
de Convergència i Unió, estan desmantellant el servei públic educatiu i
bàsicament tenen, ens mostren, tres objectius: que l’escola deixi de ser un
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factor de cohesió social, el principal, uns dels principals factors de cohesió
social; deixar en inferioritat de condicions l’escola pública del nostre país i, a
més a més, apartar als ajuntaments de la responsabilitat de les polítiques
educatives.
I posem, en aquestes dues mocions que explicaré, tres exemples. Un, que
deixen a zero euros els convenis de col·laboració per a la creació de les
oficines municipals d’escolarització, que no solament és informar als
ciutadans, sinó que és planificar l’escolaritat al nostre municipi i també és la
redistribució equilibrada dels alumnes, a totes les escoles. Segon exemple,
deixen a zero el finançament, per part de la Generalitat, dels plans educatius
d’entorn, que té molt a veure amb que l’escola sigui un factor de cohesió
social i d’igualtat d’oportunitats. I el tercer exemple, és el que ens porta a
denunciar que la Generalitat de Catalunya no complirà, aquest 2012, l’últim
any de vigència del protocol de col·laboració, que vam signar ara fa cinc anys,
doncs no complirà allò que s’havia compromès, que era, bàsicament, renovar
els centres educatius que es van construir als anys setanta, a la nostre ciutat, i
que el Govern de la Generalitat, amb presidència del Sr. Pujol, havia d’haver
remodelat i substituït als anys noranta.
El protocol que van signar a l’any 2008, deia el següent: que es duria a terme
la remodelació i substitució dels centres de l’anomenat pla d’urgència, i vol dir,
l’escola Pompeu Fabra, Marina, Joaquim Ruyra, Busquets i Punset, Milagros
Consarnau, Bernat Metge, Frederic Mistral, Institut Joan Miró i Institut Bisbe
Berenguer, durant la temporalitat del present protocol. El present protocol
acaba, finalitza, en el 2012, i la Generalitat de Catalunya, i Convergència i
Unió i el Partit Popular, no han col·locat ni un euro, en el pressupost de la
Generalitat del 2012, per fer aquestes obres, malgrat que hi ha grups, com el
nostre, que han presentat esmenes, perquè es dotessin econòmicament
aquestes construccions.
Tampoc, per cert, han previst la redacció dels projectes, ni la construcció dels
dos centres nous, l’escola Paco Candel i Ernest Lluc. Tant sols, de tots
aquests compromisos, hem pogut aconseguir, doncs, jo crec que molt
favorablement, els últims anys, que s’hagin tirant endavant cinc actuacions a
la nostra ciutat, però, evidentment, abans de finalitzar el 2012, el que ja està
clar, és que ni Joaquim Ruyra, ni Busquet i Punset, ni Milagros Consarnau, ni
Bernat Metge, ni Frederic Mistral, tindran, per part de la Generalitat, ni un euro
de finançament per construir els seus edificis.
Per tant, exigim al Departament d’Ensenyament, el compliment dels acords
que vam signar al 2008 i en la seva addenda al 2010, i per tant, demanem que
allò que ja el Govern de Convergència havia d’haver fet als anys noranta, com
a mínim, ens ho faci ara, perquè el govern anterior, el govern d’esquerres,
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com a mínim, va poder fer cinc dels nou compromisos que hi havia a la nostra
ciutat, amb una inversió de pràcticament 60 milions d’euros en quatre anys.
Demanem, si us plau, que en el terme dels tres anys que els hi queden de
govern, si no avancen les eleccions, doncs que puguin exercir i puguin complir
els compromisos que tenen amb la nostra ciutat, en temes educatius. Moltes
gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, respecto a la moción número 18, que habla de que no se apliquen las
medidas en el ámbito de racionalización del gasto público, nos encontramos
que traen nuevamente al Pleno, una moción contra los recortes en educación,
una moción en la línea de la que trajo el grupo político de Plataforma per
Catalunya en el Pleno anterior, cuando trajimos una moción en contra de los
recortes en sanidad y educación. Una moción, por cierto, que sólo fue
aprobada con los votos del Partido Socialista y de Plataforma per Catalunya.
Plataforma per Catalunya, ya planteó su oposición a estos recortes y la
gravedad de los mismos, en cuanto se recortan becas de comedor, transporte
escolar o recortes en becas universitarias o incremento de las tasas
universitarias. Remarcamos ya, sobretodo, el tema de las becas de comedor,
ya que es una ayuda básica para la alimentación de muchos niños de las
familias con más necesidades. Hablamos también de lo contra producente
que es, tanto en la calidad de la enseñanza, como en la pérdida de puestos de
trabajo, el incremento del número máximo de alumnos por aula.
También pusimos en evidencia el encarecimiento de casi el 70% de la
matrícula universitaria, en el primer año de carrera. Para Plataforma per
Catalunya, nos da absolutamente igual de quien sea competencia los recortes
que se quiera, el Tribunal Constitucional, decir que el Gobierno central se
meta en competencias de la Generalitat o no se meta. A la gente, nos da igual
de quien sean las competencias de los recortes, lo que no queremos son los
recortes y aún menos en ámbitos como sanidad y educación. Y nos da igual,
que se digan recortes en castellano o retallades en català, la educación y la
sanidad, para nosotros, no se tendrían que tocar.
Altamente preocupante para nosotros, son las disminuciones en la asignación
de becas, tanto internas, como para estancias en el extranjero, ya que ello
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condiciona enormemente la capacidad de perfeccionamiento del conocimiento
de otros idiomas. Y aún más grave es esa disminución de becas, sumada al
aumento de tasas, que puede dejar fuera de la universidad a muchos chicos,
sobretodo y como siempre pasa con los recortes, a los hijos de las familias de
clase trabajadora.
Por todos estos argumentos, ya esgrimidos muchas veces por el grupo
municipal de Plataforma per Catalunya en l’Hospitalet, votaremos la moción
número 18 a favor, pero eso sí, queremos recordarles a los señores del
Partido Socialista, los cuales presentan esta moción, que donde ellos
gobiernan, o sea, en Andalucía, con el apoyo de su socio Izquierda Unida,
también están recortando en educación. Por tanto, no estaría mal, que esta
moción se la hiciesen llegar a sus compañeros andaluces, que tanto se han
quejado de los recortes del Partido Popular y ahora están haciendo tres
cuartos de lo mismo. No estaría mal recordárselo, ya que algunos de los
recortes son casi calcados a los que están haciendo el Partido Popular, les
digo alguno para que podamos compararlos y luego no me digan que no,
aunque es lo que dirán.
Eliminación de complementos adicionales de las pagas extras de los meses
de junio y diciembre. Reducción de un 10% de las percepciones vinculadas a
las retribuciones de carácter variable. Suspensión de las ayudas de acción
social. Abandono de determinados programas de apoyo a la educación infantil
y de nuevas tecnologías. No implantación de los ciclos de formación
profesional actualizados. Incremento del horario lectivo. Substancial recorte en
el caso de baja por enfermedad. Desaparición de las condiciones de jubilación
anticipada. Cese del personal interino a 30 de junio, para no pagarles las
vacaciones. Y por último y como medida estrella, la reducción del 15% de la
jornada y salario de los interinos. Por tanto, también les pediríamos que se la
hiciesen llegar a ellos.
Sobre la moción que trata sobre la regulación de la dación en pago y la
paralización de desahucios y sobre los alquileres sociales, hablan de que se
pongan medidas para evitar el sobreendeudamiento de las familias. Pero
ustedes, si mal no recuerdo, estuvieron mandando tanto en el gobierno central
como en el de la Generalitat, mientras se producían alzas del 15 al 20% anual,
en el valor de los pisos y ¿qué medidas tomaron ustedes? Ninguna, porque
todo iba bien, todo les iba bien y no tuvieron ninguna previsión sobre lo que
podía pasar, y a la postre ocurrió. ¿Qué medidas quieren que se tomen ahora,
para evitar el sobreendeudamiento? Las medidas para evitar este
sobreendeudamiento se tendrían que haber tomado antes, ahora las familias
ya están demasiado endeudadas y ustedes no pusieron freno.
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Nos parece un ejercicio de soberano cinismo e hipocresía, por su parte, lo que
ustedes hacen. Qué diferencia hay entre ahora y cuando ustedes mandaban
antes. Ustedes fueron, en gran medida, responsables de esta crisis, ustedes
permitieron todos los excesos a las entidades financieras, ustedes tenían y
tienen a miembros de su partido en las cúpulas de entidades financieras de
este país, tan responsables de ese sobreendeudamiento del que hablan.
Ustedes tienen gente en esos famosos consejos de administración de las
cajas, cobrando 200.000 euros al año, o incluso presidiéndolas. Por qué no se
lo dicen a ellos, porque decirlo aquí queda muy bien, pero quizá tendrían que
dar ejemplo. O por qué no hacen nada ellos si su partido luego presenta estas
mociones en los ayuntamientos.
Miren nos vienen a hablar aquí de la dación en pago, propuesta que, por
cierto, ya trajimos el grupo municipal de Plataforma per Catalunya, en el Pleno
del mes de septiembre pasado, y que ustedes votaron en contra, porque
decían que ya se había votado un año antes. ¿Qué cambiara ahora? ¿Qué
cambia? Usted, Sr. Belver, dijo que aquí no tenía sentido traer mociones que
ya se habían aprobado y hablar de los mismos temas, pues bien, ustedes nos
traen, repetidamente, a los plenos municipales, mociones casi idénticas y de
temas repetitivos, y nosotros no hemos tenido nunca el problema de debatirlo,
ya que consideramos que cada uno puede traer al Pleno los temas que
quiera. Obviamente, nosotros no tenemos ningún problema en votarles a favor
una moción solicitando la dación en pago, una vez y cuantas sean necesaria y
así vamos a hacerlo.
Consideramos, así mismo, que la moción que trajo Plataforma per Catalunya
a este Pleno, enriquecía sustancialmente la moción aprobada anteriormente y
que también enriquece ésta. Por ejemplo, pusimos que se aprobasen las
medidas necesarias para que los miles de pisos vacíos que están acumulando
las entidades financieras, sean puestos a disposición de las familias sin
recursos, en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la
renta familiar disponible, o la creación de una comisión especial mixta, a nivel
municipal, para buscar alternativas a los desahucios por motivos económicos.
Por eso mismo, lamentamos que no votasen esta moción, que trajo
Plataforma per Catalunya en septiembre, a favor y que ahora, en mayo,
traigan una en el mismo sentido, pero como nosotros no somos como ustedes
y no anteponemos el color ideológico de un partido, a lo que consideramos el
bien general de los ciudadanos, votaremos a favor de su moción.
Respecto a las mociones número 20 y 21 nos abstendremos y votaremos a
favor de la número 22.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRAS
Gràcies, Sra. Alcaldessa, anirem avançant en les mocions. A la primera moció
es demana que el Govern d’Espanya i el de Catalunya, no apliqui les mesures
contingudes en el Reial Decret, un Reial Decret que ha estat, doncs elaborat
pel govern espanyol i un Reial Decret que, al igual que aquest Ajuntament,
quan aquí han vingut uns veïns, dient que consideraven abusiu que l’IBI
s’incrementés aquest 18% i que, per tant, podríem demanar que no es
complís per part d’aquest Ajuntament, i a cap cap hi cap, que es demani que
es contravingui la Llei, perquè les conseqüències, evidentment, és per aquell
que governa.
Per tant, en aquest sentit, demanar que no s’apliqui un decret, per mès que es
tingui la voluntat de portar-ho al Consell de Garanties Estatutàries, per saber
si contravé l’Estatut i, per tant, no les nostres competències, i si és el cas,
portar-ho al Tribunal Constitucional, això no vol dir, que estàs eximit de
complir la Llei. Per tant, en aquest sentit, no demanin en els tercers, allò que
vostès no estan disposats a fer. I en aquest sentit, aquest és un decret
d’educació que no ens agrada, que hem dit que es complirà amb sentit comú,
és a dir, mirant de no sobrecarregar tot el que és el tram educatiu.
I respecte a les taxes universitàries, nosaltres hem mostrat en diverses
ocasions, el nostre criteri sobre el mateix, i és que l’increment de les taxes
universitàries ha de venir compensat sempre per un major nombre de beques.
És a dir, que aquells ingressos que s’efectuen en grans mesures, doncs
vinguin compensats per beques, perquè, al cap i a la fi, és el que ens
garanteix que aquelles persones que no es puguin pagar el finançament de la
universitat, es puguin veure beneficiats d’una beca.
Respecte al tema de la dació en pagament, moció en suport a la iniciativa
legislativa popular de la dació en pagament. Nosaltres hem presentat una
esmena, en un punt determinat, en el qual demanen que s’insti al Govern de
l’Estat a què presenti en les Corts Generals, un projecte de llei que resolgui la
situació d’insolvència i de sobre endeutament de famílies afectades per la crisi
econòmica i, en especial, per aquelles que no puguin fer front als deutes, fruit
de l’adquisició, de bona fe, d’un habitatge que constitueixi l’habitual de la
família. Aquest projecte de llei, que és una oportunitat, ha de comportar la
reestructuració del deute i, fins i tot, si es donen les condicions, l’extinció dels
mateixos, en el supòsit que la família hagi de lliurar l’habitatge per fer-hi front.
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Ens sembla que aquest és un tema que podria haver-hi un major consens i
que podria ser positiu que s’apliqués d’aquesta manera.
Respecte al segon punt, nosaltres hi votaríem favorablement, al tercer també,
en el quart nosaltres votaríem favorablement, al cinquè votaríem
favorablement, i a més pensem que s’està fent, que hi ha, en aquest sentit,
una bona coordinació per part del govern i de les administracions, per tant,
entenem que s’està complint, i al sisè, nosaltres ens abstindríem, perquè
entenem que s’està treballant, en el Parlament de Catalunya, una proposició
de llei de mesures contra el sobre endeutament personal i familiar, de
protecció en front de procediments d’execució que afecta a l’habitatge
habitual, i ens sembla que seria el més correcta, ja que en aquest sentit,
doncs, els diferents grups parlamentaris i, per tant, els grups polítics que
estem aquí, a excepció de Plataforma per Catalunya, estem treballant
conjuntament en aquesta iniciativa i, per tant, ens semblaria més correcte que
donéssim sortida a una iniciativa que ja s’està elaborant en el Parlament de
Catalunya.
Respecte a la següent moció, que fa referència al que són les escoles bressol,
fan referència al que diu la Federació de Municipis, i a mi m’agradaria citar tot
una sèrie de coses, perquè ens sembla que, com a mínim, seria bo que, en
l’argumentari, vostès ho afegissin, perquè vostès saben que això és així.
És a dir, quan parlen que es redueixen els recursos en tot el que són les
escoles bressol, jo crec que, com a mínim, seria també correcte i, per tant, en
aquest sentit, portaria llum a cóm funcionen les coses, és que el Govern de
l’Estat ha retirat els 57 milions d’euros per finançar l’educació infantil, els 18
milions euros pel sosteniment de les llars d’infants i també, referent a l’altre
moció que ha presentat també Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, però que han presentat conjuntament, doncs ha deixat a zero tot
els que són els plans d’educació d’entorn. I per tant, aquest és un tema que,
escolti’m, aquesta és una realitat objectiva, a partir d’aquí no m’expliqui
pel·lícules, però la realitat és que quan hi ha menys ingressos, d’alguna forma
aquest tema l’has de mirar de resoldre, i què ha mirat de fer, doncs jo crec que
amb criteri, en aquest sentit, doncs el Govern de Catalunya, i és, en cap cas,
perjudicar el que són les plantilles. En cap cas, racionalitzar els recursos
designats en aquestes actuacions i, per tant, en aquest sentit, mirar en la
mesura del possible, doncs posar-hi la disponibilitat de recursos més amplia
possible, tot tenint en compte i em sembla que, en aquest sentit, jo crec que
vostès, entenc la preocupació i entenc la preocupació que puguin venir menys
recursos per aquest tema.
Però també, ens sembla que és un bon criteri establir, doncs que siguin
flexibles les quanties, perquè estarem d’acord que segur que no val el mateix
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una escola bressol a l’Hospitalet que, no sé, a qualsevol altre municipi que no
sigui estrictament de l’entorn de Barcelona, com el mateix Barcelona, són
segur més cares les nostres. També ens hauríem de plantejar aquestes coses
i, per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que un element de flexibilitat, i
així també ho hem dit en moltes ocasions, per exemple quan es destinen
recursos.

S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, demanaria una miqueta de silenci. Gràcies.

SRA. BORRÀS
Per tant, doncs, veure que les coses no van al mateix cantó que en un altre, i
per tant, tenir-ho en compte i en consideració i, en aquest sentit, crec que
l’Ajuntament ha de veure-ho com un element dintre del mal, per dir-ho
d’alguna manera, més aviat positiu que no pas negatiu, la flexibilitat.
Respecte a la moció que fa referència, bé, els plans d’entorn ja els he
mencionat, i els equipaments educatius de la ciutat, miri’m, jo crec que aquest
és un tema en el qual, segurament, quan els recursos són escassos, hem de
veure, doncs quina és la millor manera d’utilitzar-los. I em sembla, que malgrat
que, evidentment, seria desitjable que hi hagin centres educatius, com aquí se
cita, doncs que es creu que és necessari poder-los renovar o traslladar i, per
tant, que hi hagi un edifici nou. Segurament en aquests moments, el més
important no és la inversió en totxana, sinó en el que és directament la
inversió en l’educació i, per tant, si bé és evident... sí, no, no, vostès diguin el
que vulguin, aquesta és una realitat i, per tant, quan hi ha disminució de
recursos, doncs escolti’m, el que s’ha de mirar és el manteniment, en la
mesura del possible, del conjunt de la plantilla i, per tant, poder fer les coses
amb una racionalitat.
I aquest és un element que nosaltres creiem oportú, perquè aquí hi ha hagut
un element que ens sembla que és necessari dir, i és que vostès han citat tot
allò que es va invertir i que, el que han citat, jo no els hi contradiré pas, ha
estat així, però quan un gasta allò que no té, quan un gasta allò que no té, no
pot tornar a gastar, i d’això en tenim tots exemples, fins i tot personals. Hi ha
una pel·lícula catalana, que hi ha una expressió que té una certa gràcia, que
es veu un pare que li explica en el seu fill i li diu, qui té més? qui té set i gasta
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vuit o qui té tres i gasta dos, evidentment, té més aquell que té tres i gasta dos
que no el que té set i gasta vuit. I vostès en això han estat mestres, en gastar
vuit quan hi havia set, per no dir que gastar vuit quan hi havia dos, i el deute i
el paquet que han deixat és tant gran, que ara s’ha de resoldre.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, ha acabat? Gràcies. El posicionament de vot no ha quedat clar,
em diu la Sra. Secretària. Si pot repetir el posicionament o definir.

SRA. BORRÀS
Sí, la 18 votaríem contràriament, la 19 miraríem, he anant citant el punt per
punt i voldríem saber si ens accepten aquella esmena, la 20, esperi que ara
n’havia una... la 21 la votem contràriament, la 22 ens abstenim i a la 23 també,
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
La 20, abstenció, la 20 i la 22 abstenció, en contra de la 21 i de la 18, i la 19
depèn del que digui el Sr. Belver.

SRA. BORRÀS
He citat tots els punts i ara estic pendent de l’esmena.

SRA. ALCALDESSA.
D’acord. Ha pres nota Sra. Secretària?. Val, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Respecto a la primera moción, hombre, no deja de ser curioso que el Partido
Socialista y Izquierda Unida, critiquen en Hospitalet, lo que luego ustedes
mismos practican o aplican donde gobiernan. En Andalucía, donde gobierna el
Partido Socialista con el apoyo de Izquierda Unida, aplican aquellos recortes
que ustedes aquí rechazan.
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Según la Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Sra. Carmen
Martínez Aguayo, en declaraciones, y están aquí Sr. Salmerón, en
declaraciones realizadas el día 14, le digo hasta el día, para que le sea más
fácil encontrarlo, de este mes, el gobierno andaluz recortará 63 millones de
euros en educación. Otros 130 millones de euros por el incremento de jornada
laboral, en las universidades públicas, a los profesores, eso también afecta a
la educación. 175 millones de euros va a recortar, el Partido Socialista e
Izquierda Unida, en Andalucía, en prestación de servicios. Otros 148 millones
de euros, por la ampliación de la jornada laboral, de treinta cinco a treinta y
siete horas y media semanales, y la reducción de un 15% del sueldo de
internos y eventuales. Si aumentas las horas de trabajo y vas a bajar el suelo
a los profesores, seguramente también afecte tu educación. Y otros 83
millones de euros por la reducción en el gasto farmacéutico.
El Partido Socialista e Izquierda Unida aplican donde gobiernan, las recetas
que tanto ustedes, aquí, han criticado y critican. Y así por ejemplo, ustedes
aquí también ha criticado la subida del IRPF, lo acaban de hacer en este
Pleno, hecha por el Partido Popular, pero luego ustedes, ahora, este mes en
Andalucía, han hecho también la misma subida del IRPF. Un Partido
Socialista y una Izquierda Unida que en donde gobierna, como en Andalucía,
recortan 571 millones de euros en inversiones. Ustedes critican los ajustes en
inversiones que realiza el gobierno del Partido Popular, pero luego lo recortan
también en donde gobiernan, en Andalucía.
Mire, la situación que hoy vivimos en España es tal, que nos obliga a todos a
adoptar medidas que son excepcionales, también a ustedes, y que seguro
que, de no ser así, tampoco ustedes hubieran adoptado. Mire, ¿recuerdan
ustedes, cuando ustedes, gobierno de la ciudad, en el mes de diciembre,
echaron a cuarenta personas a la calle? Pensamos que esa medida no la
hicieron ustedes a gusto, sino porque la situación les obligó a ello.
Y que la situación actual nos hace cambiar a todos algunas cosas es tan
evidente, como por ejemplo, que la propia Izquierda Unida que, bueno,
siempre ha defendido el pacifismo y rechazado la industria armamentística,
pues el 14 mayo, el Sr. Llamazares, también está aquí, si quiere se lo enseño,
que fuera coordinador general de Izquierda Unida, destacado ecosocialista,
pues participó en una manifestación en Oviedo, contra el cierre de la fábrica
de armas de Oviedo, y en donde además, reclamó que el futuro vehículo de
combate, el ocho por ocho del Ejército de tierra, se fabricase en la fábrica de
armas asturiana, para mantener así, los puestos de trabajo. Quién se lo iba a
decir a Izquierda Unida, apoyando a la Industria armamentística.
Con ello, fíjese, lo que quiero indicar es que todos, también ustedes, pues nos
tenemos que adaptar a la situación real que tiene este País y adoptar medidas
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que, de no ser así, pues seguramente tampoco ustedes hubieran llevado a
cabo, por eso, evidentemente, votamos en contra de esta moción.
Respecto a la moción de dación en pago, ya en noviembre de 2010 también
se dijo por aquí, por parte de otro grupo político, ya se presentó una moción
que fue aprobada por unanimidad, por tanto, nosotros nos vamos a abstener
en ésta, porque ya apoyamos aquella y mantenemos el criterio de aquella
moción.
Pero permítanme señores del Partido Socialista, dónde estaban ustedes en
2007, dónde estaban ustedes en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, cuando
había medio millón de familias que tenían que abandonar sus hogares, porque
no podían pagar su vivienda, dónde estaban ustedes. Lecciones de ustedes,
ni una en este sentido. Porque ha tenido que ser, en cuatro meses, el
Gobierno del Partido Popular que lo lleve a su debate, con la dación de pago,
en el Congreso, no ustedes gobernando ocho años. Y desde luego, quien ha
puesto límite a los sueldos de los altos cargos de los bancos, tampoco ha sido
el Partido Socialista, ha sido el Partido Popular, por tanto, en esto, lecciones
de ustedes, como dice la Sra. Alcaldesa y copio sus palabras, ni una.
El resto de mociones serán argumentadas por la concejala, Sra. Esplugas.

Essent les 17.40 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS

Gràcies Sra. Presidenta. Bé, sobre la moció de les escoles bressol, votarem a
favor, com no pot ser d’altre manera, igual que vam fer en el Ple del Parlament
de Catalunya en aquest sentit, per demanar al Govern de la Generalitat que
torni a situar, com a mínim, en 1.600 euros, les bestretes pel tema de les llars
d’infants i mantenir aquesta quantitat en els proper anys.
En tot plegat, en el tema de les escoles bressol, considerem, des del Partit
Popular, que la Sra. Rigau, en aquest sentit, no sap ben bé on va, perquè un
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dia anuncia que abans del 20 d’abril, doncs pagarà els deutes que té amb el
tema de les escoles bressol, als ajuntaments, cosa que de moment no em
consta que hagi fet, però, a més a més, depenent del dia, va fent
declaracions, a més a més, un camí i un model d’escoles bressols que no
sabem on la portaran amb ella, en el sentit que presenta un nou finançament
per a les escoles bressol, pel curs 2012-2013, amb l’aportació que variarà en
funció del nivell soci-econòmic de cada municipi o de la renda de la família,
per tant, a dia d’avui, pel curs que ve, encara no sabem quin model tindrem a
casa nostra. Per tant, nosaltres votarem a favor, com no pot ser d’altre manera
i, a més a més, dir-li també, en aquest sentit, a la Sra. Meritxell Borràs, que ja
a l’inici de curs hi va haver la rebaixa dels 200 euros, en aquest sentit, i no pot
donar-li les culpes al Partit Popular, perquè, entre altres coses, encara no
governàvem.
Respecte al tema de la moció en defensa de les OME i al tema del Pla
d’Entorn, nosaltres també votarem a favor, perquè considerem que fan una
tasca molt positiva, planifiquen, assessoren i ajuden a les famílies en tot el
procés d’escolarització. I de la mateixa manera, els plans educatius d’entorn
també desenvolupen una tasca integradora i de cohesió social, que
contribueixen a reduir el fracàs escolar i a millorar l’èxit escolar. Per tant,
considerem que cal complir el compromisos i, per tant, votarem a favor.
I finalment, respecte a la moció sobre el Pla d’Urgència dels anys 70,
m’agradaria fer, si el temps m’ho permet, un petit relat de la història del tema,
perquè, a l’any 2008, l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat, la Conselleria
d’Educació, el Sr. Ernest Maragall, signaven un protocol, on la pròpia
Alcaldessa va anunciar, a més a més, una inversió de 80.000 milions d’euros,
que tindria una vigència de quatre anys i que això suposaria..., perdó, 80
milions d’euros, amb una vigència de quatre anys, fins el 2011. Aquest
protocol establia un seguit d’obres a realitzar, per augmentar el número de
places, millorar la qualitat de les instal·lacions, etc, i una d’aquestes branques
important era, doncs això, portar a terme aquestes obres d’aquests col·legis
que es van construir amb el “baby boom” dels anys 70 i millorar-les i construirles, de la mateixa manera, també teníem els Plans Educatius d’Entorn. Bé,
una vegada arriba l’any 2010, ens adonem que les obres no s’han fet totes i,
per tant, ens agafa el toro, llavors el que fem és donar i fer una addenda amb
l'Ajuntament, altra vegada, i la Generalitat de Catalunya, per tal d’ampliar
aquest termini fins l’any 2010.
Per tant, a mi em sembla curiós que, després d’aquell conveni, que es va
anunciar a bombo i plateret l’any 2008, que aquí es faria tot un seguit de
millores en els centres educatius dels anys 70, i que es faria la millor ciutat del
món educatiu, dit pel propi govern municipal, que ara exigeixin, no demanin,
exigeixen que es compleixi aquest protocol abans de complir dos anys. És
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impossible, és impossible, perquè hem de ser conscients del moment
econòmic que estem vivint, que la situació actual no ho permet i, per tant, em
sembla esbojarrat i cínic ara demanar allò que vostès no han fet, per tant,
nosaltres ens abstindrem. Gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea, per algunes qüestions de les que s’han plantejat. Mirin, jo
crec que ningú posa en qüestió que és un moment de dificultats, que estem en
crisi i que, per tant, ens hem d’estrènyer el cinturó, i s’ha de restar aquí o allà,
jo crec que això no ho posa en qüestió ningú. El problema no és que es faci
menys despesa, el problema és d’on es treu la despesa, aquest Ajuntament,
aquest govern, ha reduït despeses en coses, però en d’altres no, no només no
les ha reduït, sinó que les ha incrementat. Aquí és on està la diferència, aquí
és quan jo els hi dic que el problema de les retallades que fa segons qui, no
és un problema econòmic, sinó un problema ideològic.
I, mirin, un exemple dels que han posat vostès, el Sr. del Río deia, escolti,
vostè està demanant aquí una sèrie de coses, i a Andalusia fan el contrari ¿oi
que sí? Miri, a Andalusia han fet retallades, ha deixat de destinar diners a
serveis públics, a Andalusia no es puja la ràtio dels alumnes, manté els drets
als estudiants, com els llibres gratuïts, els menjadors, les aules matinals i les
sales d’ordinadors, no puja les taxes universitàries, no privatitza cap hospital,
no acomiada a cap empleat públic. Aquesta és la diferència, clar que s’ha de
restar, clar que s’han de destinar menys recursos, el problema és en què
destines menys recursos.
I finalment, vostè diu, vostès critiquen que es va pujar l’IRPF, però Andalusia
també l’ha pujat, sí, efectivament, a Andalusia ha augmentat el tram
autonòmic de l’IRPF, a les rendes superiors a 60.000 euros. Això és una petita
diferència, s’han de fer retallades, sí, s’han d’incrementar els ingressos, sí,
vostès ho fan d’una manera, nosaltres d’una altra. Evidentment, i ho deia
algun altra portaveu, nosotros no somos como ustedes, no, ni ganas.

SRA. PEREA
Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Molt bé, bàsicament per contestar als portaveus dels altres grups, ho dic per
situar a la ciutadania que hagi vingut per primera vegada a aquest Ple, no
votem cap moció de Plataforma per Catalunya, per tant, encara que presentin
mocions que ideològicament, doncs podrien estar en la línia de votar-les, no
les votem per ser el partit que és, per tant, que quedi, en aquest sentit, clar.
Respecte al tema d’Andalusia, el Partit Popular ha plantejat tot un seguit de
qüestions, Sr. Juan Carlos del Río, Andalusia fa el que fa, evidentment,
conscient que té l’amenaça d’intervenció per part del govern de Madrid i, per
tant, qui està obligant a fer una retallada considerable del seu pressupost, és
el govern de Madrid, potser hi haurien altres solucions si no tinguéssim
l’aplicació divendres, cada divendres des de fa uns mesos, de totes les
mesures que estan denigrant, en aquest sentit, el poder de decisió
d’ajuntaments i autonomies.
Respecte al Ministeri, és cert, i a la nostra moció, Sra. Borràs, així ho diem,
part d’aquestes retallades que la Generalitat, doncs tira endavant tant en el
que són els plans educatius d’entorn, com a d’altres mesures, són per
reduccions d’aportacions del Ministeri. Però també és cert que el seu govern,
el govern de Convergència i Unió, en dos anys ha situat, ha reduït un 14% el
pressupost de la Generalitat en temes educatius, i ens ha situat en el mateix
pressupost que al 2007, en educació, tot i tenir 150.000 alumnes més
escolaritzats a la nostra ciutat.
I quan vostè parlava que una bressol no costa el mateix aquí que allà, dir-li
que l’única diferència és en la construcció, evidentment un terreny a
l'Hospitalet o a Barcelona és diferent que un terreny a una zona rural, per
construir la bressol, però aquí no hi haurà problemes, perquè vostès han
deixat a zero el mòdul per construir noves bressol a tot el país. A on no hi ha
diferència és en el cost de la gestió, es pot gestionar exactament igual una
bressol a Sant Cugat que a l'Hospitalet, només depèn dels criteris amb els
quals la utilitzis i, en el nostre cas, vostè ha de saber que les nostres bressol
tenen un model de gestió molt eficient i sostenible, amb un cost de 4.700
euros cada plaça, en canvi les de Sant Cugat costen a 9.000 euros la plaça.
Respecte al centres pendents, vostès podrien haver prioritzat en el Parlament
de Catalunya, dels 30 centres educatius que es construiran en el país, podien
haver prioritzat algun de l'Hospitalet, en canvi ho van fer amb dos de
Badalona, etc. I després ja replicaré altres coses.
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Essent les 17.50 h. entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si té ocasió. Si hi ha algun altre grup, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, muy breve. Bien, Sr. Belver, tiene razón, por suerte nosotros no somos
como ustedes, por suerte nosotros no subimos los impuestos como lo hacen
ustedes, por suerte no cerramos la televisión y la radio como lo hacen
ustedes, por suerte no dejamos a gente en la calle, por suerte no tenemos a
gente cobrando 200.000 euros en consejos de administración de entidades
financieras, y luego venimos aquí queriendo quedar muy bien con lo de la
dación en pago, por suerte nosotros podemos cumplir y siempre ir con la
cabeza alta con lo que decimos, a ustedes les gustará o no, pero bueno, ya
está, simplemente decirle esto, que por suerte es verdad que nosotros no
somos como ustedes.
Y al señor de Iniciativa, pues creo que aquí todo el mundo sabe que ustedes
no votan nada nuestro, aunque ideológicamente se pueda parecer en algún
tema, como todos podemos tener cosas en común, bueno, ahí ustedes
simplemente están demostrando su carácter sectario e intransigente, ya que
siempre están mirando más lo que ustedes, mirándose el ombligo, más que el
bien de la ciudad, que es lo que tendrían que mirar.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna paraula més? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Muy brevemente al Sr. Esteve, yo creo que usted
compartirá conmigo que mejor que los ajustes los imponga el gobierno central,
que no nos vengan desde Bruselas, y si no mire usted cómo están los
ciudadanos en Grecia o cómo están los ciudadanos en Portugal. Por tanto,
compartirá usted conmigo que es mucho mejor, que entre nosotros intentemos
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salir de esta crisis, que no vengan de fuera y nos impongan cosas que luego
serán mucho más dolorosas. Creo que hasta ahí estaremos de acuerdo.
Sr. Belver, es verdad, nosotros no somos como ustedes, pero usted sabe
quién es el Sr. Almunia, el Sr. Almunia me parece que tampoco es como
nosotros, pero sí que es como ustedes, porque es que es socialista, y el Sr.
Almunia no sólo es socialista, fue el candidato del Partido Socialista a presidir
el Gobierno de España, y el Sr. Almunia, que ahora es Vicepresidente del
Consejo Europeo, dice que el programa de ajustes y reformas que realiza
España, es el camino a seguir, y el Sr. Almunia dice que el programa de
ajustes y reformas que se está realizando, con este programa, España está en
muy buena posición, para superar las dificultades. Hombre, yo no sé cuando
usted habla de ustedes a quién se refiere, pero es que una parte de ustedes,
pues no opina como usted.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver i Sr. Esteve.

SR. BELVER
Muy rápido…

SRA. ALCALDESSA
Un minuto.

SR. BELVER
Sí, me sobra. Por suerte ustedes no pueden tomar esas decisiones, y espero
que durante mucho tiempo no estén capacitados para tomar ni esa, ni ninguna
otra que tenga que ver con el ámbito público. Y miren, si a ustedes les parece
caro lo que destinamos a enseñanza, no quieran saber lo caro que nos saldrá,
en este país, la ignorancia.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve, minuto y medio creo que le queda.
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SR. ESTEVE
Minut i mig, gràcies, suficient. En tot cas, els hi agraeixo que m’hagin al·ludit,
per poder tenir la possibilitat de seguir amb el discurs que estava fent. En tot
cas, dir que, s’ha comentat abans, que la inversió en totxana ara no toca,
m’agradaria que això els hi expliqués mirant a la cara als pares i mares que
avui són aquí, que saben que el seu centre s’havia d’haver renovat fa 20 anys
exactament. I dir-li que estem molt orgullosos del treball que va fer l’anterior
govern i el govern municipal, en la legislatura passada, que va ser la
legislatura amb més inversió de la història, en termes educatius, a la nostra
ciutat. I els diners van estar ben gastats, no malbaratats, me n’alegro
moltíssim dels diners que vam gastar al Prat de la Manta, a La Marina, al
Marius Torres, al Pompeu Fabra, al Joan Miró, al Bisbe Berenguer, les quatre
bressol noves, vam gastar 60 dels 80 milions compromesos, i ens van faltar
dos anys ¿sap quins són aquells dos anys? l’any i mig que vostès porten
governant i que no han executat la resta fins als 80 milions.
Per tant, Partit Popular i Convergència i Unió tenen l’oportunitat, condicionant
el pressupost del 2013, perquè vostès tenen l’oportunitat de pujar el mòdul a
les bressol, a 1.800 euros una altra vegada, vostès poden, necessita els seus
vots Convergència per aprovar el pressupost del 2013, i vostès poden també
condicionar alguna de les cinc inversions que queden pendents a la nostra
ciutat, en el pressupost del 2013 i 2014. Per tant, les famílies de les escoles
que encara estan pendents, els hi agrairíem molt.

SRA. ALCALDESSA
Bé, a veure, jo crec que no ens agrada presentar les mocions, jo crec que no
ens agrada, no, no Sr. Monrós, no posi aquesta cara, jo crec que a cap dels
que estem aquí ens agrada portar a aprovació, mocions sobre aquests temes
tan importants, com són els temes de l’educació. Educació, per a nosaltres, és
futur i el que s’està produint en aquests moments, doncs senzillament no ens
agrada, perquè ens estem jugant el futur d’aquest país. I crec que, a veure, les
iniciatives que s’han pres amb l’excusa d’una crisi econòmica, amb l’excusa
de Brussel·les, amb l’excusa de la mala gestió dels governs socialistes i amb
l’excusa de la crisi, el que està amagant és una cosa molt clara, que és un
canvi de model, un model que, evidentment, és molt diferent al que estava en
aquest país. I, per això, crec que encara estem a temps, encara estem a
temps que el Partit Popular i Convergència i Unió, Convergència i Unió i el
Partit Popular, doncs repensin si aquestes retallades són les retallades que
més convenen a aquest país.
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I jo crec que, a veure, ho deixo aquí, és a dir, tothom s’ha posicionat en
aquestes mocions, penso que l’eliminació de determinades beques,
l’increment de determinades taxes, de l’increment dels ratis dels alumnes, la
baixada dels professors, doncs tot això, la baixada del finançament de les
escoles municipals, un llarg etcètera que avui s’ha posat de manifest, el que
significa, senzillament, doncs és un canvi de model, que nosaltres ni
compartim, ni estem d’acord. I crec, sincerament, que no estem d’acord ni els
partits polítics d’aquest Consistori que estan al govern, ni tampoc es compartit
pels milers i milers de ciutadans i els milers i milers d’alumnes que en aquests
moments estan, o avui també s’han manifestat, en pro d’una educació de
qualitat i una educació que és bàsica, és un pilar elemental pel present i pel
futur.
Per tant, ho deixem aquí, penso que vostès en el seus governs tenen la
possibilitat de canviar això, canviar precisament el decurs del model educatiu
d’aquest país, i els hi demanaria, tant al Partit Popular com a Convergència i
Unió, que repensin si aquest camí és un camí sense retorn o és un camí que
es pot modificar i millorar en benefici dels ciutadans i ciutadanes d’aquest
país.
Deixem-ho aquí i, en tot cas, passem ja a les mocions, si no hi ha...

Parla la Sra. Secretària sense micròfon i no s’escolta el que diu.

SRA. ALCALDESSA
Entenc que si el Sr. Belver no ha acceptat...

SR. BELVER
Disculpa, efectivament des de Convergència ens preguntaven per l’esmena
que presentaven, el que passa és que, tenint en compte que el que fem en
aquesta moció és donar suport a una ILP, també modificar alguna de les
coses, o plantejar alguna de les coses que deien des del grup de
Convergència, no podríem acceptar-ho.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, si no s’accepta, suposo, imagino, que votarà en contra d’aquest
apartat, doncs del punt 2...
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Parlen la Sra. Borràs i la Sra. Secretària sense micròfon i no s’escolta el que
diuen.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció o en contra Sra. Borràs, doncs molt bé, amb l’abstenció en aquest
punt de Convergència i Unió, hi ha alguna cosa més?

Parla la Sra. Secretària sense micròfon i no s’escolta el que diu.

Si posa el micròfon, perquè es gravi.

SRA. SECRETÀRIA
El vot separat dels diferents punts és: en el primer abstenció? És que s’ha
pronunciat fins al punt 5, però hi ha 7 punts a la moció.

SRA. BORRÀS
En el primer abstenció, el segon positiu, el tercer positiu, el quatre abstenció,
el cinc en positiu i el sis abstenció.

SRA. SECRETÀRIA
Y el siete y el ocho.

SRA. ALCALDESSA
El set i el vuit, demana la Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
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Jo tinc el text aquí, fem una cosa, li passo el text i que m’anoti les votacions al
costat.

SRA. ALCALDESSA
Crec que el que és més adequat, és que tothom s’assabenti de la posició del
grup de Convergència i Unió, no ve d’un minut.

SRA. BORRÀS
Al set abstenció i al vuit, que és donar trasllat, doncs donem trasllat i ja està.

SRA. ALCALDESSA
Set abstenció...

SRA. SECRETÀRIA
El cinc?

SRA. ALCALDESSA
El cinc a favor. Sí Sra. Secretària, ara sí.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, sí.

SRA. ALCALDESSA
Doncs passem a les següents mocions, a les del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18, 19, 20, 21 i
22; adoptant-se els següents acords:
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MOCIÓ 18.DEMANANT AL GOVERN D'ESPANYA I AL GOVERN
DE CATALUNYA, QUE NO APLIQUIN LES MESURES CONTINGUDES AL
REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS
URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO.
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 9 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Esplugas, 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:

Vist que, malgrat que el president del Govern, manifestés en seu
parlamentària, que no retallaria en matèria d’Educació, i no obstant això ha fet
el contrari:
-

El decret llei del 30 desembre de 2011 va significar un primer retallada
en matèria d’educació de 487 M €

-

El 30 març de 2012, aprovà un segona retallada en educació, dins dels
Pressupostos Generals de l'Estat que elevava l'anterior a 680 M €.

-

A l’abril de 2012 decideix fer una tercera retallada de 3.000 M €

Vist que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau ja ha manifestat que
aplicarà les mesures plantejades pel Ministeri d’Educació al Real Decreto-ley
14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo, tot i que paral·lelament ha anunciat que el
Govern demanarà dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre el reial
decret llei de les mesures d'educació perquè podrien envair les competències
de la Generalitat.
Vist que el Govern de Catalunya, malgrat el discurs contrari pel caràcter
intervencionista de les mesures, alhora, es dedica a justificar-les i sembla tenir
molta presa per començar-les a aplicar.
Vist que aquestes noves retallades comporten l’atac més dur a l’ensenyament
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públic en molts anys, ja que implicaran una depreciació important de les
condicions en què es desenvolupa l’aprenentatge de l’alumnat i de les
condicions de treball del professorat en general i, si més no, més precarietat i
atur per al professorat interí i substitut, tot plegat esdevé un atac sense
precedents a la qualitat educativa.
Atès que aquestes noves retallades, es sumarien a les ja patides per
l’ensenyament públic al 2010, i significaran per a l’ensenyament infantil,
primari, secundari i universitari:
-

Menys professors a l'escola pública. Les mesures que ha aprovat el
Govern poden provocar l'acomiadament de 80.000 professors a tot
Espanya. És a dir, deteriorament de la qualitat de l’ensenyament i més atur
entre al sector del professorat.

-

Més alumnes per aula

-

Increment de les ràtios amb caràcter general, segons la següent
distribució:
P3 i 1r de primària: fins a 27 alumnes; 1r d'ESO fins a 35
alumnes, al batxillerat fins a 40 alumnes; a l'FP 35 alumnes.
Aquestes ràtios Poden venir modulades per dos factors: el
principi d'inclusió escolar i les característiques socioeconòmiques
del centre.

-

No és nomenarà personal extern al centre per cobrir els substitucions fins
transcorreguts deu dies lectius des de l'inici de la baixa. Aquesta mesura
pretenen aplicar-la ja aquest mateix curs.

-

Desapareixen els préstecs-renda per a estudis.

-

Desapareixen les beques per estudiar idiomes fora d'Espanya.

-

Es redueixen en un 41% les beques Erasmus.

-

Es redueix en un 79% l'assignació pressupostària per ensenyaments
universitaris.

-

Augment de les taxes universitàries en un 66% (passen del 15% al 25%).

-

Augments progressius en les 2ones, 3eres i 4rtes matrícules, arribant la
pujada, en aquest últim cas, fins al 100%
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-

A més, les beques han deixat de ser un dret. El nivell de renda ja no
és la prioritat en la seva concessió, sinó la nota mitjana als estudis.

-

Aquestes mesures podrien deixar fora de la universitat a molts dels
1.300.000 alumnes universitaris a Espanya, que es veuran afectats per les
mesures.

Atès que aquestes mesures afectaran els més de 5.000 estudiants
universitaris de la ciutat de L'Hospitalet, que a més, ja havien de suportar que
des del 2011 Catalunya és la CCAA on són més cares les taxes universitàries
a tot l'Estat (segons indiquen les dades de la Conferència General de Política
Universitària).
Atès que la pujada de taxes universitàries és una mesura clarament ideològica
que atempta directament contra les xifres d’èxit que equiparaven a Espanya, i
fins i tot superaven, a la mitjana de l'OCDE, amb igual o menor despesa
mitjana per alumne. El 79% dels estudiants que inicien els seus estudis
finalitzen amb un títol universitari, quan la mitjana a l'OCDE és del 70%.
Atès que la producció científica espanyola a Espanya va experimentar un
creixement del 80% entre 1997 i 2008, fins a constituir el 3,4% de la producció
científica mundial, realitzant-se dos terceres parts d'aquest percentatge a les
universitats espanyoles, destacant entre elles les catalanes.
Vist que els governs estatal i autonòmic pretenen acabar amb aquests bons
resultats per a començar el desmantellament de la educació pública. Un
model de reconegut èxit fins al moment, amb xifres que així ho corroboren.
Vist que la "brutal" pujada de taxes universitàries, juntament amb la resta de
retallades en temes d'educació, signifiquen el major atac conegut a l'educació
pública a Espanya, i trenquen el principi d'igualtat, orientant l'educació cap a
un model que només podran permetre les famílies i persones amb alts
ingressos.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet aposta per millorar la formació i en
l’avenç cap a la nova economia de la recerca, el desenvolupament i la
innovació, i per aconseguir aquestes fites es imprescindible la col·laboració
amb les universitats, i el model cap al que ens dirigim només aconseguirà que
generacions de joves vegin minvada la seva formació i les seves expectatives
de futur.
Vistes totes les raons exposades anteriorment,
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposEN a l'Ajuntament en Ple,
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l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Demanar al Govern d'Espanya i al Govern de Catalunya, que no
apliqui les mesures contingudes al Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo i que consensuï amb tots els grups parlamentaris presents al
Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, respectivament, mesures
alternatives que permetin racionalitzar i abordar noves fórmules d'estalvi
sense que aquestes afectin a la qualitat i als principis d’igualtat fins ara
prioritaris a l’educació pública.
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, al Govern de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Consell educatiu
de L'Hospitalet, al Consell de la Formació Professional de L'Hospitalet, i a
totes les entitats i associacions de l’àmbit educatiu que treballen a la ciutat de
L’Hospitalet.

DONANT SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA
MOCIÓ 19.POPULAR PER A LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA
PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL.

Atès que el creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers
anys, a la construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El
trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector,
que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la
pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la
pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la
vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per
causa del sobrendeutament.
Atès que avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre
país és el crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions
públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també,
la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de
sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar
per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Atès que, per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les
administracions públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a
l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari procedir,
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també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el
desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies
deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als
deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o
un d’altre.
Atès que ens cal, per això, el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a
terme les reformes legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal
de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a garantir la
mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de
lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la
vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les
entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Atès que, fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país,
estem plenament convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors
socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans
acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de
cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt
de catalans i catalanes.
Es per aquests motius que,
Els grups municipals del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords,

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

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 17 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Manifestar el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per
a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i
el lloguer social.
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b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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 6 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos
presenti a les Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en
pagament a l’ordenament jurídic, en els casos que afecti la residència
habitual.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER 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 6 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes
legislatives que impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i
que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a
l’habitatge.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures
necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que
les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els
ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a
optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les
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entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en
règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció
d’un nou habitatge.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ 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 6 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana
de l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures,
coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en
situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges
en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i
financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del
Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (
OFIDEUTE).

f) Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 17 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de
coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan
assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de
famílies a les nostres ciutats.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 17 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
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de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 9 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SETÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals
necessàries per tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi
suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense
ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió acreditada pels
serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que
permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites
persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.

h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ 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 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
VUITÈ.- 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, a la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la
Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a les entitats i
plataformes que treballen a la ciutat en defensa dels drets dels afectats per
un deute hipotecari i a la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet.

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 20.- DONANT SUPORT A LA RESOLUCIÓ ACORDADA PEL
COMITÈ EXECUTIU DE LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
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SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL I EL PROCÉS
DE PREINSCRIPCIÓ.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots 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:

Vist que tot i que els representants de les entitats municipalistes de Catalunya,
a la Comissió Mixta amb el Departament d’Ensenyament, ja van expressar la
seva preocupació respecte la possibilitat que la aportació de la Generalitat de
Catalunya pel curs 2012/13, en concepte de subvenció pel manteniment de
les places de llars d’infants, fos de 1000 euros per alumne/curs.
Vist que per aquest motiu al Ple del passat 24 d’abril de 2012, l’Ajuntament de
L’Hospitalet va aprovar una moció adherint-se a la resolució conjunta de la
FMC i l’ACM, demanant a 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.
• Que dotés 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.
• Que trobés les mesures necessàries que permetessin la sostenibilitat i
l’optimització del model d’Escoles Bressol.
Atès que el passat 9 de maig, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va
expressar públicament, que la xifra de subvenció pel manteniment de les
places de llars d’infants, dependria del pla d’ajust de l’Estat, que obliga a
retallar 1.500 milions en conceptes de Sanitat i Educació.
Atès que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau va recomanar als
municipis que “posposessin” el procés de preinscripció i matriculació fins que
es sabés quina serà l’aportació definitiva, ja que la quota dels pares dependrà
de l’abast de la retallada.
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Atès que la indefinició sobre el finançament de les escoles bressol municipals
per part de la Generalitat i la petició de la mateixa consellera Rigau d’ajornar
el període de preinscripció ha causat preocupació i indignació generalitzada
dels municipis i ha deixat patent que només pot ser fruït del desconeixement
de la realitat municipal, perquè les preinscripcions van començar el dia 7,
mantenint així els calendaris previstos. El Comitè Executiu de la Federació de
Municipis de Catalunya, reunit el 9 de maig, en sessió ordinària va aprovar
una resolució sobre el finançament de les escoles bressol que literalment diu:
“RESOLUCIÓ
Sobre el finançament de les Escoles Bressol i el procés de preinscripció
Els ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el
procés de preinscripció i admissió d’alumnes a les Escoles Bressol Públiques
estableixen un calendari propi.
La Federació de Municipis de Catalunya vol manifestar-se davant les
declaracions de la Consellera d’Ensenyament demanant als ajuntaments que
endarrereixin el procés de preinscripció a les escoles bressol municipals fins
que estigui tancat el pla d’ajust del Govern.
Els ajuntaments des del passat 7 de maig ens trobem en mig del procés de
preinscripció d’acord amb el calendari de preinscripció i admissió d’alumnes a
les Escoles Bressol Municipals aprovat pels nostres consistoris.
La majoria d’ajuntaments han fixat ja un preu públic pel curs 2012-2013.
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya vol manifestar
el següent:
 Demanem als ajuntaments associats de la nostra entitat que mantinguin
les dates previstes en els seus calendaris de preinscripció per a les
Escoles Bressol establerts.
 Demanem al Govern de la Generalitat el compliment de la Llei 5/2004,
de creació de llars d’infants de qualitat, així com el compliment de la
Llei d’Educació de Catalunya, entenem que el Govern de la Generalitat
no pot vulnerar els preceptes legals d’aquesta Llei.
 Volem posar de manifest el risc social que suposa aquesta actitud
d’incompliment permanent de la Llei actual.
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I és per tot això, que demanen al Govern de la Generalitat que tingui el màxim
respecte institucional cap als ajuntaments, per què Som Govern, Volem Ser
Govern, i Volem ser Tractats com a Govern.”
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acord:
PRIMER: Donar suport a la resolució acordada pel Comitè Executiu de la
Federació de Municipis de Catalunya el passat 9 de maig de 2012.
SEGON: Donar trasllat de l’acord a la Federació Catalana de Municipis (FMC),
als grups polítics representats al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i a les AMPAs de les escoles
bressols públiques municipals.

EN DEFENSA DEL PAPER DELS MUNICIPIS EN LA
MOCIÓ 21.PLANIFICACIÓ I GESTIÓ EDUCATIVA COM ELEMENT DE QUALITAT I DE
SERVEI DE PROXIMITAT A LES FAMÍLIES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció
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’educació és responsabilitat del conjunt de la societat i que els
governs municipals, com administració més propera a la ciutadania i amb
major coneixement de la realitat del territori, han de ser un element fonamental
en la planificació i la gestió d’aquesta.
Atès que aquest principi àmpliament reconegut s’ha demostrat eficaç en
aquells països que més han avançat en la corresponsabilitat dels governs
locals en la planificació i gestió de l’educació obligatòria.
Atès que en el nostre país aquesta corresponsabilitat municipal ja es va
plantejar explícitament en el Pacte Nacional per l’Educació de l’any 2006 i
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també va ser recollit en la Llei d’Educació de Catalunya de l’any 2009.
Atès que les diferents mesures implementades des de llavors, com han estat
les Oficines Municipals d’Escolarització (OME), les Taules Mixtes de
Planificació i els Plans Educatius d’Entorn (PEE), totes elles amb plena
corresponsabilitat municipal, s’han demostrat enormement útils com elements
de millora de la qualitat educativa i la igualtat d’oportunitats.
Atès que la Consellera d’Ensenyament ha anunciat la seva intenció d’eliminar
el finançament que aportava a les OME, que en el cas del nostre municipi va
significar el darrer any una part del seu cost, incomplint la clàusula 6a. del
conveni signat entre el Departament i l’Ajuntament per a la creació de l’OME.
Atès que la Consellera d’Ensenyament també ha anunciat que no farà efectiu
el pagament compromès de la segona part de l’addenda econòmica
corresponent al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2011/12 i la supressió del
finançament pels propers cursos..
Atès que la Consellera d’Ensenyament justifica la mesura d’eliminar el
finançament als Plans Educatius d’Entorn en el fet que el Govern de l’Estat ha
eliminat dels pressupostos la partida de la qual es nodrien aquesta plans.
Atès que aquestes mesures anunciades signifiquen una greu limitació de les
tasques de corresponsabilitat dels municipis en l’educació i buida de
continguts aquests serveis (OME) i projectes (PEE).
Atès que aquestes mesures incidiran de forma negativa en la tasca educativa
dels centres, els serveis a les famílies, les tasques de planificació i reequilibri i
en darrer terme i en l’equitat i la cohesió social.
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament a que mantingui el
finançament de les Oficines Municipals d’Escolarització com element
fonamental en la gestió dels processos de preinscripció, matrícula i
l’anomenada matrícula viva, de serveis a les famílies i de planificació a través
de la Taula Mixta de Planificació que te integrada.
SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament al manteniment del
finançament en el present curs i en els propers dels Plans Educatius d’Entorn
com a recurs necessari de millora de la qualitat i de la igualtat d’oportunitats
dels infants i joves, independentment de les decisions per part del Govern de
l’Estat en relació als seus pressupostos, cercant el finançament d’altres

…/…

125

partides si fos necessari.
TERCER.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a totes les associacions de
pares i mares dels centres educatius de l’Hospitalet i als centres educatius de
la ciutat.

MOCIÓ 22.EXIGINT EL COMPLIMENT DELS ACORDS AMB
GENERALITAT EN RELACIÓ ALS EQUIPAMENTS EDUCATIUS DE LA
CIUTAT.
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; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez, Esplugas, 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 a la ciutat de l’Hospitalet es van construir un total de 9 centres
educatius en el marc del Pla d’Urgència dels anys 70 per fer front a les
necessitats d’escolarització.
Atès que els esmentats edificis tenien una vida útil calculada en uns vint anys,
raó per la qual s’hagués hagut de procedir per part de la Generalitat de
Catalunya a la seva substitució o remodelació al llarg dels anys 90.
Atès que el 26 de maig de 2008 es va signar un protocol de col·laboració entre
el Departament d’Educació (actualment d’Ensenyament) i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a la creació de noves places escolars, per millorar
l’èxit escolar i per atendre als col·lectius desafavorits de la ciutat.
Atès que l’esmentat protocol de col·laboració, entre d’altres mesures, en la
seva clàusula segona, apartat B, punt 6 especifica el compromís de la
Generalitat a:
Dur a terme la remodelació i/o substitució dels centres de
l’anomenat Pla d’Urgència (dels anys 70), aportant el calendari
d’execució de les obres dels centres que cal substituir: CEIP
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Pompeu Fabra, CEIP La Marina, CEIP Joaquim Ruyra, CEIP
Busquets i Punset, CEIP Milagros Consarnau, CEIP Bernat
Metge i CEIP Frederic Mistral, així com l’IES Joan Miró i l’IES
Bisbe Berenguer, durant la temporalitat del present protocol.
Atès que en el pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2012 no s’ha
contemplat cap d’aquestes actuacions i el protocol de col·laboració fixava la
seva temporalitat fins el 31 de desembre de 2012, tal com consta en la
clàusula tercera de l’addenda signada per ambdues partes amb data 25 de
maig de 2010.
Atès que, a més d’altres ampliacions i construcció de nous centres educatius a
la ciutat, dels nou edificis del pla d’urgència previstos substituir o remodelar
s’ha realitzat l’actuació pertinent en quatre d’ells, amb una inversió total de
més 60 M€ en el període 2008-11.
Atès que encara resten pendents cinc nous edificis: Escola Joaquim Ruyra,
Escola Busquets i Punset, Escola Milagros Consarnau, Escola Bernat Metge i
Escola Frederic Mistral.
Atès que l’anterior govern de la Generalitat ja va redactar els projectes de
remodelació o substitució de dos d’ells, l’avantprojecte d’un altre i tenia en
estudi els dos centres restants.
Atès que en el present curs 2011-2012 es van crear i posar en funcionament
dues noves escoles a la ciutat, l’Escola Paco Candel i l’Escola Ernest Lluch,
ocupant instal·lacions provisionals a l’espera de la construcció dels edificis
definitius.
Atès que per a un centre educatiu disposar d’unes infraestructures definitives
no sols significa una millora en les condicions de treball dels mestres, i els
alumnes, si no que és també un factor que influeix en els resultats educatius.
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Exigir al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords
signats en el protocol de col·laboració de l’any 2008 i la seva addenda del
2010 en un termini màxim de dos anys.
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament la redacció dels projectes i
l’elaboració d’un calendari d’execució de les actuacions de substitució o
remodelació dels cinc centres pendents del Pla d’Urgència dels anys 70 :
CEIP Joaquim Ruyra, CEIP Busquets i Punset, CEIP Milagros Consarnau,
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CEIP Bernat Metge i CEIP Frederic Mistral, així com el de la construcció dels
edificis dels nous centres: l’Escola Paco Candel i l’Escola Ernest Lluch.
TERCER.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a totes les associacions de
pares i mares dels centres educatius de l’Hospitalet i als centres educatius de
la ciutat.

PARTIT POPULAR

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la primera, em sembla que té la paraula la Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El proper 13 de juny se celebra el dia Europeu per la
prevenció del càncer de pell. Es una malaltia que ha augmentat notablement
en els últims anys, i atès que la prevenció sempre és la millor eina, sent
imprescindible fer servir protecció solar cada cop que l’exposició al sol sigui
imminent, i evitar fer-ho en les hores de més forta radiació.
La cultura de la prevenció s’ha de establir en els nens des de la seva
infantesa, per conscienciar-los del perills per a la salut, ja que amb 20 minuts
d’exposició al sol al dia, n’hi ha prou per cremar-se amb els raigs ultraviolats.
El mes de juny de l’any passat, a 10 escoles de Barcelona, es va fer una
proba pilot d’instal·lació d’expenedors de crema solar, perquè els nens abans
de sortir al pati s’escampin el producte per la cara, els braços i les cames,
abans de jugar sota el sol. He de dir que aquesta prova pilot va ser
promoguda per la Junta Local de Barcelona de l’Associació Espanyola contra
el càncer.
És per aquests motius que el Grup Polític del Partit Popular presenta al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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Primer, que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Europeu per la
prevenció del càncer de pell, reconeixent el treball de les Entitats i els
professionals que, a la nostra ciutat, treballen per a la prevenció i el control del
càncer.
I, en el segon punt, sol·licitem un estudi per tal d’instal·lar dispensadors de
protector solar a les escoles de la ciutat, per prevenir i conscienciar de la
importància de la protecció contra el càncer de pell. Aquest estudi, ja faig
notar, que no ha de suposar una despesa pel Consistori, sinó que, a
Barcelona sobretot es va fer amb una empresa patrocinadora, allà va ser
l’empresa Skeyndor que va proporcionar els dispensadors i la crema,
l’Associació Espanyola contra el càncer es va fer càrrec del que és la
promoció de la campanya, amb la qual cosa el que demanem és l’estudi de
que es porti a terme aquesta campanya, intentant, evidentment, que a
l'Ajuntament no li costi ni un euro.
I després, donar trasllat d’aquest acord als grups polítics i al Consell de Salut
de l'Hospitalet. Gràcies.

Essent les 20.05 hores, abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de la número 24, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El equipo de gobierno nos ha presentado hoy en
este Pleno, una moción donde exige, a la Generalitat de Catalunya, el
cumplimiento de los acuerdos firmados con el Ayuntamiento, sobre
equipamientos para la ciudad. En el Pleno del mes pasado también el equipo
de gobierno exigía al gobierno central, el cumplimiento de los acuerdos
firmados con el Ayuntamiento, respecto al AERI. Hoy el Partido Popular le
pide lo mismo al gobierno de la ciudad, y que no es otra cosa que el
Ayuntamiento cumpla con el convenio que tiene firmado con el Departamento
de Salud de la Generalitat de Catalunya, para la construcción del CAP de Sant
Josep. Entiendo que si se exige a las demás administraciones y gobiernos
que cumplan con lo firmado, pues también el Ayuntamiento debe cumplir con
lo que éste ha firmado.
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Por ello, dado que hay un convenio entre el Ayuntamiento de Hospitalet y la
Generalitat de Catalunya, para la construcción de un centro de atención
primaria en el barrio de Sant Josep, y para que se construya ese
equipamiento para el barrio, es necesario primero que el Ayuntamiento ceda
un espacio donde construirlo, y dado que aún, pues no se ha realizado esa
cesión de espacio, es lo que nosotros solicitamos en esta moción, que es que
el Ayuntamiento ceda el espacio físico, para la construcción del CAP que ha
sido conveniado entre la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de
Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara pel posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre la moción que se refiere a las máquinas dispensadoras de crema
de protección solar, decir que, bueno, votaremos a favor del punto 1, bueno,
votaremos a favor de todos los puntos, votaremos a favor de la moción, ya
que vemos que el punto segundo simplemente es solicitar un estudio, la
verdad es que, bueno, consideramos importante que se haga bien un estudio
antes de poner máquinas dispensadoras de crema solar en los colegios, más
que nada, porque, claro, supongo que cada niño es diferente, no habrá una
crema para todos igual, habrá riesgo de que haya niños alérgicos, bueno, no
sé yo si los profesores tienen la obligación de hacer eso, con la carga de
trabajo que ya tienen, me parece que ya es bastante para ellos. Igualmente,
como vemos que simplemente lo que se solicita es pedir un estudio, se lo
votaremos a favor, y votaremos también a favor de la moción número 24.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. La veritat és que la primera de les mocions, anàvem a
votar a favor del primer apartat, de manifestar la nostra adhesió al Dia
Europeu, i abstenció o en contra del segon, del tema dels dispensadors,
perquè amb la que està caient en aquests moments en l’educació, que
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l'Ajuntament hagués d’invertir alguns diners en aquest tema, doncs ens
semblava que avui, amb tot el reguitzell de coses que hem dit, entre d’altres
coses, no hem acabat de dir que aquest any perdrem, aproximadament, uns
435.000 euros per incompliment de la Generalitat, cap els compromisos que té
amb l'Ajuntament, només aquest 2012. I relato, 180.000 en escoles bressol,
120.000 en l’escola de música, uns 110.000 euros, que ja no ens pagarà, de
la segona part del Pla Educatiu d’Entorn, i 30.000 euros del que no ens
pagarà de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Clar, amb aquest context, em sabia molt greu que ens haguéssim de gastar
alguns euros, com Ajuntament, en posar dispensadors de crema solar pels
nens, però més que res, perquè tenim 35.000 alumnes a la ciutat i això
significaria una despesa important. En tot cas, com ha explicat vostè, a la seva
explicació, doncs que hi ha d’altres possibilitats perquè no tingui cap cost per
l'Ajuntament, podem estudiar-ho. El que sí que és clar que jo crec que, com a
ciutat, no ens hem de gastar, en aquests moments, diners amb aquest temes,
tenint totes les deslleialtats que tenim d’altres administracions, en temes
fonamentals com bressol, plans educatius d’entorn, etc.
Per tant, en aquesta votaríem a favor, i en la segona, doncs votaríem en
contra, perquè crec que la Generalitat, en aquests moments, en temes de
salut té pendents altres compromisos molt més urgents que el CAP de Sant
Josep. En tot cas, evidentment, quan calgui i la Generalitat tingui la disposició
de poder construir el cap de Sant Josep, evidentment cap problema en cedir
aquest solar, com ja hem cedit, entre d’altres coses, els solars per construir
noves escoles a la ciutat i la Generalitat encara no ha donat el pas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, qui ens falta? Els senyors de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió votarem
favorablement la primera moció, és evident que el tema del càncer de pell és
un tema important, és cert que existeix cada vegada una major prevalença del
càncer de pell, i també és cert que hi ha elements mediambientals que sembla
que ho faciliten. Per altra banda, nosaltres el fet que es faci un estudi de la
possibilitat de poder fer una cosa d’aquestes característiques, ens sembla bé,
i bàsicament per dues coses. Una, perquè la conscienciació en els nens és
important i és rellevant, perquè els hi servirà per a tota la vida, però, a més a
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més, perquè el tema del càncer solar, més enllà que el sol és acumulatiu,
també és veritat que la lesió sobre una pell no madura i, per tant, com la del
nen, pot tenir molta més facilitat que hi hagi amb posterioritat un càncer i, per
tant, en aquest sentit, ser preventius en la pell d’un nen és molt important i,
per tant, aquest és un tema rellevant.
Respecte al tema de les al·lèrgies, desgraciadament en sóc una gran experta,
m’agradaria no ser-ne, però en sóc una gran experta i entenc que, quan es
faci un estudi i hagi d’allò, no pateixin que els pares dels fills amb grans
al·lèrgies, o ni que siguin petites, els dispositius d’alarma hi són, les escoles
coneixen les situacions i, per tant, en aquest sentit, entenem que això es
contemplaria, com quan en un menjador hi ha un nen que té al·lèrgia o quan
passen en la utilització de mil coses, entenem que, com en tota la resta, el fet
que hi hagi algun nen, un nen o una nena, que sigui al·lèrgic, doncs
evidentment és contemplat i, per tant, ja es té en compte i, per tant, en aquest
sentit, nosaltres ho veiem favorablement.
Respecte a l’altra moció, nosaltres no tenim inconvenient que se cedeixi el
solar, segurament, i és cert, la disposició pressupostària no em consta que hi
sigui i, per tant, doncs el que és rellevant és que hi hagi el traspàs sempre que
l’acció es pugui materialitzar, i no em fa angunia dir que, lamentablement,
doncs segurament allò que ja no es va complir en els anys anteriors, allò que
ja no es va complir en els anys anteriors, perquè hauria d’estar fet aquest
CAP, doncs ara tampoc es pot dur a terme, tampoc o amb més motiu, perquè
a mi em sembla que parlar que la crisi és una excusa, és o no voler conèixer
la realitat, o no conèixer-la o voler enredar, perquè vivim una situació molt
dura i a mi em sembla que no podem frivolitzar i fer veure que les coses no
són com són.
Tenim una situació d’un endeutament esfereïdor, un endeutament privat i de
les administracions que és greu, molt greu, tenim una situació que, a més a
més, escolti’m, doncs ens agradi o no, i en aquest sentit nosaltres hem dit que
el tema de la austeritat, nosaltres ho considerem un valor, sempre i quan no
sigui una obsessió que acabi escanyant, i en aquests moments l’imperatiu
europeu ens hi pot portar i, per tant, és un tema que nosaltres hem denunciat,
però també no saber i no conèixer que, en aquests moments, poder tenir
disposició en el mercat europeu, de diners en els bancs, perquè les
administracions no en tenen, perquè vostès saben perfectament, doncs en la
situació que es troben, escolti’m, dels dèficits generats, i aquesta és una
realitat, doncs parlar que la crisi és una excusa, és, sincerament, com a mínim
faltar a la veritat.
I la crisi és una situació greu, que nosaltres estem convençuts que ens
sortirem, però que, evidentment, a l’hora d’actuar i de veure allà on s’han de
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posar els diners, vostès en són coneixedors perfectament, que el que es
prioritza no són precisament les carreteres, que no se’n farà ni una, no només
no és farà, sinó que a més s’han ralentit les que estaven ja en funcionament,
cap d’elles pagades, això sí, però en canvi ja estan les obres executant-se i
venia d’anterior, allà on es prioritza és, precisament, en allò que es considera
l’estat del benestar i, per això, any rere any, encara que el conjunt del
pressupost del govern de Catalunya ha disminuït molt, perquè, escolti’m,
parlen de deutes, però els deutes del govern central, respecte a Catalunya, i al
cap i a la fi vol dir els deutes dels nostres propis diners que els catalans hem
pagat i no retornen, són immensos.
I, per tant, en aquest sentit, doncs és aquí on nosaltres creiem que cal afrontar
la situació, en què aquests 16.000 milions d’euros que cada any perdem, i vol
dir cada dia, cada català o catalana, és com si contribuís amb 6 euros, que no
tornen a Catalunya, doncs aquest és un tema que cal resoldre, i a partir
d’aquí, doncs segur que amb unes finances justes respecte del que paguem
els catalans, segur que no se solucionaria, és a dir, no ho tindríem tot resolt,
però que la situació seria ben diferent i que, per tant, en aquest sentit, no faria
falta només prioritzar, sinó que veritablement comptaríem amb molt més
recursos, per fer polítiques en matèries que tots voldríem que poguessin ser
més ufanoses.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos. La moció número 23, la que
tracta de la prevenció del càncer de pell i l’adhesió al Dia Europeu, votarem
favorablement, i li dic una mica el mateix que li deia el Sr. Lluís Esteve, a
veure, evidentment amb tot l’entusiasme i absolutament convençuts de votar
favorablement a l’adhesió en aquest Dia i al reconeixement a la tasca feta per
les entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit.
Respecte de la segona qüestió, i crec que les diferents intervencions en feien
menció, miri, com diu aquí, farem un estudi, ho podem mirar, no hi ha cap
problema, però em sembla que, en aquests moments, que aquesta sigui una
de les qüestions que plantegem en el món de l’escola, no sé si és el que toca.
I, a més a més, crec que al final no tot ho podem enviar a l’escola, crec que
les famílies tenim responsabilitats, i les famílies hem de ser capaços de saber
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que els nostres nens, les nostres nenes, han de tenir cura de la seva pell i els
hi hem de posar la cremeta a la motxilla, igual que els hi posem l’entrepà, i dirlos que deu minuts abans de sortir al pati s’han de posar la cremeta, i no
deixar això als professors, i que si això no passa i la nena es crema o el nen
es crema, la culpa és del professor i mai és ni del pare, ni de la mare, ni de la
nena o del nen. També hem d’educar a casa i hem d’educar amb
responsabilitat, com a mínim amb autoresponsabilitat.
Per tant, mirarem què s’ha fet a Barcelona, mirarem què es pot fer, però ja li
dic d’entrada que jo crec que no podem traslladar tota la responsabilitat a
l’escola, nosaltres rentar-nos les mans com a pares, com a mares, i pensar
que tot el que és bo i tot el que és dolent que li passi al nen és culpa de
l’escola, crec que les famílies han d’assumir també una bona part de la seva
responsabilitat.
Y respecto a la otra moción, la del convenio y la cesión del solar para el CAP
de Sant Josep. Hombre, mire, como mínimo me parece extraño, incluso la
Sra. Borràs le ha contestado buena parte de la respuesta que yo podría darle,
se la ha dado la Sra. Borràs. Mire, nosotros somos un Ayuntamiento que
cumplimos nuestros convenios y cumplimos nuestros acuerdos, y si hoy el
solar de Sant Josep, y aquí tenemos a miembros de las asociaciones de
vecinos, está identificado, calle Leonardo Da Vinci, esquina avenida Carrilet, si
no está cedido, es porque no tenemos ninguna garantía de que, una vez
cedido, allí se vaya a hacer el CAP, y lo que sería bastante lamentable es que
cediéramos el solar, que pasara el tiempo, que allí no pasara nada, y que de
aquí a tres años tuviéramos que pedir la reversión.
Porque, por ejemplo, podríamos empezar por acabar de equipar el local que
tenemos en la avenida Cataluña, esquina con la calle Alegría, que es un CAP,
el CAP de La Florida, que lleva un año y medio allí muerto de risa, y que no se
pone en marcha. Porque se podría hacer el CAP del Gornal, que lleva años
cedido ese solar y no está construido. Y ¿van a empezar por el de Sant
Josep? hombre, que empiecen por aquello que tienen mucho más fácil, uno
que tienen el local construido, que lo único que tienen que hacer es acabar de
equiparlo y ponerlo en marcha, en La Florida, y donde tienen el solar cedido,
que además estamos ocupando un local que no es nuestro, que no es
nuestro, hombre, y que lo hagan, que tienen el solar cedido y que sólo tienen
que construirlo.
Pero ya le digo, el problema de que no haya un CAP nuevo en Sant Josep, ya
le digo que no es la cesión por parte del Ayuntamiento, la reserva del terreno
está hecha, el terreno está ahí y, por tanto, en cuanto haya disposición y
posibilidades, no entro, por parte de la Generalitat, para tirar eso adelante, la
cesión será inmediata.
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Y luego, hombre, no venga usted aquí a decir, no, como ustedes también
piden que se cumplan los convenios, pues nosotros también lo pedimos. Oiga
¿usted quiere que se cumplan los convenios? Le recuerdo que en el Pleno
anterior se abstuvo, pida que se cumpla el convenio del AERI, tenemos
deudas, el gobierno del Estado tiene cuatro millones de deuda con los
ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet, que han hecho obras bajo el amparo
de un convenio, y están esperando que eso se dote para poder cobrar las
obras que ya han hecho. Y ese es un convenio que está firmado y que se ha
cumplido en tres cuartas partes, falta el último año, éste, y ustedes en lugar de
con cuatro millones, lo han dotado con uno, haga que se cumpla ese
convenio, ese convenio, éste, el de Sant Josep, no se preocupe, en el
momento en que la Generalitat, y ustedes que negocian presupuestos, hagan
lo que tengan que hacer, en el momento en el que la Generalitat tenga
disponibilidad económica para hacer el CAP de Sant Josep, que supongo que
ya estará en marcha el de La Florida y el del Gornal hará tiempo, nosotros
cederemos el solar.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, usted dice que yo me abstuve en relación a un convenio, pero es que
usted no se abstiene, usted en este vota en contra, entonces, explíqueme,
porque esto ya es de perogrullo, usted me critica a mí, porque yo me abstuve,
pero a usted no le puedo criticar, porque usted vota en contra, oiga, esto es de
difícil comprensión, por lo menos es de difícil comprensión. Pero más difícil de
comprender es algo que dice, oiga, yo no cedo el local, porque pienso seguro
que ustedes no lo van a construir, oiga, primero ceda el local, ceda el solar, y
si no lo construyen critíqueles.
Mire, podemos hacer una cosa, usted ceda el local y vayamos juntos, ustedes,
Partido Socialista, y Partido Popular, pidiendo que esto conste en el próximo
presupuesto del año 2013, si usted cede el solar, le pido que vayamos juntos
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para pedir esto, para que se incluya en el próximo presupuesto, hágalo, el
compromiso del PP está ahí.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río, ¡ay! perdón, Sr. Belver.

SR. BELVER
¿Me tengo que preocupar? Mire Sr. del Río, se lo pondré fácil y creo que
buena parte de los que estamos aquí lo recordaremos, si tengo que ir con
usted a que me doten y me construyan el CAP de Sant Josep, como me
construyeron la guardería del centro, vamos dados.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, només per donar les gràcies, perquè he entès que ha estat aprovada la
moció aquesta del protector solar, per unanimitat, llavors donar les gràcies als
diferents grups. I també per dir-los que, bé, segons em comunica l’Associació
Espanyola contra el càncer, la valoració que fan de l’experiència que ha hagut
a Barcelona, a les escoles que participen en aquest estudi, ha estat molt
positiva, així com també amb els AMPES, és a dir, no hi ha hagut cap
problema i, per tant, allà s’ha considerat que ha funcionat bé. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, vol afegir alguna cosa?

SR. DEL RÍO
Solamente indicarle que si usted cree que es mejor compañero Izquierda
Unida y que va a conseguir más cosas, pues oiga, coja usted la mano de sus
socios de gobierno y pique a la puerta de Convergència y a la puerta del
Ministerio, a ver que consigue.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve, me parece que ya no tiene replica.

SR. ESTEVE
Es per comentar-li a la Sra. Bas que, evidentment, farem l’estudi i que, en tot
cas, que sàpiga que sempre hem fet tots els requeriments que les autoritats
sanitàries ens han fet, de distribució de material oportú a les famílies i a les
escoles, s’ha fet durant els últims anys, per tant, les famílies estan
assabentades d’això, s’ha fet a la ciutat, però, en tot cas, estudiarem aquesta
experiència pilot que s’ha fet a Barcelona.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, yo Sr. del Río, si me permite y con tono más amable, se mete usted en
unos jardines, de verdad, piénseselo, yo ya entiendo que cuando llega un
Pleno, todos los grupos políticos, bueno, pues pensamos, hay que presentar
mociones y vamos a ver qué vamos a presentar. A ver, yo, de verdad, no
estamos aquí, yo lo decía en la intervención de las mociones que
presentábamos el PSC conjuntamente con Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, a ver, sinceramente, es que no nos gusta traer
estas mociones al Pleno, a usted parece que le gusta, que disfruta, pero
bueno.
A ver, yo creo que el Sr. Belver le ha explicado muy claramente, usted, mire,
si nos va a lanzar la mano, nos quiere dar la mano, para ir a reclamar al
govern de la Generalitat, pues bueno, pues perfecto, si usted nos pone como
condición que cedamos un solar para hacer viable no sé qué, mire, no se
complique la vida. La Generalitat, en fin, tiene cedidos diferentes espacios,
diferentes solares, para hacer diferentes equipamientos que están
identificados por parte, no solamente del Ayuntamiento, no solamente del
gobierno, sino que se ha conveniado con el govern de la Generalitat.
Y, por tanto, hay un orden de prioridad, el CAP de La Florida, como decía el
Sr. Belver, está cedido desde hace mucho tiempo, está simplemente a espera
de que se hagan unas pequeñas reformas, y es un CAP realmente
imprescindible y necesario. Y no digo con eso que el CAP de Sant Josep no lo
sea, pero como no hay recursos suficientes a la vez, para hacerlo todo, pues
hay que poner una cosa y después otra, después otra y después otra, y el
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orden, en fin, que este Ayuntamiento, conjuntamente con la Generalitat,
convenió, es primero hacer el CAP de La Florida, después hacer el CAP del
Gornal y después hacer el CAP de Sant Josep.
Hombre, no tiene mucho sentido estar pidiéndole a la Generalitat de
Catalunya, en algunos equipamientos, la reversión de los terrenos, porque no
piensan hacer aquello que se comprometieron, y estar, por otro lado, dándoles
terrenos y cediéndoles terrenos, para que no hagan nada. En todo caso, la
propiedad permanecerá como patrimonio de este Ayuntamiento y si lo tiene el
Ayuntamiento, lo tenemos los ciudadanos, y si lo tiene la Generalitat de
Catalunya, pues no es que yo piense que vayan a hacer nada diferente, pero
bueno, prefiero, en todo caso, que si es, en fin, un solar municipal, que esté
en manos del Ayuntamiento.
No obstante, Sr. del Río, si usted tiene tanto interés, y me consta que lo tiene,
que se dote a esta ciudad de los equipamientos sanitarios que son
necesarios, hombre, vamos a trabajar en ello, y bueno, pues pongámonos de
acuerdo, sentémonos, pongámonos de acuerdo en cómo ustedes piensan que
hay que modificar los convenios que entre los vecinos, el Ayuntamiento y la
Generalitat, se priorizó o hay que modificarlo, y eso vayamos juntos, vayamos
de la mano, a reclamarlo al gobierno de la Generalitat de Catalunya, o allí
dónde sea menester y necesario.
Pero, hombre, seamos rigurosos, y se lo ha dicho el Sr. Belver, tenemos un
convenio que está en manos del Partido Popular, que es el AERI, que es un
convenio que está firmado, que depende exclusivamente de ustedes, del
Partido Popular, hombre, vayamos también de la mano a pedirle al Ministerio
que dote los tres millones que ha rebajado, y antes de exigirle a otra
administración, bueno, pues que le cedamos un solar de un equipamiento
que, sencillamente, sabemos todos que de una forma inmediata no se va a
construir.
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, muy brevemente Sra. Alcaldesa. Yo lamento esto de la falta de
rigurosidad, porque, claro, decirle al Sr. Celestino Corbacho que no tiene rigor,
cuando resulta que presenta una propuesta en el Parlamento de Cataluña,
informando de por qué no se construye el CAP de Sant Josep, y le contestan
que no se construye porque no se ha cedido, el que fuera Alcalde de la ciudad
de Hospitalet no se merece que se le diga que tiene falta de rigor, porque fue
él el que se metió en ese jardín y, a raíz de esa iniciativa del Sr. Corbacho, es
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la que yo he cogido y he traído en este Pleno. Yo creo que lo mismo que
quería el Sr. Corbacho, que creo que es bueno para la ciudad de Hospitalet,
es lo que yo traigo en esta moción, y yo estoy seguro que también usted
compartirá. Por lo tanto, lo que dice el Sr. Boí Ruiz es que, oiga, esto no se ha
llevado en el presupuesto 2012, y está escrito a petición del Sr. Corbacho,
sino porque el Ayuntamiento de Hospitalet no ha cedido el solar.

SRA. ALCALDESSA
Mire, en fin, si quiere entramos en polémica, pero a ver, si a mí alguien me
asegura que el CAP de Sant Josep, no, no, no me ponga esa cara, porque a
ver, ni pregunta, ni interpelación, ni nada de nada, porque, a ver, aparte de lo
que hagan los diputados en el Parlament, están las conversaciones
institucionales, yo creo que de algo, supongo yo, de algo deben de servir las
relaciones institucionales entre la segunda ciudad de Cataluña y el govern de
la Generalitat de Catalunya, creo yo, me imagino, y si por parte de la
Generalitat de Catalunya se nos dice que no hay recursos económicos, para
invertir en el CAP que hemos identificado como prioritario en esta ciudad, que
es el CAP de La Florida, que está cedido desde hace tiempo, y si no hay
recursos necesarios para poder invertir en el CAP del Gornal, que está cedido
desde hace tiempo, hombre, pues ya me dirá usted si hay dinero para hacer
un CAP, que todavía no está cedido ni el terreno, ni está hecho el proyecto, ni
tienen visos de hacerse.
Por tanto, Sr. del Río, mire, seamos serios, seamos serios, no enredemos a la
gente, no la enredemos, porque últimamente estamos ya muy habituados a
que ustedes digan una cosa, hagan otra, y mire, no, yo creo que con la gente
no se puede jugar, y a la gente no se le puede tomar el pelo, que es que la
gente, al final, hombre, sabe que las cosas son como son, y ustedes lo que
hacen es enredar. Por tanto, no, no, no, ustedes lo que están haciendo es
enredar, el gobierno de esta ciudad, evidentemente, cederá todos los solares,
todos los terrenos, facilitará a quién corresponde, lo que sea menester y
necesario, para cumplir todos los convenios, pero hombre, no nos
engañemos, lo que no puede exigir es que el Ayuntamiento ceda
absolutamente todo y que la Generalitat de Catalunya no solamente no
construya, sino que empiece a devolvernos los terrenos que fueron cedidos,
porque eso es a lo que se va a empezar a proceder.
Sr. del Río, a ver, yo entiendo que usted no tiene porque conocer los
pormenores de la gestión de la Generalitat de Catalunya, pero hombre,
infórmese un poquito antes de presentar según qué mociones, porque
realmente lo que usted plantea no es ni urgente, ni es necesario, ni esto
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significa falta de rigor por parte de ningún diputado del Partido Socialista en el
Parlament de Cataluña. No enrede Sr. del Río.
Sra. Secretària continuem.

Essent les 20.30 hores abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23 i 24; adoptantse els següents acords:

SOL·LICITANT DISPENSADORS DE PROTECTOR
MOCIÓ 23.SOLAR A LES ESCOLES AMB MOTIU DEL DIA EUROPEU DEL CÀNCER
DE PELL.
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 el proper 13 de juny es celebra el dia Europeu per la prevenció del
càncer de pell.
Atès que el càncer de pell es produeix per el desenvolupament de cèl·lules
cancerígenes en qualsevol capa de la pell.
Atès que la incidència d’aquesta malaltia ha augmentat notablement en els
últims anys, segons alerten els dermatòlegs, ja que els casos de melanomes
s’han triplicat en una dècada.
Atès que segons l’Associació Espanyola de Dermatologia es preveu que una
de cada 60 persones al nostre país desenvoluparà la malaltia degut a la mala
exposició al sol.
Atès que si es diagnostica el càncer de pell en una fase inicial la seva curació
es del 95%.
Atès que la prevenció sempre és la millor eina, sent imprescindible fer servir
protecció solar cada cop que l’exposició al sol sigui imminent, i evitar fer-ho en
les hores de més forta radiació.
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Atès que la cultura de la prevenció s’ha de establir en els nens des de la seva
infantesa, per conscienciar-los del perills per a la salut, ja que amb 20 minuts
d’exposició al sol al dia n’hi ha prou per cremar-se amb els rajos ultraviolats.
Atès que el mes de juny de l’any passat a 10 escoles de Barcelona es va fer
una proba pilot d’instal·lació d’expenedors de crema solar perquè els nens
abans de sortir al pati s’escampin el producte per la cara, els braços i les
cames, abans de jugar sota el sol.
És per aquests motius que el Grup Polític del PPC presenta al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords :
PRIMER.- Que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Europeu per la
prevenció del càncer de pell, reconeixent el treball de les Entitats i els
professionals que, a la nostra ciutat, treballen per a la prevenció i el control
del càncer.
SEGON.- Sol·licitar un estudi per tal d’instal·lar dispensadors de protector
solar a les escoles de la ciutat per prevenir i conscienciar de la importància de
la protecció contra el càncer de pell.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al
consistori, a les escoles de la ciutat ,als membres del Consell de Salut de
l’Hospitalet, i a la Generalitat de Catalunya.

MOCIÓ 24.SOL·LICITANT LA CESSIÓ D’UN SOLAR A LA
GENERALITAT. 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, Bas i Cañizares; i del
representant de PxC, Sr. Ordoñez; assistents presents en el moment de la
votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 25, 26, 27 i 28, es produeixen les intervencions
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següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, em sembla que intervenen els tres,
comença la Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, direm que retirem la moció del
pacte fiscal, d’acord?
La moció que jo els hi presentaré, fa referència a mirar d’estimular que hi
hagin empreses que vinguin a instal·lar-se a la nostra ciutat. És evident que
vivim, i ho hem citat tots, una situació de crisi important, i jo diria que el més
greu és, precisament, el nombre de persones que estan a l’atur, el nombre de
famílies que es troben en una situació de patiment i, per tant, a la nostra ciutat
sabem que hi ha, i així ho diuen els informes en la matèria, que tenim 23.924
persones a l’atur i que això representa un 17,75% d’atur a l'Hospitalet. És
veritat que estem per sota de la mitjana de Catalunya, però no deixa de ser
preocupant la situació que estan vivint moltes i moltes persones de
l'Hospitalet.
En aquest sentit, nosaltres, i així els hi vam manifestar, hem vist que han
hagut municipis, municipis no, un municipi que ha tingut una iniciativa que
considerem que podríem mirar també de seguir, que és fer que es bonifiqui el
100% de l’Impost d’Obres i Construccions, i també d’altres taxes municipals
que es consideren interessants de poder fer, a aquelles empreses que vulguin
instal·lar-se a la nostra ciutat i que, a més a més, si fos el cas, l'Ajuntament
bonifiqui les taxes municipals a totes aquelles empreses, situades a
l'Hospitalet, que creïn ocupació.
Ens sembla que aquest és un element que, si bé sacrificaríem una part
d’ingressos, des del nostre punt de vista seria més important el que
aportaríem, que no pas el que deixaríem de guanyar. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez, em sembla que presentarà la número 26.
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Essent les 20.33 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 municipal
del Partit Popular.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. El servei del taxi és un dels mitjans regulats de
transport públic per a superfície de la ciutat, en la qual tenim una sèrie de
parades permanents d’auto- taxis degudament senyalitzades i distribuïdes en
els diferents barris amb el propòsit de fixar un punt de referència a on poder
dirigir-se per utilitzar aquest servei de transport públic.
Trobem que en cap d’aquestes parades de taxi hi ha instal·lades
marquesines, a diferència dels altres dos serveis de transport públic de
superfície com són l’autobús i el tramvia. La instal·lació d’aquestes permet
afavorir l’estacionament, al protegir del sol i la pluja tant als vehicles,
conductors i als usuaris, millorant la qualitat de prestació del servei.
Per altra banda, en aquests tipus d’estructures és possible inserir anuncis
publicitaris i, per tant, poden ser una font d’ingressos que, a la vegada,
contribueixen a amortitzar el cost inicial i el de manteniment de la mateixa.
Atès que és competència d’aquest Ajuntament el fomentar l’establiment,
l’equipament i el condicionament de les parades de servei del taxi en el seu
terme municipal, el Grup polític de Convergència i Unió proposa a aquest Ple
l’adopció del següent acord: Dur a terme les mesures escaients, perquè,
progressivament, es col·loquin marquesines a les parades de taxis existents a
la ciutat. Gràcies.

SRA. PEREA
Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Gràcies Sra. Perea. El grup de Convergència i Unió presentem una moció, en
la qual volem promocionar la ciutat de l'Hospitalet.
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Atès que la ciutat de l’Hospitalet té una situació geogràfica privilegiada
sobretot a nivell de comunicacions, situada al costat de Barcelona, compartint
l’espaí físic de la Fira, ben al costat del port i l’aeroport.
Vist que aquesta situació geogràfica privilegiada suposa un gran potencial
econòmic a nivell empresarial què ha de ser aprofitat sobre tot en aquests
moments de crisi econòmica.
Vist que potenciar una bona imatge de la ciutat és un punt bàsic per atreure
tant al teixit empresarial, com a la resta de la ciutadania.
Atès que hi ha vegades que els serveis, els comerços i les activitats que es
fan a Barcelona, poden eclipsar als seus homònims de l’Hospitalet, donat que
poden ser més conegudes i poden tenir més difusió.
Atès que la ciutat de l’Hospitalet reuneix un seguit d’oportunitats a nivell del
seu teixit empresarial, indústries, comerços, hotels, restaurants, biblioteques,
centres culturals, etc.
Vist que la promoció d’aquestes oportunitats pot significar un gran impuls per
a ser el motor econòmic del nostre país.
Per tot l’abans exposat, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament que adopti el següent acord: Que l’Ajuntament de l’Hospitalet
realitzi les accions necessàries encaminades a promoure la marca
l’HOSPITALET com a ciutat d’oportunitats, en tots aquells espais públics o
privats, en que es puguin editar propaganda adient per donar a conèixer el
real potencial de la ciutat, editant una guia de tot el que té la ciutat a nivell de
recursos, per tal de posar en valor la ciutat.
Vull fer un aclariment en aquest sentit, que vagi per endavant que en cap
moment estem pretenent dir que, des del govern de la ciutat, no s’estigui fent
res en aquest sentit, ni molt menys, no voldria que malinterpretessin les
meves paraules, sinó que entenc, perquè m’estimo la ciutat i perquè penso
que moltes vegades aquesta eclipsació que tenim per part de Barcelona, ens
fa que les coses que fem no siguin prou contundents o penso que es poden
millorar, i que entenc que, per part de l'Ajuntament, ens hauríem de remirar tot
aquest tema, per si fem promoció, fer-la encara més i millor.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Ordóñez pel posicionament.
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SR. ORDÓÑEZ
Bé, començarem per la darrera de les mocions, la número 28, en la qual ens
parlen de bonificar el 100% de l’Impost d’Obres i Construccions i d’altres taxes
municipals, a aquelles empreses que es vulguin instal·lar. Bé, nosaltres
entenem que seria positiu que es bonifiqués alguna cosa a les empreses que
es vulguin instal·lar a la ciutat, però no estem d’acord que sigui el 100%, o
sigui, considerem que això seria una discriminació enfront d’altres empreses.
Tampoc vostès diuen per quan de temps seria, creiem que és una moció que
si rectifiquessin algun punt, que no fos el 100% o es marqués un temps, es
podria votar a favor, però entenem que si és el 100% discriminaria a les
empreses que ja hi són, se la hem de votar en contra.
Respecte a la moció de les marquesines, la número 26, se la votarem a favor,
encara que parlen de marquesines que cobreixin tant a vehicles, com a
persones, bé, jo no conec una marquesina tan gran, però bé, se la votarem a
favor, a veure, si ens expliquessin cóm podien ser o si fossin separades, però
bé, considerem que la intenció és bona.
I sobre la moció número 25, bé, considerem que potenciar la imatge de la
ciutat ha de ser una tasca, òbviament, de l’equip de govern, i bé, entenem
que..., bé, ens imaginem que s’estarà fent en la mesura que es pugui fer, però
considerem realment que és una moció una mica, que és un brindis al Sol, ja
que considerem que no es concreta cap mesura. Se la votarem a favor,
perquè tot el que sigui potenciar la imatge de la ciutat està bé, però agrairíem
també que fossin més concrets en els temes que de vegades proposen,
encara que considerem que aquests dos tenen bona intenció i per això els
votem a favor.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. Bé, el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa votarà en contra de les tres mocions i expliquem el sentit
de vot. En primer lloc, perquè semblen mocions que, diria el nostre malograt
amic Mario Sanz, que semblen mocions amables, però que tenen una
perversió tremenda i una profunditat tremenda, jo si fos el Mourinho diria que
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són mocions que vénen d’algú que pixa colònia, però bé, no sóc Mourinho,
vostès tampoc són Guardiola.
Però vostès governen Catalunya, governen Catalunya i en responsabilitat
governen pràcticament totes les institucions del país, i amb una capacitat
d’influència més que important a Madrid, i no poden venir aquí com si no res,
sense despentinar-se pràcticament, a dir-nos que el problema de l’ocupació,
de l’atur, de les persones aturades en aquesta ciutat, és que han de pagar
l’ICO les empreses, jo no conec encara cap empresa, ni cap emprenedor, que
m’hagi dit que no s’instal·la a l'Hospitalet, perquè ha de pagar l’ICO, no conec.
Que el problema del sector del taxi, és que no tenen marquesines, i es queden
tan amples, ara solucionem el problema del taxi amb que hem de col·locar
marquesines, per cridar a la clientela, no serà que la gent no té diners per
gastar-se en taxi, no, és que no tenen marquesines, que això ho digui un partit
com el vostre, com el de vostès, que governen i han governat molts anys
aquest país, em preocupa i molt.
I que el tema de la promoció de l’economia d’aquesta ciutat, milloraria gastant
més en propaganda, quan estem obligats a reduir despeses, com estem fent,
degut a la situació econòmica, precisament en propaganda, doncs home, jo
crec que no són mocions de rebut, i les votem en contra en aquest sentit.
I per últim, una pregunta Sra. Borràs, deia que retirava la del pacte fiscal, no
sé si preocupar-me o alegrar-me per alguna notícia d’última hora, no sé si és
que han arribat ja a un acord amb el Sr. Montoro o han rebut alguna trucada
de la Sra. Sánchez Camacho demanant-li que retiri la moció. Gràcies.

Essent les 20.40 hores, entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de la moción 25, es una moción
que lo que intenta es promover la ocupación en la ciudad de Hospitalet, hay
veinte y pico mil parados y, evidentemente, cuenta con el apoyo del Partido
Popular, venga de aquí o venga de allá.
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Sobre la moción 26, aquí nos vamos a abstener, creemos que hay que tener
en cuenta las anchuras de las aceras, porque a ver en qué aceras se puede
colocar y en qué otras aceras no se pueden colocar, quizás la propuesta es
interesante, porque, hombre, colocas publicidad y tienes ingresos para el
Ayuntamiento, que seguro que a la Sra. Alcaldesa esto le encantará, también
a los demás, pero claro, habrá aceras donde puedes hacerlo y aceras donde
no puedes hacerlo, por lo tanto, yo hago una prudente abstención en este
sentido.
Y respecto a la moción 28, también nos vamos a abstener, porque creemos
que es una buena moción, todo lo que sea promocionar la ciudad de
Hospitalet, evidentemente, cuenta con el apoyo del Partido Popular, pero
gastos en publicidad, desde luego, si alguien los ha criticado, este ha sido el
Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ja avanço, a efectes de la Secretària, votarem en
contra de les tres mocions. Mirin, la número 25, jo entenc i crec que tots
podem estar d’acord, i segur que estem d’acord, que el principal problema que
té aquest país, és el tema de l’atur, la desocupació i, per tant, hem de veure
com som capaços de reactivar la economia, per generar ocupació, fins aquí,
cap problema. Home, però si qui ha de donar el pas són els ajuntaments,
renunciant als seus ingressos de les taxes i dels impostos, dels pocs que
tenen, quan fa més de 30 anys que estem reclamant un finançament just, no
per l'Ajuntament de l'Hospitalet, sinó pel finançament dels ajuntaments, home,
jo crec que, com a mínim, no és encertat.
Miri, vostè creu, ara tenim en marxa, jo crec, dos o tres empreses que s’estan
instal·lant a la ciutat, que han començat a fer obres. Puig ¿vostè creu que
Puig ve a la ciutat, perquè el nostre ICO és molt alt o és molt baix? Jo crec
que ve a la ciutat, perquè té un bon lloc, perquè té unes bones
infraestructures, perquè té uns bons serveis, perquè està ben situat, perquè
des de l'Ajuntament ens hem posat allò, escolta’m, ajudem, en què podem
col·laborar, facilitem, mirem, donem voltes, per aquesta disposició, però mai el
que no podem fer és a empreses dir-los, escolti, no, jo li retiro el 100% de
l’impost que vostè ha de pagar en aquest Ajuntament, jo no li cobro les taxes, i
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això farà que generi ocupació. Miri, si una empresa, si la construcció de
l’edifici de Puig, la seva condició és que no li cobrem l’ICO, perquè sinó no fa
l’edifici, és que aquella empresa té problemes, que no el faci, perquè acabarà
fent l’edifici i quan l’acabi i l’ompli, haurà de tancar, per tant, no banalitzem
aquesta qüestió.
Mirin, i si volen aprofundir, els hi diré una dada de l'Ajuntament de l'Hospitalet
en un tema que no té competències, que són els temes d’ocupació. A l’any
2011, es van atendre 7.845 persones al servei d’Informació i Orientació
Laboral de l’Àrea de Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, es van fer
1.289 assessoraments a emprenedors, i 3.630 ciutadans van participar en
processos d’orientació, formació i ocupació. A canvi d’això ¿què hem rebut
aquests any? zero euros dels pressupostos. ¿Volen fer polítiques d’ocupació?
Aquestes són les polítiques d’ocupació, que es doti amb recursos públics, per
les administracions públiques, per poder tirar endavant i donar oportunitats, a
la gent, de trobar feina.
Respecte de la moció número 26, miri, jo, em sembla que ho deia el Sr.
Salmerón, no dubtem de la bona intenció inicial amb el tema de les
marquesines del taxis i demés, jo crec que aquest, hores d’ara, no és un
problema de primera magnitud en aquesta ciutat, i tenint en compte tot, aquest
Ajuntament no destinarà ni un euro a això, no pot destinar un euro a això, i no
ho farà. Entenc que això pot ser un element important a l’arribada a l’aeroport,
a l’estació de Sants, on hi ha grans cues de taxistes que poden estar esperant
15 minuts, mitja hora, una hora, a que arribin els clients, que pot haver-hi una
aglomeració de clients que surt de l’estació o de l’aeroport per poder accedir a
aquest transport, però a la ciutat de l'Hospitalet, que tenim les parades de taxi
que tenim, que tenim tres taxis en una parada, que quan arriba el client, tal i
com arriba es puja al taxi o en cinc minuts li arriba el taxi, no crec que aquesta
sigui una prioritat i, per tant, no destinarem ni un euro, no destinarem euros
públics, hores d’ara, en aquesta qüestió.
I respecte a l’última moció, la que parla de la promoció de la ciutat. Miri, jo
crec, el Sr. Monrós al final ja ho deia, amb això no volem dir que no es faci,
evidentment la ciutat, l'Ajuntament fa promoció de la ciutat i intenta posar en
valor tot allò que pot, no només del que fa l'Ajuntament, sinó del que passa a
la ciutat, de les iniciatives públiques, de les iniciatives privades, de tot allò que
pot servir per positivitzar la nostra ciutat, que pot atreure inversió, que pot
atreure flux de gent que acaba generant economia, perquè es generen
activitats. I tot això, des de la vessant pública i amb les competències i
responsabilitats que tenim, però fins i tot col·laborant amb les iniciatives
privades que estan disposades a posar el nom de l'Hospitalet a la seva
publicitat, que estan disposades a posar en valor i que se senten orgulloses
d’estar a la ciutat de l'Hospitalet, i nosaltres hi col·laborem i participem amb
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elles per posar tot això en valor. I, per tant, aquesta és una línea que sempre
hem mantingut i que sempre volem mantenir, per tant, jo crec que s’està fent
un treball i un esforç important en aquesta direcció.
A partir d’aquí, els hi demanaria dues coses, que jo crec que serien importants
i estic convençut, una que segur que la poden fer, perquè depèn
exclusivament de vostès, i una altra que crec que tindran incidència. ¿Per què
no fan una gestió amb TV3, perquè, de tant en tant, es passi per l'Hospitalet i
ens reculli, per exemple, allò que vam fer, la setmana passada, de les
Distincions Ciutadanes, que haguessin vingut a les Festes de Primavera, a
veure els concerts, a veure la nit del foc, que haguessin anat a l’única cursa
nocturna que hi ha a Catalunya i que ni apareixen? ¿Per què no vénen al
concurs de cocteleria? ¿Per què no van a tantes i tantes coses que ja passen
a la ciutat, la Televisió Pública de Catalunya i les posa en valor? ¿Per què no
van a veure cóm un grup de ciutadans, i els hi canvio radicalment de terç, se’n
van al CAP de La Marina per veure cóm un grup de ciutadans estan
reivindicant i lluitant per això? Perquè, miri, això ha merescut l’atenció del
Washington Post, el CAP de La Marina ha sortit al Washington Post, a TV3 no
existeix. Facin gestions, a veure si aconseguim que potenciem, entre tots, la
ciutat.
I després, amb tot això que han dit, del que estic convençut és que en el
proper anàlisi dels comptes de l’any 2012, que farem al 2013, espero que no
faran ni la més mínima menció a la despesa en publicitat i propaganda, una de
les seves partides favorites per treure aquí a col·lació, per dir que aquí ens
dediquem a malbaratar recursos, perquè vostès el que estan demanant aquí,
suposo que no sortiria de franc.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna intervenció? Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo no..., ho ha dit vostè, que vostè és com el
Mourinho, i ho entenc, perquè acabar la seva afirmació amb aquesta ironia
que, sincerament, jo ho he explicat a la Junta de Portaveus, no em fa res
tornar-ho a explicar, perquè si el que vol és ridiculitzar absurdament, doncs
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faci-ho. El pacte fiscal, ho he dit avui a la Junta de Portaveus i ho vaig dir
l’altra dia a la Comissió de Presidència, que la retiraríem si no havia de ser
aprovada, i com que el Partit Socialista ha dit que no l’aprovaria, l’hem retirat,
perquè considerem que és un element massa important, com perquè la
segona ciutat de Catalunya la rebutgi, ho entén ara? Era ironia, segurament,
tipus Mourinho, perquè jo ho he explicat dues vegades, amb vostè al davant,
ara, si vostè el que vol és aquí fer una brometa i tal i qual, i ridiculitzar-ho tot,
doncs ridiculitzi-ho tot, però miri, qui queda malament és vostè, perquè o no
escolta o l’únic que fa és banalitzar el que pensen els altres i el que valoren
els altres, una llàstima, sincerament, segurament com el Mourinho, sí,
segurament. I sobre el Guardiola, ho intentem al menys, el que és evident és
que vostè no ho intenta.
Escolti’m, respecte al tema de l’atur a la ciutat, poden banalitzar, no hem dit
que arreglaríem l’atur a Catalunya, ni al país, ni tan sols a la ciutat, ens ha
semblat que era un gra de sorra més i, a partir d’aquí, banalitzin el que
vulguin, ridiculitzin el que vulguin, són elements que poden servir d’atracció. I,
per tant, en aquest sentit, escolti’m, també podien haver fet esmenes, com
nosaltres hem fet sobre les seves mocions i, per tant, doncs matisar-ho si és
que creien que era oportú que, escolti’m, li puc donar la raó, segurament no és
lògic ni procedent que a l’empresa Puig se li retirés aquest impost, però
segurament seria lògic i procedent que empreses menors, doncs poguessin
trobar facilitats per venir a la nostra ciutat. Per tant, si volen banalitzar-ho tot i
ridiculitzar-ho tot i tot tal, escolti, facin-ho, però són iniciatives pensades en
positiu i que, sincerament, potser sí que s’havien de matisar, s’havien de
matisar més, escolti’m, per això hi són vostès també, per fer la seva feina, si
és que creuen, doncs han pensat en Puig i tenen raó i jo els hi dono la raó,
nosaltres els hi donem la raó, doncs escolti’m, si volen, tenen l’oportunitat de
presentar esmenes.
Referència a dotar recursos per poder fer polítiques actives, vostè sap que les
polítiques actives vénen de la Conferència Sectorial d’Ocupació, que ve del
govern central, i que és el govern central qui ha rebaixat en 1.500 milions el
conjunt de les polítiques actives que s’han de fer en el conjunt de l’Estat, i que
a Catalunya representen 265 milions d’euros menys, i que això pot significar
que gent que està fent una feina molt important en l’àmbit d’inserció laboral,
com és per exemple ECOM, es trobi en dificultats, es troben en dificultats, i
hem de veure com ho solucionem això, però la pròpia gent d’ECOM ens deia
l’altra dia i ho deia en seu parlamentària, escolti’m, aquest tema, davant de la
intervenció de...és igual, no vull posar noms, d’una persona propera a vostès,
deia, escolti’m, el d’ECOM deia, escolti’m, diputada de tal, no digui que el
govern català ho solucionarà, perquè el que convé és que vinguin els diners
per aquestes polítiques, perquè si no els traiem d’altres llocs. Per tant, el que
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hem de reclamar és allò que és nostre i ens pertoca, i si volem fer polítiques
actives d’ocupació, reclamem allò que se’ns ha de transferir, home.
I després, respecte a la gestió amb TV3, escolti’m, facin una gestió a TV3, així
devien funcionar vostès, fent gestionetes a TV3 i a Televisió de l'Hospitalet, i
potser quan no complien ordres, fora, una televisió menys, i així deuen
funcionar vostès. Facin una gestió a TV3, truquin, diguin que vinguin, escolti,
doncs perquè no diu també el que és positiu, segurament avui no ha vist el
3/24, ni TV3, han vingut a l'Hospitalet a veure el seguiment de la vaga del
tema d’ensenyament, i han tret l’Escola Marina de Bellvitge i han tret el Patufet
Sant Jordi, escolti, potser que mirin TV3, perquè potser el que els hi passa és
que no la miren TV3, aquest és el tema. I segurament el que no ha entès, i
precisament això es va voler treure quan es va modificar la Llei, és que
precisament TV3, ni cap televisió pública, ha de funcionar davant de la
trucadeta de qui sigui, i aquest és el tema, que vostès estan acostumats a fer
aquestes coses, i han manat d’aquesta manera, doncs miri, nosaltres tenim un
altre estil, segurament més a l’estil de, cóm ens deien? de Guardiola.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez Fort.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri Sr. Salmerón, per l’existència de marquesines el
servei del taxi no, no és el problema del servei del taxi, però sí facilita que els
taxistes s’aturin on n’hi ha marquesines, facilita molt, i que l’usuari pugui trobar
un taxi i no la parada buida com està passant.
Sr. del Río, si volen llocs, a rambla de La Marina, allà al costat del Merca2, hi
ha suficient espai per muntar una marquesina i una parada de taxis, li podria
dir més.
Vostè, escolta, si vols veure una marquesina, te’n vas a la carretera de
Calafell, davant de Viladecans, a Viladecans i allà veuràs la marquesina...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez, se li ha acabat el temps.
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SR. PÉREZ
Acabo, un moment, només un moment, al Sr. Belver.

SRA. ALCALDESSA
És que se li ha acabat el temps, és compartit del grup i la Sra. Borràs s’ha
excedit en el temps, ho sento, però se l’ha menjat tot ella, ho sento, en tot cas,
li ha castigat la seva companya, sí, sí, sí. Hi ha alguna intervenció més? Sr.
Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, brometes cap, la cosa és molt seriosa, la cosa és molt seriosa Sra. Borràs.
¿Vol que li expliqui el Sr. García Mompel, quin pressupost estem rebent de la
Generalitat per plans d’ocupació? ¿És que no ho saben vostès? Sí que la
escolto, sí que la escolto, però el que no pot fer és aquesta demagògia
contínuament en aquest Ple, contínuament. ¿Vostè creu que és seriós que el
dia que hem tingut als veïns d’aquesta ciutat, dient que la pujada de l’IBI és
injusta, vostè digui que li traiem l’ICO a les empreses? ¿Això és just? ¿Això és
seriós? No, això és fer el de sempre, fer absolutament sempre la política de
Convergència i Unió.
I sobre el pacte fiscal, jo ho deia en to irònic, però també és molt seriós,
perquè vostès tenen majoria parlamentària de sobra, per tirar endavant ja una
proposta sobre el pacte fiscal, i el que sabem, el que cal dir clarament, és que
vostès estan preparant la sortida per unes eleccions anticipades, i ara treuen
la bandera de nou, quan han estat pactant tota la legislatura amb el Partit
Popular, ara volen treure aquesta cortina de fum amb el pacte fiscal. Perquè
vostès no tenen cap necessitat de fer aquest debat, ni portar-lo als
ajuntaments, perquè tenen majoria parlamentària suficient per tirar endavant
una proposta valenta per fer-ho, i estem esperant que ho facin, i encara no ho
han fet, estan esperant el seu calendari electoral, per sortir a Catalunya dient
el victimisme de sempre amb Madrid. Abans li deia amb to irònic, ara li dic
amb un altre to, Sra. Borràs.

Essent les 20.55 hores, entra a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí Sra. Alcaldessa, molt ràpidament. Miri Sra. Borràs, jo ni és la meva intenció
i si ha donat aquesta sensació, disculpi, ni ridiculitzar, ni banalitzar, ni molt
menys, però tonto del tot tampoc. És evident que la Conferència Sectorial,
com ho deia el Sr. Mompel, ha retallat moltíssims diners, però la Generalitat
també, la Generalitat també per a les polítiques actives d’ocupació. Per tant,
no sempre la culpa és d’altres, que també, però els altres tenen culpa i jo
també.
I home, allò de TV3, suposo que ho deia pel nomenament, que va estar
mentre estava governant el President Montilla, per exemple de la Mónica
Terribas com a Directora, que, com tothom sap, li feia unes grans entrevistes,
el Sr. Montilla anava allà perquè l’afalagaven tant, era tan ben tractat, que fins
i tot l’oposició es queixava, fins i tot l’oposició. Home, escolti, miri, jo els
mitjans públics, fantàstic, els hem de reforçar i els hem de potenciar, jo sí que
miro TV3, so pena que vostès m’acabin convencent que deixi de fer-ho,
espero que no, espero que no arribin a aquest extrem. Però evidentment que
tenim altre estil i això va fer que durant els set anys que vam estar governant,
la Televisió Pública de Catalunya fos el moment en el que va viure major
llibertat, sense estar condicionada pel govern de la Generalitat, això en aquell
moment, no com en d’altres.
I, escolti, nosaltres no podem retirar els impostos a les empreses, i això no pot
ser el que mogui el motor de l’ocupació, en base a què ho justifiquem. La
Generalitat de Catalunya que té molts més instruments ¿no és capaç de
treure aquestes inversions?

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sra. Borràs, ara sí, si volen parlar, s’organitzen entre vostès, ho dic
perquè no hi hagin malentesos. Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Cap cortina de fum, i victimisme, si vostè considera que se’ns retirin 265
milions d’euros per fer polítiques actives d’ocupació és victimisme, doncs facis’ho mirar, si considera que es posi zero euros per a fer polítiques en la Llei de
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la Dependència, doncs faci-s’ho mirar, si considera que el que és suprimir els
milions que venien pel Pla Educatiu d’Entorn, doncs faci-s’ho mirar, si
considera que els diners que venien també per a les escoles bressol i primària
s’han reduït a la línea de zero, aquest és un tema que és victimisme, doncs
faci-s’ho mirar, aquest és un tema molt seriós, i algun dia caldrà fer un pas
rellevant.
I respecte a les polítiques actives d’ocupació, no s’enganyin, aquí hi ha
Sentències del Tribunal Constitucional en les quals el que es diu és
precisament de la Conferència Sectorial que han de venir i que han de ser
distribuïts al 100%, i cap govern, ni socialista, ni del PP, va distribuir el 100%
d’aquests diners i, per tant, aquesta és una realitat, i és una realitat objectiva.
I respecte, escolti’m, TV3 i tota la història, només dir-los que qui va nomenar,
en aquest cas, al Sr. Marín, que era el director de la Corporació, tant de la
televisió, com de la ràdio, i van haver de rectificar, perquè així ho va establir el
Consell de Garanties Estatutàries, van ser vostès, aquí van contravenir la Llei,
per poder fer el nomenament que vostès van voler, i ja està.

SRA. ALCALDESSA
Sí, han finalitzat? Jo, respecte a aquesta qüestió que crec que és important i
jo crec que tothom, malgrat els comentaris que s’han fet, en fi, jo crec que tots
estem prou preocupats, és el tema de les polítiques d’ocupació. Jo aquí he de
dir, amb tota la sinceritat, jo no sé si l’Estat, pel que sabem, ha retallat d’una
forma importantíssima les partides que venien a Catalunya, per fer polítiques
actives d’ocupació, la Sra. Borràs em sembla que ha comentat 265 milions. La
meva primera incògnita o pregunta és, d’acord, però la Generalitat no posava
res, posava zero euros, entenc, simplement agafava els diners de Madrid i els
gestionava. Madrid ha passat d’una partida de X, a una partida de zero o ha
fet una reducció, em sembla que ha fet una reducció, i que manté una partida
molt menor, però manté una partida.
El que nosaltres estem reclamant o estem denunciant, és simplement un fet, i
és que fa, doncs un any, o enguany no tant, però en els últims anys, aquest
Ajuntament, gràcies a aquests diners que venien de Madrid, havia donat
ocupació, havia fet formació, a centenars de persones aturades a l'Hospitalet, i
havia gestionat entre sis, set, vuit milions d’euros, en aquestes polítiques. I el
que se’ns ha anunciat simplement, és que passem d’això, no a una retallada
del 50%, o del 60%, o del 70%, o del 80%, o del 90%, no, no, passem a zero, i
el que ens preocupa és, escolti’m, això que pot ser una iniciativa presa per
l’Estat i que passen a les comunitats i que les comunitats conveniaven amb
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els ajuntaments, en aquest cas el que estem reivindicant és que d’aquests
diners arribaran als ajuntaments zero, zero euros.
I això, home, significa que molts aturats, en aquests moments, no tindran
l’oportunitat de tenir una formació necessària, per poder tenir una segona
oportunitat, i això els ajuntaments, home, jo crec que hem constituït
ajuntaments com el de l'Hospitalet, que tenim equipaments preparats, que
tenim tot un seguit de professionals preparats, senzillament amb aquesta gent
també tindrem un problema, perquè el personal que està a les plantilles
municipals o que no està les plantilles, però que està treballant durant aquests
anys, doncs donant aquesta formació, senzillament també ocuparan les llistes
de l’atur.
Per tant, estem parlant d’un tema molt seriós, molt important, i que jo
demanaria a tots els partits polítics i als grups municipals, doncs que quan
parlem de polítiques d’ocupació, que pensem en els ciutadans, que pensem
en els aturats d’aquesta ciutat i que, per tant, en comptes de tirarnos los
trastos por la cabeza, intentemos buscar fórmulas realistas, posibles,
efectivas, y entre otras cosas, necesitamos recursos económicos, porque con
cero euros, por mucha buena voluntad que le pongamos todos, los
empresarios, los sindicatos, el Ayuntamiento, los grupos políticos, no
podremos prestar ni formación, ni podremos dar ningún tipo de ayuda a las
personas que, en este caso, más lo necesitan.
Por tanto, simplemente esa reflexión, pensemos en que estamos hablando de
las situaciones individuales, personales, de más de 20.000 personas en esta
ciudad, desgraciadamente son muchas las personas que se han quedado sin
trabajo, que necesitan oportunidades, una nueva oportunidad, y que esa
nueva oportunidad, en parte a través de estas políticas activas de ocupación,
doncs havíem donat l’oportunitat de tornar a donar l’oportunitat a moltes
persones, de trobar aquesta segona oportunitat.
Bé, hem finalitzat les mocions també de Convergència i Unió, passem ara al
bloc d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26, 27 i 28;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 25.PER PROMOURE L’OCUPACIÓ A LA CIUTAT. Ha estat
rebutjada amb 17 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
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Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i
amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso,
Esplugas i Bas; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 26.PER INSTAL·LAR MARQUESINES A LES PARADES
DE TAXI DE LA CIUTAT. 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; amb 4 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas i Bas; i amb 5
vots a favor 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 27.-

DONANT SUPORT AL PACTE FISCAL.

ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

MOCIÓ 28.PER PROMOCIONAR LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
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’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas i Bas; i amb 5 vots a favor 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.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 29, 30 i 31, es
produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón o Sr. Esteve, no sé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín, en primer lloc dir que retirem la moció 31, perquè
feliçment, durant aquesta setmana, ja ha estat posada en llibertat la
sindicalista Laura Gómez, que havia estat detinguda pels fets del 25 d’abril,
per tant, retirem la moció.
La moció 29, la deixem sobre la taula, perquè hem estat coneixedors que, bé,
hi ha un procés obert de negociació, a partir també de la presentació
d’aquesta moció, entre l'Ajuntament i la direcció de Correus, per tractar de
trobar una solució a aquesta situació que estan vivint dues oficines de la
nostra ciutat i que tenen molt a veure amb la proximitat del servei de correus,
com que aquesta negociació encara no s’ha tancat, la deixem sobre la taula, a
l’espera de cóm acabi aquesta negociació.
I, per últim, la moció número 30, que en aquesta moció ens fem ressò d’un
acord que hi ha hagut a la Diputació de Barcelona, de tots els grups polítics i,
per tant, el que demanem és que el Ple ratifiqui aquesta Declaració
Institucional que hi ha hagut per part de la Diputació de Barcelona, en el sentit
que, un cop que hem tingut la Llei de Caixes, ja fa uns anys, que l’esperit
fundacional de les Caixes de Pensions i Estalvis, amb aquest esperit més de
proximitat amb la ciutadania, amb els ajuntaments, amb el municipalisme,
aquesta participació de les Diputacions en les Caixes, això ja va ser, diguem,
anul·lat, per part del govern, amb la Llei de Caixes, de l’anterior govern, però
creiem que en el procés de venda que hi ha actualment a Catalunya Caixa,
l’anterior Caixa de Catalunya, que ara controla l’Estat, el que demanava el Ple
de la Diputació l’altra dia i que pensem que l'Ajuntament de l'Hospitalet hauria
també de recolzar, és que en tot el temps de les pliques en la venda d’aquesta
Caixa de Catalunya, Catalunya Caixa, es mantingui aquest esperit fundacional
que sempre ha tingut la Caixa de Catalunya, que es mantingui la part d’obra
social que ha fet al llarg d’aquests anys al nostre país, i que es mantingui
també en aquell compromís i fermesa amb els projectes, que ha tingut a veure
també amb el finançament de molts municipis petits, que han tingut sempre,
en moltes situacions delicades, doncs una situació preferent per part de
Catalunya Caixa.
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Per tant, en aquest sentit de ratificar aquesta moció, insisteixo, que va ser a
iniciativa d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, però
aprovada per consens de tots els grups, que aquest Ajuntament també refermi
i doni força a la Diputació en aquest procés de venda de Catalunya Caixa.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, passem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, sobre la moció que porten vostès sobre Catalunya Caixa, bé, ens fa
bastant gràcia que la portin vostès, ja que grups com el seu que normalment
es disfressen d’anticapitalistes, per nosaltres en mocions com aquesta, no són
més que el gossos guardians del sistema, i amb mocions com aquesta ens
queda ben clar el seu posicionament i defensa dels grans interessos del
capital. Surten en defensa d’una entitat com Catalunya Caixa, amb el pretext
que és una entitat que finança moltes petites i mitjanes empreses, doncs bé,
com totes les entitats bancàries financen a petites i mitjanes empreses. I diuen
també que financen el món local i a molts ajuntaments, bé, igual que d’altres
entitats, ja que aquest Ajuntament mateix té préstecs amb d’altres entitats
bancàries, nosaltres no li veiem cap diferència amb les altres. Vostès parlen
també d’obra social, doncs bé, totes les caixes la tenen, ja que van ser
creades per això, fins i tot una gran quantitat de bancs, per no dir que avui en
dia la majoria, també destinen part, encara que petita, dels seus beneficis a
obra social.
No entenem per què ha de vetllar la Diputació sobre la intervenció d’una
entitat que ho ha fet tan malament, és una entitat financera corresponsable de
la bombolla immobiliària i de la situació financera. És una de les entitats que té
a més gent atrapada i més diners en participacions preferents, no sé si
recorden vostès que vam fer una moció respecte de la defensa de la gent que
té els diners enganxats en participacions preferents. És una entitat que, a
nivell intern, ha actuat a més de manera molt irresponsable, recordin que va
ser una de les úniques quatre entitats financeres que han suspès el test
d’estrès, una entitat que pujant un 1% el sou dels seus treballadors, té un
Director General, el Sr. Todó, que en dos anys es puja el sou més d’un 30% i
que, entre fix i variable, podia arribar a guanyar 1,6 milions d’euros l’any. Un
sou que, per cert, va pactar amb Narcís Serra, històric President de Catalunya
Caixa i del Partit Socialista, quan l’entitat a més ja es trobava amb pèrdues.
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Per tant, entenem que si hauria d’haver intervingut la Diputació, era bastant
abans. ¿Quina diferència tenim aleshores entre Catalunya Caixa i la resta, per
vostès? ¿Que Catalunya Caixa és d’aquí? Doncs mirin, per nosaltres, pel grup
de Plataforma per Catalunya, el capital no té pàtria, i amb mocions com
aquesta, vostès es treuen la careta, i ja va bé, perquè la gent sàpiga que, a
l’hora de la veritat, vostès no dubten en alinear-se al costat dels poderosos o
d’alinear-se al costat del gran capital.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el grup municipal de Convergència i Unió,
votarem favorablement, vostès ja ens han advertit, per dir-ho d’alguna
manera, que així ho havien fet a la Diputació i no hi tenim cap inconvenient a
votar-ho favorablement. Els hi he de dir també que a mi també m’ha sorprès
que vingui per banda seva, és evident que la Caixa Catalunya, com totes les
entitats bancàries o, en aquest cas concret, com les caixes, tenen coses
positives, només faltaria, no? però és evident també que segurament no és el
moment, que hi ha com una major predisposició a fer aquest reconeixements,
per dir-ho d’alguna manera, i està bé que se citi que Catalunya Caixa resolgui
amb immediatesa el conflicte de les participacions preferents, sí estaria bé,
però aquí les tenim. Tot és molt complex i jo, fent broma, li deia a la Junta de
Portaveus, li feia broma i li deia, escolta’m, doncs ara quan n’hi hagi, que n’hi
haurà lamentablement, perquè les hipoteques estan en totes les caixes i totes
les entitats bancàries, doncs algú que es trobi amb problemes, també hi
anireu, és a dir, cóm resoldreu aquesta situació.
Per tant, a veure, nosaltres votem favorablement, perquè entenem que és cert
que les caixes, i també Caixa Catalunya, doncs va néixer amb una voluntat de
donar una resposta necessària i de fer també un servei social, i de donar una
resposta a la ciutadania i que, per tant, en aquest sentit, doncs s’ha fet feina,
més enllà de la vessant social, també s’ha fet feina, evidentment, doncs amb
les entitats municipals i municipalistes, com d’altres podríem citar, ens consta
que, en altres territoris, a dolgut la desaparició de certes caixes, perquè la
proximitat és important, és important i et dóna una visió diferent de les coses.
Bé, votem favorablement i res més, amb un punt, això sí, de sorpresa que la
iniciativa vingui per part seva. Res més.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, votarem a favor, donat que és una Declaració Institucional de la Diputació
de Barcelona, on governa també el Partit Popular i, per tant, donem suport a la
Declaració que s’ha establert allà.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres també votarem favorablement i, ja posats,
només faríem un afegitó, ens agradaria també deixar constància, perquè jo
crec que en el moment que es va aprovar aquesta Declaració per part de la
Diputació, no s’havia produït el fet, però que segurament estaria bé que els
mateixos criteris que s’estan amplicant per Bankia, de capitalització per part
de l’Estat, doncs ara s’apliquessin a Catalunya Caixa i no hagués de sortir a
subhasta cap a una entitat privada.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón, si vol afegir alguna cosa.

SR. SALMERÓN
No, molt breu, jo crec que, a aquestes alçades, negar el paper que han tingut,
en aquest país, les caixes de pensions i estalvis, jo penso que és un
desconeixement de la història o bé, una intervenció intencionada en aquest
sentit. Jo no seré qui defensi aquí, concretament, a una entitat financera, el
que estic dient i el diu la moció precisament, és que si teníem alguna cosa
semblant, en aquest país, al que hauria de ser el paper d’una banca pública,
durant un temps, en aquest país, han estat les caixes d’estalvis i pensions,
que tenien aquest esperit fundacional d’obra social, per recolzar alguns
projectes, que una entitat financera normal no faria. El nostre posicionament,
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òbviament, és que aquest país tingui una banca pública, per finançar aquest
tipus de propostes, però estem en desmantellament, fins i tot, d’aquesta part
social que fins ara feien les caixes, i que amb la Llei de la Banca, la Llei de les
Caixes d’Estalvis, se’n va anar en orris, i que Catalunya, en aquests moments,
doncs està en una situació de perdre pràcticament l’últim que ens quedava,
més o menys, a prop del municipalisme.
Només en aquest sentit jo crec que és l’únic que hem de defensar, el poc que
ens queda del que era proximitat i municipalisme, això de les entitats
financeres, independentment de la gestió i que el que hauríem de caminar,
com proposa Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, és a
convertir l’Institut Català de Finances i l’ICO a Madrid, en una veritable banca
pública, per garantir el crèdit a les famílies i a les petites empreses. Però és
que ni tenim una cosa, ni tindrem l’altra, en aquests moments a Catalunya i
Espanya.

SRA. ALCALDESSA
Bé, finalitzem aquest apartat i passem ja a les mocions de Plataforma per
Catalunya.

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

MOCIÓ 29.L’HOSPITALET.

SOBRE

LES

OFICINES

DE

CORREUS

A

AQUEST ACORD VA QUEDAR SOBRE LA TAULA.

MOCIÓ 30.SOBRE
CATALUNYACAIXA.

EL

PROCÉS

DE

COMPRA

DE

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC,
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Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El procés de subhasta per adquirir CatalunyaCaixa, que ara controla l'Estat, ja
ha començat oficialment i s'enllestirà abans d'aquest juliol.
Atès que des del món local, hem de veure com un fet profundament negatiu,
la possibilitat de perdre una entitat financera de clara vocació municipalista,
que ha col·laborat estretament amb els ens locals, en les darreres dècades,
especialment en dues línies d’actuació que es concentren en el finançament
parcial de les inversions municipals i el manteniment de la tresoreria en
condicions molt favorables, en especial en aquests darrers anys de fortes
restriccions creditícies.
Atès que cal tenir molt present la tasca de finançament de moltes petites i
mitjanes empreses que ha contribuït a una tasca vertebradora del territori, així
com una de les funcions bàsiques de les caixes d’estalvi en general, molt
accentuada en el cas específic de Catalunya Caixa, l’Obra Social, que ha
comportat destinar una bona part de l’excedent de l’entitat a projectes de
caràcter social, cultural, ambiental i patrimonial.
Atès que entre d’altres projectes, l’Obra Social de Catalunya Caixa ha estat
impulsora de les Fundacions Caixa Catalunya, Territori i Paisatge, Un sòl Món
i Viure i Conviure, així com la implementació de Dipòsits solidaris, microcrèdits
i crèdits grupals o la destinació del 0,7% dels excedents a cooperació
internacional.
Atès que mentrestant, en un context de greu crisi econòmica i financera,
augmenta el neguit d’àmplies capes de la població pel tractament que les
entitats financeres, també Catalunya Caixa, fan d’assumptes tals com els
efectes dels impagaments de quotes hipotecàries d’habitatges familiars, o
l’escàndol de les participacions preferents (més de 500 milions d’euros en el
cas de Catalunya Caixa) .
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la Declaració Institucional de la Diputació de
Barcelona sobre el procés de compra de Catalunyacaixa, que diu així:
Com a principal òrgan fundador de Catalunya Caixa, la Diputació de
Barcelona, a proposta dels grups d’ICV-EUiA i del PSC amb l’acord de la
resta de Grups de la corporació, vol expressar, en l’àmbit de les seves
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atribucions, les consideracions següents:
1. Que es mantingui la seva vocació de suport a l’estalvi de les famílies i
de l’economia del treball, amb un espectre social ampli i vinculada al
territori de les seves fundadores.
2. Que continuï compromesa i aportant recursos a l’Obra Social que s’ha
construït al llarg del temps amb els excedents del negoci financer.
3. Que es mantingui la seva pràctica de suport al mon local expressió del
seu compromís en el territori. Especialment fer un seguiment escaient,
dins del marc actual, per tal que el finançament vigent en la Diputació i
la resta d’Ens Local quedi garantida, de manera que no perjudiqui el
normal funcionament d’ajuts institucionals.
4. Que es resolgui amb immediatesa el conflicte de les participacions
preferents i obligacions subordinades, de manera que es prioritzi la
recuperació dels estalvis per part de les famílies afectades.
5. Que des dels actuals Òrgans de Govern de Catalunya Caixa es treballi
per a que la transició cap a la nova realitat jurídica es reconegui el
paper de les fundadores públiques en la conformació de l’actual Obra
Social.
6. Que s’inclogui en les condicions de venda o subhasta de l’Entitat el
compromís dels adquirents de que es mantindran les bones pràctiques
pel que fa a les situacions de les famílies amb dificultats per fer front a
les seves obligacions respecte a les hipoteques de Catalunya Caixa i
que s’incloguin garanties pels treballadors i treballadores de Catalunya
Caixa i les necessàries aportacions econòmiques pel funcionament de
la futura Fundació de Catalunya Caixa.
7. I, finalment, que es defensi que en la futura Fundació Especial, les
fundadores que han conformat l’actual Catalunya Caixa han de tenir un
paper preponderant i prioritari, d’acord en el previst en els pactes de
fusió, per ser aquestes les màximes responsables de l’impuls de
l’actual Obra Social.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als grups polítics i al Govern de la
Diputació de Barcelona, a la Plataforma d’afectats per les participacions
preferents (Estafabanca), i la Plataforma d’afectats per les hipoteques, de
L’Hospitalet
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MOCIÓ 31.A FAVOR DE LA POSADA EN LLIBERTAT IMMEDIATA
DE LAURA GÓMEZ DETINGUDA PER LA VAGA GENERAL DEL 29M.
ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 32 i 33, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, aquí traemos una moción, la primera de ellas,
solicitando la creación de una unidad canina en nuestra ciudad. Una unidad
que, por lo que me comentaron, ya existió, y consideramos que tener a perros
acompañando a policías, pues les puede ser de gran utilidad, sobre todo para
detectar el tema del “menudeo” de drogas. Un “menudeo” de drogas que
lamentablemente en esta ciudad, como en todas, no es un caso especial, se
da especialmente, muchas veces, a la salida de institutos o de colegios.
Sabemos de la dificultad muchas veces de la detección de pequeñas
cantidades de estupefacientes, y consideramos que todo lo que sea facilitar la
labor de guardia urbana en la detección del consumo de drogas, pues sería
una medida muy positiva para nuestra ciudad. Es una moción bastante
sencilla y que esperamos que se apruebe.
La moción que traemos para que no se ayude con dinero público a la banca,
es una moción que traemos de un carácter más generalista, visto que, bueno,
el Sr. Mariano Rajoy prometió que no iba a dar ni un solo euro de dinero
público a las entidades financieras, como dice él a diferencia de lo que había
hecho el Partido Socialista. Nos prometió que no iba a subir impuestos, nos
prometió, nos dijo que esa medida iba contra el empleo, contra la riqueza y el
bienestar, y que se opondría a cualquier subida de impuestos, tachando la
medida de demagógica. Promesas, como muchas otras, totalmente falsas, de
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una casta política sin escrúpulos, que promete la luna en época electoral, para
ganarse el voto del pueblo y luego, cuando gobiernan, incumplen, sin ningún
tipo de pudor ni reparo, sus promesas. Hechos que, a nuestro entender,
deberían ser constitutivos de delito.
Desde el 2008, año en que comenzó la crisis, se han gastado más de 115.000
millones de euros, por parte de la administración pública, en ayudar a la
banca, dinero de los contribuyentes, para rescatar a entidades financieras. La
gran mayoría de analistas económicos coinciden que la crisis ha sido
provocada, en gran medida, por la mala praxis de estas entidades financieras,
por tanto, para nosotros es inmoral que mientras miles de empresas cierran
por culpa de la crisis, se rescate a entidades financieras que son responsables
de ella.
El caso de Bankia es especialmente sangrante, Rodrigo Rato, José Luís
Olivas y Francisco Verdú, los tres primeros ejecutivos de Bankia, recibirán una
remuneración total de sobre unos 10 millones de euros, según consta en el
folleto de la oferta, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La remuneración total para 32 directivos de esta sociedad, incluyendo a los
consejeros ejecutivos y al resto de altos directivos, puede ascender hasta 20
millones de euros. Una entidad financiera que ha servido para colocar a
antiguos cargos de partidos, mayoritariamente del Partido Popular, pero
también alguno del Partido Socialista. Bankia ha liderado las subastas de
liquidez del Banco Central Europeo, llegando a solicitar 25.000 millones de
euros en la subasta de febrero de 2012. Ese dinero, que se retribuye al 1%,
debe ser devuelto en un año, al Banco Central Europeo, y en la subasta de
diciembre de 2011 se le adjudicó una de 15.000 millones.
El Banco Central Europeo, no hay que olvidarse, se financia con dinero
público de los estados europeos, es decir, con nuestro dinero, y tenemos que
ver como se presta dinero a los bancos, al 1% de interés, mientras se sigue
aumentando nuestra deuda. Deuda que ahora vendemos al más del 6% de
interés, en un círculo vicioso del que los únicos beneficiados son las entidades
financieras, y que los más perjudicados, como siempre, son los ciudadanos de
a pie.
En 2011 se presentaron unas cuentas con más de 300 millones de euros de
beneficios, hablamos de Bankia, durante el reparto de dividendos, se
repartieron millones de euros de estos beneficios entre sus accionistas, el
mismo año que Bankia superó los test de estrés efectuados por la autoridad
bancaria europea. Para nosotros es inadmisible que se tenga que sanear una
entidad que ahora presenta síntomas tan graves, cuando el año anterior ha
estado repartiendo millones de euros entre sus ejecutivos y accionistas, y
ahora, encima, pretendan salvar esta entidad con el dinero de todos.
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Bankia es una de las entidades financieras que ha vivido de la especulación
salvaje y que ahora desahucia a innumerables familias españolas, que no
pueden hacer frente a sus hipotecas, para seguir enriqueciéndose, dejando
sin hogar a los mismos que ahora han de contribuir con sus impuestos al
rescate de esta entidad financiera.
De los últimos presupuestos se desprende que, para este gobierno, es mucho
más importante rescatar a entidades financieras, que el fomento de empleo, la
investigación y el desarrollo y la cultura. En los últimos presupuestos podemos
destacar: el presupuesto en I+D, 6.400 millones; presupuesto en fomento del
empleo, 5.700; Ley de Dependencia, 1.400; recortes en sanidad, 7.000;
recortes en educación, 3.000. Es vergonzoso que nos hagan creer que no hay
dinero para educación y sanidad, pilares básicos de nuestro bienestar, y luego
se rescate a una entidad financiera, por un importe superior a lo que se ha
recortado en estas dos partidas. Desde Plataforma per Catalunya tenemos
claro, que las instituciones públicas están para servir a los ciudadanos, y no
para rescatar y enriquecer a entidades financieras privadas.
En toda España están habiendo movimientos sociales, luchando por el
derecho a una sanidad y educación pública de calidad, hecho del que
Hospitalet y sus habitantes no son ajenos. Los gobernantes tienen el deber
moral de escuchar a sus ciudadanos, verdaderos soberanos, y atender sus
legítimas reclamaciones, reclamaciones que van en esta línea. Por eso,
pedimos al gobierno que, tal y como prometió en campaña electoral, no dé ni
un solo euro de dinero público a entidades financieras y que utilice ese dinero
para evitar los recortes en sanidad y educación.

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

SR. SALMERÓN
Sí, como es costumbre, nuestro grupo no vota las mociones de Plataforma per
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La primera moció que fa referència a la unitat
canina, em sembla, si no demanaria a l’equip de govern que així ho verifiqui,
vostès diuen que sigui pel tema de la droga, bé, no de gran volum, però sí el
trapicheo, com es diu habitualment, bé, la competència no és de la guàrdia
urbana, de tot el que fa referència a les drogues i, per tant, entenc que aquest
és un tema que correspon als mossos, no sé si els hi fa falta o no una unitat
canina, no sé si en tenen o no en tenen, i si la tenen, doncs suposo que ha de
fer la seva funció, però que no és competència de la guàrdia urbana, i la
guàrdia urbana jo crec que s’ha de ser exigent, però en allò que li correspon i,
per tant, en tot el que fa referència al civisme, etc, i no en aquest tema i, per
tant, em sembla que potser seria prudent, vaja, que ho reenfoquessin o que
no ha d’anar per aquí.
Respecte del tema de Bankia, si bé hi ha una part amb la qual hi podem estar
d’acord, en el sentit que, home, sí, per a qualsevol ciutadà ens fa mal sentir
totes aquestes coses, totes aquestes milionades posades en els bancs, quan
veus que, a més a més, doncs han estat fent un ús dels diners, en els que
també han sigut part, part o una gran part d’aquest sistema de fer aquesta
bombolla i tot plegat. Però, jo que no sóc economista, no som economistes, ni
analistes econòmics, també és cert que els analistes econòmics manifesten
una preocupació en el cas que caigui un banc important o una banca
important, que és que el fet que pugui caure, pot arrossegar el sistema, i de fet
diuen que una de les experiències del 29, del desastre del 29, va ser entendre
que no es podia deixar caure, doncs tot el que era el sistema bancari.
Per tant, escolti’m, segurament han hagut elements que han fallat aquí de
revisió, que les coses funcionessin bé, que no hi ha hagut el control necessari
sobre aquestes entitats bancàries, que el tema no s’ha tingut prou regulat o a
aquell que li corresponia vigilar-lo. I, en aquest sentit, nosaltres ho hem dit en
el Ple i vostès ens han sentit, doncs al President del Banc d’Espanya li
corresponia aquesta funció i segurament no ha estat, com a mínim, prou atent
a la situació que s’estava produint, aquesta és una realitat.
Ara, i abans se citava, també és cert que ha d’haver-hi un criteri, jo crec que
equitatiu, i no està essent així el criteri equitatiu respecte al que es fa amb uns
bancs, respecte d’uns altres, hi veiem una diferència substancial en el
tractament de Bankia, Caixa Catalunya, com se citava abans, però també
podríem citar d’altres. Però el que és evident, és que els analistes econòmics
també diuen que el deixar caure tot això, produeix l’arrossegament, no només,
escolti, d’aquell que està allà d’alt, sinó de la gent que hi té, pot dir, escolti’m,
els dipòsits estan garantits, no? els dipòsits estan garantits, i certament, sobre
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el paper, els dipòsits estan garantits, però també hi ha molts altres que diuen,
escolta’m, el sistema, si el quebrem, pot ser pitjor el remei que la malaltia.
Per tant, amb tota la prudència del món, sense voler aquí pontificar sobre res,
perquè ja li dic que no som experts en la matèria, nosaltres no ens atrevim a
fer un discurs que potser agrada, que potser la gent té ganes de sentir, però
que, segurament, doncs és més un discurs que tenim ganes de sentir i que
ens agrada dir, escolta, en comptes de això, en educació, en sanitat, a no sé
què, a no sé quantes coses, però que depèn de cóm es faci, és a dir, si
permetem que el sistema caigui, doncs ni educació, ni sanitat, ni no sé
quantes coses. I, per tant, és en aquest sentit, que nosaltres ens abstenim,
tampoc volem tenir una oposició tal i qual, però, o sigui, el votar-li a favor, al
menys per part de Convergència i Unió, no ho podem fer, perquè també seria
contradictori amb el que diuen molts savis, que al menys nosaltres escoltem,
com López Casanovas, gent d’elevat coneixement sobre aquest àmbit i que,
per tant, amb tota la prudència, nosaltres no els podem acompanyar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de la primera moción. Respecto a
la segunda hay algunas cosas que dicen que no son correctas, en todo caso,
ya le pasaremos un informe para que pueda contrastarlo, respecto a lo que
acaba usted de decir. El papel de la banca es fundamental en una sociedad,
en cualquier país, y en el crack del 29, como aquí ya se ha dicho, el papel de
la banca fue fundamental, pero no solamente los problemas financieros de
Estados Unidos vinieron a raíz también de problemas bancarios, y el apoyo
del estado a esos bancos ha permitido que actualmente Estados Unidos esté
creciendo, esté aumentando el PIB, y además esté creando empleo.
Por lo tanto, la situación de la banca es fundamental, el papel de Argentina,
todos sabemos lo del famoso “corralito”, por lo tanto, a ver, hay que tener
mucho cuidado con lo que decimos, el papel de la banca es así, es
fundamental para el crecimiento de los países, y en el caso de Bankia, en este
caso estamos hablando de 10 millones de personas que tienen ahí
depositados sus ahorros, si hacemos caer a Bankia, hay 10 millones de
personas que pueden perder todos los ahorros de su vida, y yo creo que usted
tampoco querría eso.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. A ver, respecto de la primera, es evidente que todo
el tema que tiene que ver con los temas de salud pública, tráfico de drogas y
demás, es un tema de competencia de Generalitat, por tanto, de la policía de
Catalunya, mossos d’esquadra, y por tanto, lo que sí que hemos de hacer,
que es lo que ya se viene haciendo, es tener una buena coordinación, una
buena información entre los diferentes cuerpos y que cada cuerpo haga lo que
tiene que hacer. Por tanto, votaríamos en contra de esa moción.
Y respecto a la moción de Bankia, a ver, yo puedo estar de acuerdo en que…,
todos estamos de acuerdo en que el Estado no puede ir regalando dinero a
los bancos, estamos de acuerdo, pero lo que tampoco podemos hacer es
dejar quebrar el sistema financiero, con lo cual lo que seguramente hay que
hacer es prestar el dinero, que se devuelva con los intereses
correspondientes, porque tenemos la obligación también con los 10 millones
de personas, de ciudadanos, que tienen ahí sus ahorros, y que, por tanto,
puedan seguir teniendo su dinero ahí y eso no desaparezca, tenemos la
obligación de garantizar el sistema financiero, eso sí, haciendo un préstamo,
no un regalo, y que se devuelva con los intereses correspondientes. Por tanto,
votaríamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, sobre dotar a la guardia urbana de una unidad canina, nos puede servir
para muchas cosas, independientemente de que sea mossos el responsable
final del tema del tráfico de estupefacientes y, bien, aquí llega un momento en
el que, sí, el responsable final puede ser quien sea, pero los agentes de
guardia urbana también detectan drogas, y también ven como hay gente que
trapichea. Por tanto, Sra. Borràs, yo entiendo que sí, que son cosas que
puede ser de mossos o de quien sea, pero bueno, todo lo que sea elementos
que ayuden a nuestra guardia urbana a prevenir delitos, están bien, y ya dejar
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de pasar a veces de quién es una competencia u otra, porque guardia urbana
detecta mil veces gente que está trapicheando, y no por eso dejan de
intervenir y llaman a mossos d’esquadra. Por tanto, consideramos que sería
una buena herramienta, también hemos hablado con muchos guardias y están
de acuerdo, por tanto, lamentamos mucho que no se les ayude.
Sobre el tema de la banca, que, bueno, nos decían que el riesgo de dejar
quebrar los sistemas, de cosas como que se tiene que ayudar a la banca
pública, bueno, tenemos un ejemplo bastante claro en Europa que es Islandia,
que ha dejado quebrar a varios de sus grandes bancos y no ha pasado nada,
el sistema, tan preocupados que están ustedes del gran sistema, no ha caído.
En todo caso, lo que han caído son los grandes banqueros, que han hecho
una mala praxis, y los están juzgando por ello. El otro día, un economista
catalán bastante conocido, que es Xavier Sala i Martí, recomendaba dejar
quebrar las entidades.
Bueno, vemos también como Grecia, con todos sus miles de millones en
rescates, vemos que no ha salido de la situación en la que está, entonces,
todos esos miles de millones que les estamos dando, salen de los impuestos
de todos los ciudadanos europeos. Por tanto, tampoco consideramos que el
regalo a la banca de este dinero, porque al fin y al cabo, a la larga, va a
acabar siendo un regalo, sea beneficioso para los ciudadanos, y si se le da
dinero, en todo caso, lo que se tiene que hacer es nacionalizar la banca, si se
le da dinero, en todo caso, que los responsables sean juzgados, es que es así
de simple, si una persona, por su mala gestión, nos cuesta a los ciudadanos
7.000 millones de euros, pues que sea juzgado y que pague por esos 7.000
millones de euros, o sea, tiene que haber una responsabilidad, lo que no
puede ser es que, bueno, pues sí, ahora se le da dinero a este, luego al otro.
Y Sra. Borràs, yo es un discurso que realmente, bueno, tiene mi partido y yo
me creo, o sea, si es el discurso que la gente quiere oír, bien, yo es el
discurso que oigo en la calle, entonces, nosotros lo traemos, y consideramos
que es lo justo. Por tanto, cuando mayoritariamente la gente opina igual, creo
que algo de razón tienen que tener.
Sobre el grupo de Iniciativa, eso de que no voten las mociones tampoco…,
supongo que es que lo ha votado en contra, porque eso de no votar no se
puede hacer, a ver si se enteran, pero bueno, que tampoco pasa nada, ya
que, bueno, siguen mostrando su sectarismo ideológico y todo esto que
tienen, que en una moción que, independientemente que no nos podamos
parecer en nada, miren, coincidimos de maneras diferentes en que la banca
tendría que ser nacionalizada, seguramente tendría que ser de otra manera,
yo creo que ustedes simplemente lo hacen de cara a la galería, porque
defendiendo Catalunya Caixa ha quedado muy claro que lo que ustedes
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utilizan es simplemente demagogia e hipocresía barata, seguramente en
época de elecciones ustedes se quejaran de que CiU llorará por Madrid,
ustedes llorarán por la banca, que es la que les está financiando en gran parte
muchas de sus actividades.
Y, a parte, ustedes no se acaban de creer lo de nacionalizar la banca, porque
que me lo digan los otros grupos políticos lo puedo entender, porque ellos
nunca se han posicionado en eso, pero ustedes tienen un señor que cobra
200.000 euros en el Consejo de Administración de Bankia, o sea que,
entonces, déjense tanto del populismo barato este y díganle, si realmente
creen eso, pues quiten a todos sus consejeros de las grandes entidades
financieras, sería mucho más fácil y entonces sería creíble y nos daría igual
que nos votasen a favor o en contra. Por lo tanto, a lo mejor algún respeto
ideológico de su posición tendríamos, mientras tanto, todo lo que sea gente
que cobra y que tendría que ser juzgada, todo lo demás que ustedes hagan,
pues nada, que es lo que hacen siempre.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Muy breve. No se confunda Sr. Ordóñez, si nosotros votamos en contra de
sus mociones no es por sectarismo ideológico, todo lo contrario. Lo hacemos
por un profundo respeto a la democracia y a las instituciones democráticas, a
la Constitución Española y al Estatut d’Autonomia, por eso no le damos ese
carácter, respetamos a sus electores, pero no a quien habla por boca de ellos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, ya para acabar. No pasa nada, yo ya le dije una vez que usted no nos
respeta a nosotros, tampoco, no se preocupe, yo le respeto a usted, si es que
no pasa nada, pero le pido, otra vez, que respete…
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S’escolta cridar una senyora del públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un momentito, esta señora si puede por favor callarse se lo
agradeceríamos todos, a ver, por favor, si quiere hacer el favor de callarse, se
calla y si no, pues tomaremos otras medidas. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bien, para acabar, ya se lo digo, nosotros, no se preocupe, yo tampoco les
respeto a ustedes dos, no pasa nada, pero usted tiene que respetar que hay
tanta gente que ha votado a nuestro grupo político en esta ciudad, como que
ha votado al suyo, más o menos, y en muchas otras ciudades, mucha más
gente nos vota a nosotros que a ustedes, siendo realmente un partido que
estamos fuera de toda la órbita en la que ustedes se mueven. Por tanto, yo
estoy muy orgulloso de defender a estos 6.000 y pico ciudadanos de
Hospitalet, y me planteo realmente el concepto de democracia que ustedes
tienen, democracia es respetar las opiniones de los otros, por tanto, yo aquí lo
puedo compartir o no, las opiniones de los otros grupos políticos, e intento
entrar en un debate constructivo para esta ciudad. Otra cosa son las mociones
ideológicas, en las cuales cada uno plantea su posición, y ustedes, sí Sr.
Salmerón, son sectarios, porque no querer entrar en un debate, seguramente
será por el miedo a hacer el ridículo, que es lo que ustedes suelen hacer
habitualmente.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptantse els següents acords:

SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD
MOCIÓ 32.CANINA EN GUARDIA URBANA. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8
vots favorables dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; 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 presents en el moment de la votació.
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MOCIÓ 33.- CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS
PÚBLICS. Ha estat rebutjada amb 21 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 3 vots d’abstenció
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2 vots
favorables dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

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 10707, de 9 de març de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 10707 i data 9 de març de 2012, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 22 de maig de 2012, en relació al Centre
d’Atenció i Informació a la Dona, i de la qual es va demanar pròrroga, li informo
del següent:
Pel que fa a les subvencions rebudes pel Programa Municipal per a la Dona
(PMD) durant els anys 2010 i 2011 són les següents
any 2010
Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) 41.000€
Diputació de Barcelona
39.000€
Dep. de Benestar i Família (Generalitat de Catalunya) 8.000€

any 2011
46.000€
38.738€
8.112€

Els imports per a l’any 2012 encara no han estat publicats.
Quant al pressupost del PMD per 2012 no ha sofert cap retallada, per la qual cosa
es continuen donant els mateixos serveis, tant en l’àmbit assistencial -atenció
social, atenció psicològica i assessorament jurídic- com en l’àmbit de prevenció i
promoció on es porten a terme projectes de participació i activitats comunitàries.
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En relació als Centre d’acollida destinats a dones amb violència de gènere,
aquests depenen de la Generalitat de Catalunya. Els centres municipals fan
demanda, mitjançant informe social, per aquells casos que considera idonis per
aquest tipus d’intervenció i l’ingrés es sol produir en unes tres setmanes. Si durant
aquest període d’espera la dona no pot seguir al domicili, es tramita un recurs
d’emergència a càrrec del pressupost del PMD.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12660, de 19 de març de 2012, 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,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple
aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 19 de març,amb número 12660, relativa als índex de
contaminació acústica, i de la qual us vàrem sol•licitar pròrroga, li informo del
següent:
El Negociat d’Inspecció Sanitària fa vigilància diària dels nivells d’immissió dels
contaminants atmosfèrics, que es registren de forma horària en la cabina de
control de la contaminació atmosfèrica ubicada a l’avinguda Torrent Gornal de
L’Hospitalet (Parc dels Ocellets).
L’observació i vigilància d’aquest valors, en els últims mesos, no ha provocat que
s’hagin d’haver adoptat mesures excepcionals, segons estableix la normativa
vigent.
Ben és cert que a partir de la segona meitat de febrer i les primer dies de març
les condicions meteorològiques d’estabilitat anticiclònica, van afavorir l’augment
dels contaminants atmosfèrics principalment: òxids de nitrogen, i partícules en
suspensió (PM10), a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a causa de les
característiques urbanístiques i demogràfiques de la zona, que bàsicament es
reflecteixen en una alta densitat de trànsit a vehicles a motor, que és el principal
causant de la contaminació atmosfèrica a les grans ciutats (algun contaminat te
un efecte sinèrgic amb al·lergògens vegetals, es a dir pol•lens), però no és una de
les causes principals de les al·lèrgies.
En qualsevol cas, a més del paràmetres de concentració de contaminants diaris,
hi ha l’avaluació periòdica: En el primer trimestre de cada any fa la seva valoració
la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a partir d’aquesta
validació de resultats periòdics s’estableixen les mesures a adoptar.
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L’Hospitalet de fa temps ja ve adoptant les mesures que estableix la normativa
vigent, per exemple quan hi ha superació de llindar dels valors límits d’avís a la
població per l’ozó, activa el sistema de comunicació a través dels mitjans locals.
Igualment des de fa uns mesos els plafons de via pública d’informació ciutadana
recullen diàriament la concentració de contaminats i la seva avaluació quant a la
qualitat de l’aire. Aquests plafons també donen la informació en cas que s’hagin
d’adoptar mesures preventives de protecció de la salut de la població, - o
recomanacions -, aspectes aquests que no s’han donat en els últims anys.
D’altra banda les diferents ordenances municipals relacionades amb aspectes
ambientals fan esment a les mesures de protecció de l’ambient atmosfèric i la
salut, quant a la limitació de l’emissió de fums, gasos, partícules o vapors.
Malgrat això, com ja s’ha exposat l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el seu
conjunt, constitueix la zona d’aplicació de mesures generals, considerant el transit
com el factor principal de la contaminació. En aquest sentit correspon al Govern
de la Generalitat de Catalunya l’adopció de Plans d’Actuació a les zones i
aglomeracions on es superin els valors límits de qualitat de l’aire amb la finalitat
de reduir-los, segons indica l’article 6 del R.D. 102/2011 de 28 de gener, relatiu a
la millora de la qualitat de l’aire, que estableix que els nivells de qualitat de l'aire
es defineixen amb l’objectiu d’evitar prevenir o reduir efectes nocius per a la salut
humana. Per tant en la actualitat Generalitat en coordinació amb 40 municipis,
declarats com Zona de Protecció Especial, de les comarques del Barcelonès,
Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat, està elaborant el Pla
d’Actuació de Millora de la Qualitat de l’Aire 2011-2015.
Cal indicar que mentre el nou pla no s’aprovi segueix vigent l’anterior Pla del 2007
al 2011, i es mantenen les mesures que afecten principalment a les fonts
d’energia: com substitució de combustibles o tecnologies per d’altres més netes
(com per exemple -pel que respecta a l’Hospitalet- quant a la zona propera al Port
de Barcelona), i les relacionades amb mobilitat i transport, és a dir millora del
transport públic, i emissions menys contaminats del vehicles
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12879, de 20 de març de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 12879 i data 20 de març de 2012, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 22 de maig de 2012 , en relació a les
persones usuàries del club AESE, i de la qual us vàrem sol•licitar pròrroga , dir-
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vos que, en cap cas es deriven a les persones usuàries dels Serveis Socials a
cap instal•lació esportiva.
L’Àrea de Benestar i Famílies de l’Ajuntament de L’Hospitalet té 3 serveis de
dutxes a la ciutat, on es deriven les persones que ho necessiten.
Aquests serveis estan ubicats a:
• Casal la Torrassa
• Casal Provençana.
• Centre d’Estada Limitada “Els Alps”
Als Casals (Casal La Torrassa i Casal Provençana) es deriven, prioritàriament,
persones grans per garantir la seva cura personal.
Al servei del Centre d’Estada Limitada “Els Alps” es deriven, per part del Serveis
Socials Bàsics, a adults i famílies amb perfil d’exclusió.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12881, de 20 de març de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr.
Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 12881 i data 20/3/2012, en relació a conèixer
el cost de la campanya publicitària informativa del calendari per la inscripció
escolar en tanques publicitàries, diaris, etc...i de la qual us vaig sol•licitar
prorroga.
Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per la
Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 20 de març
d’enguany, pel portaveu del grup municipal del PPC, senyor Juan Carlos del Rio
Pin, amb relació a la pregunta amb número de registre 0566, en què sol•licita
conèixer el cost publicitari de la campanya de preinscripció escolar:
o

Publicitat exterior
•
Oppi’s: l’import de la producció dels cartells és de 1.103,95 euros
(imputat al contracte de serveis anual per a publicitat exterior)
•
Columnes institucionals: l’import de la producció dels cartells és de
877,44 euros (imputat al contracte de serveis anual per a publicitat exterior)
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•
Tanques: cost zero (contraprestació segons contracte de llicències per
a la instal•lació i explotació de cartelleres publicitàries)
o

Insercions mitjans de comunicació
•
Premsa: 3.787,90 euros
•
Banner: sense cost

o

Gràfica
•
Cartells escoles: 464,84 euros (imputat al contracte de serveis anual
per a la producció del material gràfic)

I, perquè així consti, i als efectes oportuns,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 12577, de 19 de març de 2012, 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:
“Benvolguda,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple
aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 19 de març,amb número 12577, relativa a problemàtica de
coloms, i de la qual us vàrem sol•licitar pròrroga, li informo que el Negociat
d’Inspecció Sanitària fa actuacions sistemàtiques en matèria de control de coloms
a la ciutat atès la problemàtica constatada que es té en aquest assumpte. Les
actuacions que es fan són les següents:
- Estudi i coneixement dels punts d’alta densitat de coloms al municipi per
planificar actuacions.
- Campanyes de sensibilització per evitar que les persones donin aliments als
coloms.
- Captures de coloms
- Instal·lacions de mesures correctores sobre mobiliari urbà.
- Resolució de les demandes i queixes dels ciutadans en matèria de coloms
- Col·laboració i assessorament en els programes d’introducció del falcó peregrí
a la ciutat
El volum de queixes actual per problemàtica de coloms a la ciutat implica el
manteniment de totes les actuacions descrites anteriorment.
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Les actuacions en matèria de control de coloms com les fitxes de punts d’alta
densitat, les captures i les campanyes de sensibilitzacions als ciutadans compta
amb informes específics realitzats pels tècnics del Negociat d’Inspecció Sanitària i
tenen una revisió constant.
En el cas de les campanyes de sensibilització, els informes determinen que es
podrien ampliar el nombre d’hores dedicades al carrer per fer aquesta actuació
informativa. També, s’està estudiant fer una publicitat explícita i permanent
referent al tema als parcs públics de L’Hospitalet amb la instal•lació de cartells
d’advertiment a les persones per a que ni llancin aliments al terra ni donin menjar
als coloms.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 14794, de 30 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 i 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, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 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.”
i de la qual us vaig sol·licitar prorroga.
Em plau comunicar-vos que del nombre d’empleats municipals que podien exercir
el seu dret a la vaga (descomptant el personal de la Guardia Urbana i els
empleats designats a cobrir els serveis mínims) van ser de 617 persones i que
representen el 48,81% del total de personal en dret a fer vaga i l’import
descomptat en les nòmines ascendeix a 59.692,62 €.
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De les 617 persones hi havia 23 que són personal eventual i l’import descomptat
ascendeix a 3.390,25 €.
En relació als 13 regidors del Grup Municipal Socialista i els 2 regidors d’ICVEUIA i membres del Govern, van estar complint amb les seves obligacions i per
acord de Govern el sou que s’hagués pogut retenir per concepte de vaga, ha
estat donat a la Creu Roja de l’Hospitalet.
I finalment, dels 617 empleats municipals que van secundar la vaga i a qui se’ls hi
descomptarà, figuren 8 alliberats sindicals.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 15726, d’11 d’abril de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que vàreu presentar 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 que s’havia de contestar en el Ple
Municipal del dia 24 d’abril de 2012, en relació amb la neteja del pàrquing
municipal de l’av. Catalunya, us comunico que aquest pàrquing el gestiona la
societat L’H2010.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 16576, de 17 d’abril de 2012, 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,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple
aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 17 d’abril d’ enguany, núm. 16576, relativa als ajuts per
menjador escolar, dir-vos que:
Les beques de menjador escolar del Consell Comarcal del Barcelonès cobreixen
un 25%, un 50% o un 75% del cost del menú. En funció de la situació familiar i del
pressupost disponible s’aplica un o altre percentatge.
Els ajuts a famílies que es concedeixen des de l’Àrea de Benestar i Famílies pel
concepte “Menjador Escolar” són per complementar el percentatge anterior,
sempre i quan, la família no pugui assumir el cost total. També s’assumeixen
totes les sol•licituds denegades, per manca de pressupost del Consell Comarcal,
en el cas que hi hagi necessitat social.
Durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011 l’Àrea de Benestar i Famílies ha destinat
els imports i número d’ajuts que tot seguit s’indiquen:
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Núm. Ajuts
Any 2008 2.018
Any 2009 1.519
Any 2010 1.219

Import
118.400,69€
209.993,94€
175.454,32€

Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 16577, de 17 d’abril de 2012, 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:
“Benvolguda,
En resposta a la vostra pregunta en virtut de l’article 55 del Reglament del Ple
aprovat el 25 d’octubre de 2011, amb entrada en el Registre General d’aquest
Ajuntament el dia 17 d’abril d’ enguany, núm. 16577, relativa al nombre de multes
posades els anys 2010/2011 i 2012 a propietaris de gossos potencialment
perillosos, i de la qual us vàrem sol•licitar pròrroga, dir-vos que el nombre
d’aquestes va ser el següent:
•
•
•

Any 2010: 5 multes
Any 2011: 8 multes
Any 2012 (provisional): 3 multes

S’ha de tenir en compte que els anys 2010 i 2011 el Negociat de protecció dels
animals, ha fet una important tasca d’actualització de dades censals i d’informació
a la ciutadania, que ha permès tancar alguns expedients sense tenir que arribar a
incoar procediment sancionador.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 16393, de 16 d’abril de 2012, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 16393 i data 16 d’abril de 2012 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal de 24 d’abril de 2012, en relació a:
“Pregunta sobre el seguiment de vaga general del passat dijous 29 de març,
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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?”
i de la qual us vaig sol•licitar prorroga.
De les 617 persones que van exercir el seu dret a la vaga, 23 són personal
eventual i l’import descomptat ascendeix a 3.390,25 €.
En relació als 13 regidors del Grup Municipal Socialista i els 2 regidors d’ICVEUIA i membres del Govern, van estar complint amb les seves obligacions i per
acord de Govern el sou que s’hagués pogut retenir per concepte de vaga, ha
estat donat a la Creu Roja de l’Hospitalet.”
•

En relació amb el prec formulat verbalment en el Ple de 24 d’abril de 2012 pel
grup municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les
Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 24
d’abril de 2012, en relació a l’existència de casos d’assetjament homòfon arrel de
la presentació en l’esmentat Ple d’una moció en la que es demanava al
Departament d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol de prevenció i detecció al
respecte, us informo del següent:
En aquesta Regidoria no ens consta cap cas al respecte ni s’han detectat en els
diferents fòrums de treball amb la comunitat educativa, tant del Pla Educatiu
d’Entorn (PEE) ni en l’Observatori de la Violència Escolar (OVE) que es
desenvolupa amb especialistes de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ben atentament,”

•

En relació amb el prec formulat verbalment en el Ple de 24 d’abril de 2012 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:
“Senyors,
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Respecte al prec que vareu formular en la sessió Plenaria de data 24/04/2012, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a ”
bateria de preguntes, intentamos, para que sean contestadas en la próxima Junta
Local , que se ha convocado para el 9 de mayo.....”
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostre petició, i tal com es va
confirmar a la sessió del darrer 9 de maig de la Junta Local de Seguretat, es
donarà resposta el mes aviat possible a totes les preguntes formulades, que es
contemplin dins de la competència d’aquesta area.
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 10
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 18, 19 i 26
d’abril i 4, 9 i 14 de maig 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. 16871, de 18 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 22 de maig de 2012.
Según vecinos del Gornal, hay un edificio en Av. Granvia 104 bis, en el que hay los
siguientes rotulos informativos:
“Departament de governació i administracions públiques”
“Omnia del Gornal”
“Coordinadora d’entitats”
Al respecto solicitamos conocer:
1.- Si existe algún convenio con la Generalitat para el uso de este equipamiento.
2.- El coste anual que supone para nuestro ayuntamiento (edificio, consumos, etc.)
3.- Usos anteriores de este equipamiento.
4.- Que entidades de la ciudad están allí ubicadas actualmente.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
del Districte VI, Bellvitge-Gornal, Sr. Antoni Bermudo Avila, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16871 i data 18 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 22 de maig de 2012, en relació a:
“L’edifici d’avinguda Gran via 104 bis al barri del Gornal”
RESPOSTA:
En contestació al punt 1: No hi ha cap conveni entre l'Ajuntament i la
Generalitat per aquest motiu.
En contestació al punt 2: No suposa cap cost a l'Ajuntament.
En contestació al punt 3: Va ser seu del Consorci de la Gran Via i s’utilitzava
també com a laboratori de materials de construcció de la Generalitat.
En contestació al punt 4: Associació de Veïns del Gornal, Àmbit Cultural
Gornal, Coordinadora d’entitats i veïns del Gornal, Punt Òmnia i Associació
Foscor i Claror Pigad.
Ben cordialment,”
2.- RGE núm. 17191, de 19 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 22 de maig de 2012.
Dentro del marco de las Fiestas de Primavera de l'Hospitalet, este año 2012 se
celebra la edición del Festival del Humor de l'Hospitalet.
Al respecto de esta primera edición solicitamos conocer:
1.- Fecha y lugar de presentación del Festival.
2.- Número de personas invitadas al evento.
3.- Destinatarios de la invitación (medios de comunicación, entidades, etc)
4.- Copia del “flyer” o de la invitación del evento.
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5.- Coste de la presentación del Festival desglosado (alquiler del local, catering,
invitación, etc.)

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 17191 i data 19 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 22 de maig de 2012, referent a la informació que
demanen sobre la primera edició del Festival de l’ Humor que és va realitzar dins del
marc de les Festes de Primavera, en la qual sol•liciten conèixer diferents aspectes de
la presentació del Festival del Humor, em plau fer-li les següents consideracions:
Data i lloc de presentació: 12 d’abril a la pastisseria Escribà (Gran Via, 546
Barcelona)
La convocatòria a l’acte la va fer la mateixa empresa que va organitzar el festival i va
sorgir per iniciativa d’ells (MPC Management i Produccions culturals SL).
Segons informació facilitada per l’empresa:
Es va convidar a mitjans de comunicació en general, especialitzats i artistes
participants al festival.
Mitjans confirmats: Teatralnet, Connexió Barcelona, C25 TV – Barcelonautas,
EL PRAT Ràdio, Ràdio Unió Catalunya, Europa Press, ACN, COM Ràdio.
Altres accions derivades de la convocatòria: Diari ARA - Entrevista GODOY –
dijous, 12 d’abril, Ràdio Municipal de Terrassa - entrevista demà dijous a les 10h a
Alex Martínez.
Tramesa i recepció d’informació posterior a la roda de premsa amb: El
Periódico, La Vanguardia, El Punt/Avui i Agència EFE - corresponsal Baix Llobregat .
Per últim, l’informo que per l’Ajuntament aquesta presentació no va tenir cap cost
extraordinari ja que va ser una iniciativa de la mateixa empresa.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 18238, de 26 d’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 22 de maig de 2012
Veïns del c. Xipreret i del c. Joan Pallarés alerten de la situació de perill que es
produeix quant els vehicles procedents d’aquests dos carrers creuen el carrer
Espanya/Tecla Sala.
En intentar incorporar-se al carrer Tecla Sala els vehicles que circulen per la
cantonada de Joan Pallarés no tenen cap visibilitat i han d’abocar-se en excés per a
poder veure si algun cotxe puja des del carrer Tecla Sala.
Aquesta situació ha provocat més d’un accident. No fa molt de temps va haver-hi una
col·lisió entre una moto i un cotxe en aquesta zona.
Els veïns manifesten que aquesta situació de perill podria evitar-se si s’instal·lés un
mirall a l’encreuament de Joan Pallarés amb Espanya.
És per això que sol·licitem conèixer:
1.- Si tenen coneixement d’aquest tema.
2.- Si tenen previst instal·lar aquest mirall.”
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 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 18238 i de data 26/04/2012, 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 22/05/2012 en relació a ”.... situació de perill al
encreuament de Joan Pallares amb Espanya..”
Resposta:
En referència a la manca de visibilitat al carrer Joan Pallarès, he d’informar que s’han
revisat els antecedents d’aquesta via, i en tot l’any 2011 i el primer trimestre de 2012
no hi ha constància en la nostra administració que s’hagi produït cap accident al lloc
ni de cap sol·licitud relacionada amb aquest fet.
Tanmateix, i donada la sol·licitud del seu regidor, hem fet una revisió de la cruïlla i
degut a la consideració quasi peatonal del carrer Joan Pallarès i, per tant, amb un
escàs flux circulatori, coordinat a que en el carrer Tecla Sala existeix una zona blava
que garanteix la rotació dels vehicles estacionats, considerem que no és
imprescindible la col·locació d’aquest mirall.
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Ben atentament,”
4.- RGE núm. 18240, de 26 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 22 de maig de 2012.
Respecte a la pregunta amb núm. registre 13851 de 26 de març d’enguany i la
possible errada respecte a la pregunta, concreta en:
Conèixer quins equipaments estan pendents d’instal·lar als següents carrers:
Aprestadora, Amadeo Torner, Fortuna i Narcís Monturiol.”

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 18.240 i data 26 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 22 de maig de 2012, en relació amb quins
equipaments estan pendents d’instal·lar als carrers Aprestadora, Amadeo Torner,
Fortuna i Narcís Monturiol, us comunico que, de moment, no s’ha definit el tipus
d’equipaments que aniran en aquest espai.”
5.- RGE núm.19367, de 4 de maig 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 22 de maig de 2012.
En referencia a la pregunta presentada para ser contestada en el pleno de 27 de
marzo con número de registro 12.413 de 19 de marzo de este año y dado que no se
ha contestado a uno de los puntos de la misma, la reiteramos para que sea
contestada este pleno:
1.- Conocer cuál es el aforo máximo permitido de la mezquita de la calle fortuna.
2.- Conocer si se ha hecho alguna inspección para constatar que se cumple el aforo,
las condiciones de seguridad y la posible existencia de ruidos.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’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 19.367 i data 4 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació amb
l’aforament de la mesquita del carrer Fortuna, dir-vos que és necessari sol·licitar
pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”

6.- RGE núm.19369, de 4 de maig 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 22 de maig de 2012.
Este grupo político ha tenido conocimiento del traslado de efectivos de mossos
d’esquadra adscritos a la comisaría de l'Hospitalet a Barcelona para cubrir la cumbre
del BCE. Además, en Santa Eulalia (la zona más tranquila de la ciudad en términos
delictivos) se están llevando a cabo patrullas mixtas G.U.-Mossos.
Estos dos hechos comportan que no haya el suficiente número de efectivos para
cubrir las necesidades de seguridad en los barrios del norte de la ciudad.
Hemos podido constatar que los ánimos de los policías están muy alterados: no hay
suficientes efectivos para atender los barrios del norte de la ciudad porque están o
bien en BCN por la cumbre del BCE o en Santa Eulalia perdiendo el tiempo en
patrullas mixtas que no sirven para nada, mientras zonas calientes del norte de la
ciudad (ahora mismo Martí Blasi, -reiterados atracos con cuchillos, Severo Ochoaproblemazos graves que no salen en los medios-...) están totalmente desatendidas.
Por ello el regidor que suscribe solicita conocer:
1. El número de efectivos empleados en el operativo de las patrullas mixtas en
santa Eulalia.
2. El número de mossos adscritos a la comisaría de l'Hospitalet que han tenido
que trasladarse a la ciudad vecina para cubrir la cumbre del BCE.
3. El número de efectivos que ha quedado para garantizar la seguridad de los
restantes barrios de la ciudad.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
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“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 19369 i de data 04/05/2012, 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 22/05/2012 en relació a ” conocimiento del traslado de
efectivos de mossos d’esquadra adscritos a la comisaria de l’Hospitalet...”
Resposta:
Respecte a la pregunta formulada per el vostre grup informar-vos que les patrulles
mixtes i concretament a Santa Eulalia no son un dispositiu habitual, es determinen
per uns fets o activitats molt puntuals. Aquest servei es va realitzar fa unes dues
setmanes, i van ser dos patrulles durant dos setmanes.
Respecte al punt segon i tercer comentar-vos que aquesta informació es especifica
del servei de mossos d’esquadra .
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 19371, de 4 de maig 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 22 de maig de 2012.
Atendiendo que en los terrenos del INCASOL en los que está situada la mezquita de
calle Fortuna 18 esta comunidad religiosa ha ampliado notablemente sus
instalaciones, instalando una gran carpa, montando una especie de totldo que cubre
todo el perímetro, y haciendo construcciones de ladrillos de dimensiones importantes.
Considerando que en el acuerdo de cesión firmado el 9 de mayo de 2006 no se
mencionaba nada de la posibilidad de ampliar estas instalaciones.
El regidor que suscribe solicita la siguiente información:
1. Conocer si la comunidad religiosa Al Fath ha solicitado permiso para la
instalación de la carpa.
2. Si esta comunidad ha solicitado permiso para realizar las dos edificaciones de
ladrillo y hormigón.
3. En caso afirmativo consultar el expediente por el que se les autoriza a realizar
estas construcciones e instalar la carpa.
4. En caso que estas construcciones/instalaciones fueran ilegales conocer qué
medidas se piensan tomar y si se va a instar a su derribo/desmontaje tal y
como se haría a cualquier ciudadano.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’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 19.371 i data 4 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació amb les
instal·lacions de la comunitat religiosa Al Fath al carrer Fortuna, 18, us comunico que
quan hi ha un procés de cessió d’un espai els beneficiaris d’aquest no estan obligats
a demanar cap permís o llicència.”
8.- RGE núm.19960, de 9 de maig 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 22 de maig de 2012.
Respecto al paso cebra que hay en la entrada de l'Hospitalet, bajando a mano
derecha de la Diagonal (del Hotel Juan Carlos I), en la avinguda d’Albert Bastardas,
esta Regidora y su Grupo Político desean saber:
-

Si es posible limpiar la acera inexistente de la derecha para que puedan
caminar los peatones.

-

Si es posible desplazar el paso cebra a un sitio más lógico.”

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 19.960 i data 9 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació amb el pas de
vianants a l’av. d’Albert Bastardas, us comunico el següent:
S’ha de procedir a la urbanització prevista en aquesta zona, fins llavors es procedirà
a la neteja, de forma periòdica, de les herbes que hi ha al costat de la calçada.
Pel que fa al desplaçament del pas de vianants, us comunico que aquest es suprimirà
i es retirarà la senyalització vertical.”
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9.- RGE núm.20960, de 14 de maig 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 22 de maig de 2012.
Jubilados usuarios del Casal de la Gent Gran en la Av. Masnou de La Florida se
quejan de la falta de Conexión a Internet. Es por ello que esta Regidora y su Grupo
Político desean saber:
-

A qué es debido que no haya acceso a Internet.
Si es algo momentáneo, o es debido a recortes económicos.
Si hay posibilidad de que los jubilados vuelvan a poder utilizar Internet en el
Casal.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 20.960 i data 14 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació a l’accés a Internet en
el Casal de la Gent Gran de La Florida, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga
per recavar la informació necessària.
Atentament,”
10.- RGE núm. 20961, de 14 de maig 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 22 de maig de 2012.
Respecto al Pacto que la Compañía AGBAR está realizando con algunas poblaciones
de nuestro entorno para que las personas con rentas más bajas no paguen el
consumo de agua, y únicamente abonen las tasas de la factura, esta Regidora y su
Grupo Municipal desean saber:
Si desde el Ayuntamiento de l'Hospitalet se están haciendo gestiones para que
nuestros ciudadanos con rentas más bajas y en situación de pobreza puedan acceder
a estos beneficios.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea 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 20.961 i data 14 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació al Pacte amb la
Companyia AGBAR, dir-vos que el proper dia 23 de maig de 2012 està prevista la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i la “Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S.A.” (SGAB) per a la difusió de la iniciativa Fons de Solidaritat,
adreçada al col•lectiu de persones del municipi en risc d’exclusió social.
Atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 14 de maig
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. 20971, de 14 de maig 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
22-5-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que molts ciutadans/es de la nostra ciutat ens han fet arribar la seva
preocupació respecte l ‘increment de venta de drogues , quina conseqüència per la
nostra ciutat és nefasta ja que això fa créixer la delinqüència al carrer.
Atès que un lloc a on es ven aquesta substancia estupefaent és al carrer Modern
amb Gran Via, segons testimonis propers a aquest punt conflictiu.

…/…

191

Atès que sembla ser, la venta és a peu de carrer, sense que s’amaguin del fet, ans el
contrari, s’ha anat incrementant la impunitat, donada la falta de vigilància en aquest
sector.
Atès que això crea alarma social i conflicte al nostre municipi.
Atès que des de l’Administració municipal i les forces de seguretat tant municipals
com autonòmiques han de posar els mitjans que calguin per tal de garantir la
seguretat de llurs ciutadans/es.
PREGUNTA
.- Pensa l’Ajuntament, amb les forces de seguretat municipals conjuntament amb els
Mossos d’Esquadra posar els mitjans adients per tal que es faci un servei de
vigilància en aquests carrers concrets i en general a tota la ciutat, amb la finalitat de
posar fi al tràfic de drogues a la via pública?
.-Si es pensa posar en pràctica, quan serà?
.-Si no és així, quina solució se’ls pensa donar als veïns/es preocupats per aquest
tema tant important?”

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 20971 i de data 14/05/2012, 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 22/05/2012 en relació a ” preocupació per l’increment de
venda de drogues carrer Modern amb Gran Via...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 20973, de 14 de maig 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
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-5-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en El País de data 5 de maig hi ha una noticia que diu: los principales
Ayuntamientos enviaron con retraso su contabilidad a la Sindicatura de Cuentas”
Atès que entre aquests Ajuntaments cita concretament el de l’L’Hospitalet de
Llobregat, Badalona i Terrassa.
Atès que s’hauria d’haver enviat a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre
de 2011.
PREGUNTA
.-Quin ha estat el motiu pel qual s’ha enviat la comptabilitat amb retard a la
Sindicatura de Comptes?
.-Quines conseqüències se’n poden derivar?
.-Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 20973 i data 14 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació a:
“...
.- Quin ha estat el motiu pel qual s’ha enviat la comptabilitat amb retard a la
Sindicatura de Comptes?
.- Quines conseqüències se’n poden derivar?
.- Sol•licitem informació al respecte.”
L’Ajuntament de l’Hospitalet en Ple celebrat l’11 d’octubre de 2001, va adoptar l’acord
relatiu a l’aprovació del Compte General de l’exercici 2010 d’aquesta entitat local,
sent enviada la documentació a la Sindicatura de Comptes, tal i com exigeix la
legislació vigent el mateix 11 d’octubre (núms. del registre electrònic de sortida de
l’EACAT S/000719, compte de l’Ajuntament, S/000720, compte de La Farga, i
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S/000721, compte de L’H 2010) donant compliment a la normativa actual, donat que
aquesta s’havia de presentar abans del 15 d’octubre de 2011.
Que el dia 27 d’octubre de 2011, un cop acabat el termini de presentació, la
Sindicatura de Comptes de Catalunya comunica a aquest Ajuntament que un dels
fitxers enviats informàticament no el podien llegir, i amb data 8 de novembre se’ls hi
torna enviar de nou el fitxer informatitzat.
Tal i com consta en l’informe 13/2012 del “Compte General de les Corporacions
Locals, exercici 2010” publicat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en la seva
pàgina 69, es pot comprovar que l’Estat de Situació dels comptes tramesos per
l’Ajuntament de l’Hospitalet i pels seus ens dependents consta com lliurat incomplert
a 15.10.2011, per causes no imputables a l’Ajuntament.”

3.- RGE núm. 20974, de 14 de maig 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
22-5-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons informacions rebudes de pares i mares respecte la situació que es
viu a la Plaça de l’ajuntament, sobre tot al bon temps, a la tarda, a on molts nens i
nenes juguen a pilota, tot i el senyal de prohibició que hi ha a la plaça, fent servir la
porta de ferro que està entre l’entrada de l’Ajuntament i el Café Porto Rico, com
porteria.
Atès que aquests pares/mares amb fills petits que resten a la plaça, així com vianants
que passegen i/o persones assegudes a les terrasses, han de suportar les pilotes
amb llurs conseqüències ( cops, trencar ulleres, etc.).
Atès que hi ha altres zones destinades a jugar a pilota a on no hi ha perill per a les
persones.
Atès que cal vetllar per la convivència i la seguretat de llurs ciutadans/es
PREGUNTA
.-Es pensa fer complir la normativa que prohibeix jugar a pilota a la plaça de
l’Ajuntament?
.-Si és que si, quan?
.-Si és que no es pensa sancionar si no es compleix?”
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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 20974 i de data 14/05/2012, 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 22/05/2012 en relació a ” ... compliment normativa que
prohibeix jugar a pilota Plaça de l’Ajuntament...”
Resposta:
La normativa que prohibeix jugar a pilota, ja sigui a la Plaça de l’Ajuntament o a la
resta de la ciutat s’aplica en el moment en que es detecta la infracció ja sigui per
requeriment o d’ofici , durant l’any passat es van realitzar 28 denuncies. L’ import de
la infracció es sancionada amb 60 euros.
No obstant i donada la preocupació en aquest sentit es donaran les ordres oportunes
per intensificar el control d’aquesta situació a la Plaça de l’Ajuntament.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 20975, de 14 de maig 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
22-5-012
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que en un solar dels antics Jutjats hi ha un estancament d’aigües residuals.
Atès que aquestes aigües estancades, per l’estat lamentable en que es troben poden
atraure tota classe d’insectes i plagues.
Atès que la combinació de la calor i les aigües brutes poden atraure el “mosquit tigre”
Atès que cal fer una neteja profunda per tal d’aquest estancament
Atès que podria afectar a la població si això no es porta a terme.
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PREGUNTA
.-Pensa l’Ajuntament donar part a qui correspongui perquè es faci una neteja de les
aigües residuals estancades al solar dels antics Jutjats, a fi i efecte d’evitar la
proliferació de plagues i l’anomenat “mosquit tigre”?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?”

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 20.975 i data 14 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació amb les aigües
residuals estancades en un solar dels antics Jutjats, us comunico que els serveis
tècnics municipals han procedit a inspeccionar l’estat d’aquest espai. S’ha pogut
comprovar que les fulles d’arbres de l’av. Josep Tarradellas havien taponat el
desguàs d’una bassa formada per les darreres pluges. S’ha procedit a desguassar i
netejar la bassa i s’està fent un control periòdic per evitar que es reprodueixi el
problema, control que s’intensificarà durant els mesos de més presència del mosquit
tigre.”

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 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 7 de
maig 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. 19493, de 7 de maig 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 22 de maig de 2012.

per
que
DE
que
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El 16 d’abril d’enguany vam presentar pregunta al Ple de l’abril sobre el “Casal
Popular” del barri centre i vam rebre resposta el dia 23 d’abril, però la resposta va ser
: “... s’ha trobat que al local del carrer Provença núm. 28-30 hi consta la
CANDIDATURA UNITAT POPULAR DE L’Hospitalet.”.
Aquesta breu resposta no contesta la totalitat de les qüestions plantejades a la
pregunta, és per aquest motiu que insistim;
Pregunta sobre el “Casal Popular” del barri centre, concretament tres qüestions:
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?”

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 19.493 i data 7 de maig 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 22 de maig de 2012, en relació amb el Casal
Popular del barri del centre, us comunico que aquest local està ocupat per l’agrupació
de la Candidatura Unitat Popular de l’Hospitalet per a realitzar la seva activitat com a
organització política. Pel que fa a l’ocupació juvenil del local, a la Guàrdia Urbana no
els consta cap requeriment en aquet lloc.”

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

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat les mocions, hi ha l’apartat de Precs i Preguntes, ¿hi ha algun
prec o alguna pregunta? Sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
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Gràcies Sra. Alcaldessa. Vist que l’Associació de Veïns del Gornal tenia
demanada a priori la paraula en aquest Ple, per preguntar sobre la tardança
dels abonaments dels ajuts municipals a les comunitats del Gornal que han
instal·lat ascensors.
Atès que ja estan abonades a l’empresa constructora, les quantitats dineràries
corresponents a la part dels veïns i la de la Generalitat, quedant l’aportació de
l'Ajuntament d’11.500 euros per ascensor pendent i que aquestes empreses
demanen el pagament a cadascuna de les comunitats.
Donat que a la darrera setmana es va mantenir una reunió entre la dita
Associació, les comunitats afectades, el Tinent d’Alcalde Sr. Belver i el
Regidor del Districte Sr. Bermudo, amb l’objectiu, sembla ser, d’informar de la
situació d’aquests diners pendents d’abonar.
Vist que, per part de l’Associació de Veïns, s’ha pres la decisió de no
intervenir-hi en aquest Ple, es pot deduir que existeix ja un acord entre el
govern municipal i les comunitats referides.
Per la qual cosa, demanem la següent informació al respecte:
Primer, en cas d’acord, quin ha estat l’acord pres?
Segon, quan s’efectuarà l’abonament dels diners?
Tercer, s’ha arribat, per part del govern, a un acord amb les empreses
constructores, a fi i efecte de que es retiri la seva petició als veïns, perquè els
hagin d’aportar, mitjançant bestretes, les quantitats pendents de pagament,
que són les dels ajuts municipals no abonats? Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, li farem la contestació per escrit, amb tota aquesta informació que vostè
demana. Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, acabem de veure per Internet, això de la Internet té aquestes coses, que
surt una notícia a La Vanguardia, en la qual es comunica que hi ha un acord
entre els treballadors de Ràdio l'Hospitalet i l’equip de govern. Suposo que
això respon a la convocatòria de demà, en aquesta reunió, per explicar-nos el
tema. Si hi ha acord, doncs ho celebrarem i si és en benefici de tots, doncs ho
celebrarem, el que passa és que sí que al menys reivindicar i nosaltres dir-los,
que creiem que aquests temes, doncs home, hagués estat més adequat que
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ens haguessin pogut informat també a nosaltres i no ens haguem d’informar a
través de la premsa.
Si no és així, doncs si avui ens poden avançar alguna cosa, doncs millor, a
nosaltres és un tema que ens preocupa i ho saben, creiem que seria una pena
que es perdés una televisió de 30 anys a la nostra ciutat. Hem dit en moltes
ocasions que seria necessari, segurament, remodelar les coses d’una forma
diferent, si és que els recursos són escassos, però també els hi volem fer
arribar la nostra inquietud per tal i com s’ha portat el tema, la manca de
transparència, l’hermetisme que han tingut amb tot el que han anat decidint,
amb el pla que han elaborat per a la ràdio, que ja fa mesos que ens consta
que tenen i que, per tant, en aquest sentit, com a mínim el procediment no ens
ha semblat gens correcte i voldríem que, ho diem aquí, perquè volem que
consti en Acta. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. A veure, jo sobre..., sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Perdóneme Sra. Alcaldesa, no tenía intención de intervenir, pero a raíz de la
intervención de la portavoz de Convergència, pues hombre, yo me sumo
también a lo que acaba de transmitir ella y, hombre, me gustaría que alguien
nos informara, porque yo recuerdo aquí un compromiso en Pleno, en donde
se decía que íbamos a participar todos los grupos políticos, a este portavoz no
le ha llamado absolutamente nadie, no sé si al resto de portavoces les han
llamado para participar, yo no sé si ese acuerdo está cerrado, pero es
lamentable entonces, el incumplimiento del acuerdo plenario, en donde se dijo
que los portavoces íbamos a participar. Yo no sé si hay un reglamento de
medios, donde también se nos dijo que íbamos a participar, y hasta ahora
tampoco se nos ha informado. De ser así, yo entiendo que, seguramente, eso
no será verdad, porque sería lamentable la actitud del equipo de gobierno, si
ese fuera el caso.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, respondiendo tanto a la intervención de la Sra. Borràs, como del Sr.
del Río, a ver Sr. del Río, puede decir lo que quiera decir aquí, pero es que,
en el despacho de alcaldía, hemos tenido hoy Junta de Portavoces y hemos
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quedado que mañana habría una reunión para hablar de este tema, o yo, en
fin, he soñado, o he soñado o es así o no es así.
Parla el Sr. del Río sense micròfon.
No, no, yo no estoy tomando el pelo, Sr. del Río haga el favor de respetar la
palabra y callarse, me parece que se está usted pasando ya bastante hoy, en
este Pleno.
A ver, aquí ustedes pueden hacer caso a lo que consideren, a lo que
consideren, y si ustedes están interviniendo es en base a rumores, en base a
rumores y a una noticia publicada en un medio de comunicación, que no está
contrastada oficialmente y que, por tanto, me parece lamentable que algunos
partidos políticos encima basen sus declaraciones, simplemente en rumores,
pero, oiga, cada uno hace lo que considera oportuno.
Mire, una vez que suceda lo que mañana está previsto, estará muy bien que
ustedes se posicionen, a favor, en contra, que cuestionen los mecanismos,
que puedan discrepar en las formas, que puedan discrepar en el fondo, me
parece muy bien. Mañana, y por respeto, entendemos, a los propios
trabajadores, mañana se mantienen una serie de reuniones, a las que ustedes
también están convocados, para serles informados de cuál es, en fin, en
relación a este tema. Por tanto, mañana, a partir de esas reuniones, ustedes
podrán, en fin, tener opinión, pero entiendan que no es este Pleno Municipal el
lugar para hacer público este tema y consideramos que, en todo caso, es
potestad del gobierno, sobre este particular, hacer la forma que considere
oportuno, la explicación primero a las personas afectadas y segundo a los
grupos políticos con representación municipal. En todo caso, esta es la
información que en este momento se les puede dar.
¿Hay alguna pregunta más por parte de algún grupo político? Si no, ¿hay
alguna persona entre el público, que quiera hacer alguna intervención sobre
algún punto del Orden del Día? Sí, allí al final, si puede decir por favor su
nombre y sobre el tema que quiere intervenir.

SR. C.O.
Sí, sóc C.O., vinc d’una Associació de Pares i Mares, vinc de l’escola Frederic
Mistral, voldria fer un comentari, bé, parlar sobre la moció 22, crec que és.
Hem vingut representants de 7 escoles de l'Hospitalet, de les escoles que
estan afectades, que estan pendents o d’una rehabilitació integral del seu
edifici o d’una construcció nova. Hem estat reunits, hem consensuat un text i,
bé, us el volem transmetre.
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Prenem la paraula com a representants de les families dels alumnes de les
escoles Frederic Mistral, Milagros Consarnau, Bernat Metge, Busquets i
Punset, Joaquim Ruyra, Paco Candel i Ernest Lluch. Totes aquestes escoles i
les seves AMPA corresponents, estem afectades per la deixadesa d’un govern
que ha decidit ignorar les nostres necessitats, i és per això que compareixem
en aquest Ple i anunciem que compareixerem allà on calgui, per reclamar els
nostres drets.
En aquesta ocasió, la nostra compareixença és per donar el nostre suport i
recolzament a la moció presentada per l’agrupació del Partit del Socialistes de
Catalunya-Progrés Municipal i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, moció per la qual s’exigeix al Govern de la Generalitat de
Catalunya que compleixi amb els acords en relació als equipaments
educatius.
Ens sorprèn i ens decepciona que aquesta moció no compti amb el
recolzament de la totalitat del Ple, els convidem a visitar les nostres escoles,
perquè vegin quina és la realitat sobre els equipaments educatius, ens sembla
que no donant suport a aquesta moció, només pot ser desconeixement de la
situació, o bé per manca de responsabilitat envers les famílies, els infants i la
qualitat de l’educació.
Els volem transmetre també que esperar no és una opció, la majoria d’escoles
esperen per ser rehabilitades, o substituïdes, des de finals dels anys 90, quan
la vida útil d’aquests edificis provisionals es va exhaurir. Fa gairebé 15 anys
que esperem i, hores d’ara, encara hi ha escoles que ni tan sols tenen un
projecte redactat. Coneixem de sobra la situació econòmica actual, però no
ens sembla que sigui un argument vàlid, deixar d’invertir en aquestes escoles
no estalvia ni un cèntim, ben al contrari, obliga a malbaratar diners en
reparacions que no són efectives, ja que el deteriorament d’algunes escoles
és tal, que tota la despesa en manteniment, reparació, ampliació i millora,
resulta una inversió inútil i ineficaç. I en el cas de les dues escoles de nova
construcció, representa haver d’invertir, any rere any, en cimentació i
ampliació dels mòduls prefabricats, per acollir els nous alumnes que van
arribant, mòduls que, tard o d’hora, han d’anar a terra.
I ja acabo, per tot això, cal que el Govern de la Generalitat actuï de forma
conseqüent i reprengui les accions per redactar els projectes, obrir la fase
concursal i planificar la temporalització de les obres. Sabem que són
processos llargs i treballosos, alhora que de baix cost, i que si no es reprenen
amb immediatesa acabaran significant 15 anys més d’espera, més esquerdes
a les parets, més canonades rebentades, més paviments intransitables, més
taulades volant pels aires i més perills potencials pels nostres infants.
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Només això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia per aquí una paraula també demanada.

SR. R.R.
Bona tarda, bé, bona nit, sóc R.R., Coordinador General de l’Associació
d’Estudiants de l'Hospitalet. Primer de tot voldria agrair, des de la nostra
entitat, als grups que han presentat les mocions contra les retallades en
educació i contra la pujada de taxes universitàries, aquesta presentació.
Em permetran que em dirigeixi als grups de Convergència i Unió i del Partit
Popular, m’agradaria que em diguessin a la cara, que estan a favor que milers
d’estudiants es quedin sense estudiar per raons econòmiques. ¿Sap, Sra.
Borràs, que la Generalitat té un marge de deu punts per pujar o no les taxes
universitàries i el President Mas ha decidit pujar, fer la pujada màxima, que és
la del 66%? Això significa que un estudiant de biologia ahir pagava 1.500 € el
primer any, el seu primer any, i ara passarà a pagar 2.300€.
Vostè em pot dir que pujaran les beques ¿sap vostè que aquest últim any es
van pujar les taxes un 7% i les beques 0? Vostè s’omple la boca de dir que no
hi ha diners, normal, els diners se’ls van gastar vostès eliminant l’impost de
successions i augmentant la subvenció a les escoles de l’OPUS, com l’escola
Xaloc de l'Hospitalet.
Finalment ha dit, el que és important no és la inversió en totxana, sinó que és
la inversió en educació. Precisament el motiu pel qual avui estic aquí, i des de
fa vuit anys estic a l’Associació d’Estudiants de l'Hospitalet, va ser lluitar pel
meu institut, per l’IES Bisbe Berenguer, que estava en unes condicions
deplorables, jo he vist a classe, a la meva classe, com li queia el sostre a un
company meu i li obria el cap, durant el mandat del President Pujol, i durant
molts anys hem estat lluitant per aquest centre que ara està a punt d’acabar,
però que ha trigat masses anys en estar-ho.
Vaig acabant, Sr. del Río, a usted decirle, muy breve, le he visto que se sabe
muy bien, ha investigado muy bien, la historia y los puntos del Partido
Socialista, pero yo creo que no tiene ni idea de qué significa el Real Decreto
14/2012, porque no le he escuchado hablar ni una coma de ello.
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Acabo, por muchos problemas o impedimentos que nos pongan los diferentes
gobiernos, por mucho que se creen recortes también en los derechos civiles,
como se ha venido anunciando últimamente, por mucho que existan
detenciones arbitrarias, yo les quiero decir que vamos a seguir luchando, que
la comunidad educativa está unida y que seguiremos luchando por una
educación pública, laica y de calidad. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? Doncs no sé si hi ha algú que vulgui
intervenir, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, a mi em sembla que per respecte, encara que potser no li entusiasmarà el
que diré, per respecte, evidentment, m’ha citat i, per tant, li donaré resposta.
Miri, segurament, jo ho entenc, preocupa la pujada de la taxa i que això pugui
deixar a gent al marge de la possibilitat d’estudiar. A mi no em consta, i la
informació que jo tinc no coincideix amb la que vostè em diu, que no han
augmentat les beques i, per tant, en aquest sentit, no sé si té vostè una mala
informació o la tinc jo, sí que jo la demanaré, però al menys és la informació
que tinc jo, que sí que han augmentat les beques. I a mi em sembla que per
fer un sistema més just, també en l’àmbit de la universitat, i això ho deia el
Conseller Mas Culell en una intervenció que li van sol·licitar en el Parlament
de Catalunya, ell deia, a mi no em sembla correcta que jo pagui, per la meva
filla, el 15% del que és el cost de la carrera, i segurament, dels que estan aquí
no és correcte que es pagui el 15% del que val la carrera.
I, per tant, en aquest sentit, el sistema que tenim posat, l’hem de millorar, i
hem de fer que el tema econòmic no sigui un element limitatiu per estudiar a la
universitat i, per tant, en aquest sentit, hem de millorar els sistemes de
beques, però també s’ha de fer un sistema que, escoltin-me, és aquells que
poden, que han de poder fer un esforç en un tema que és important, i jo crec
que, en aquest sentit, doncs alguns dels valors també ha canviat i algunes
coses hem de fer, perquè abans, en moltes ocasions, el que era fonamental i
en les famílies es prioritzava sí o sí, era l’àmbit educatiu i jo crec que aquest
és un tema que també, i jo em poso ara en el sector de pares, ho hem de tenir
clar que si la família, doncs pot, no és lògic que li paguin.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, muy brevemente, yo luego le doy un folleto para vea usted lo que dice, la
verdad de la educación, para que también lo lea. Y respecto a ese Decreto
que usted dice que yo desconozco, sólo le voy a decir dos cosas, yo todavía
soy estudiante de la universidad, yo tengo 48 años pero, mire, nunca he
dejado en mi vida de estudiar y espero morirme estudiando y, por tanto,
también me afectan esas tasas, morirme cuando tenga muchos años, pero
hay dos aspectos que usted compartirá conmigo seguramente, que una
familia que tenga ingresos de 70.000, 80.000, euros al año, no puede pagar lo
mismo que una familia que sólo tiene ingresos de 10.000 euros al año, quien
más dinero tiene que más pague, seguro que usted lo comparte conmigo, eso
está en el Real Decreto.
Y segundo, un chaval que una carrera de cinco años, antes cuando yo
estudiaba eran cinco, ahora también son cuatro, pues no puede sacar una
carrera de cinco años en diez años, porque eso cuesta mucho dinero, y está
quitándole el puesto a otro que, a lo mejor, podía estudiar mejor que esa
persona o tiene más cualidades y, por tanto, esa persona que tarda 10 años
en acabar una carrera de cinco, oiga, que se lo pague él, seguramente
también coincidirá usted conmigo en esto.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, jo crec que el que estan plantejant en aquests moments, Convergència i
Unió i Partit Popular, es diu tarifació social, tarifació social vol dir que cadascú
pagui en funció dels seus ingressos, i això és el que vostès exactament no
han plantejat, han plantejat que tothom passi del 15% al 25%, per pagar els
costos de la universitat. I tindríem moltes oportunitats de fer-ho, la millor
tarifació social és l’impost de la Renda de les Persones Físiques, per tant, que
cadascú pagui en els seus impostos el que li pertoca, i vostès no han parat de
baixar els impostos a les famílies més riques del nostre país. La segona
possibilitat seria fer la tarifació social, que vostès no han fet, i vostès el que
fan és la tercera opció que és pujar indiscriminadament a tothom del 15% al
25% el que han de pagar per la universitat i ja veurem si augmenten o no
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augmenten les beques, perquè de moment les beques de 0 a 3, aquest any ni
les han convocat, i les beques de menjador no arriben a les escoles.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha algun grup més, no? Bé, jo el que voldria és agrair a les
dues intervencions, tant la del representant de l’Associació d’Estudiants de
l'Hospitalet, com la persona que ha parlat en nom de les diverses escoles de
la ciutat, doncs per manifestar una mica el que en la primera part de les
mocions hem parlat, i durant els últims Plens, desgraciadament, hem posat de
manifest una situació que no ens agrada, que, evidentment, nosaltres també
denunciem, i que estem treballant i lluitant per mirar que canviï i que puguem
continuar avançant en aquesta ciutat a la mateixa velocitat, o possiblement a
una velocitat inferior, però el que no volem és donar passos enrere en el món
de l’educació.
L’educació, s’ha dit, s’ha explicat avui, aquesta és una ciutat que possiblement
si no hagués estat per un sistema d’educació pública de qualitat, milers i
milers de nens i de nenes d’aquesta ciutat no haguessin estudiat a la
universitat, segur, segurament sense aquest sistema d’educació, doncs avui
no tindríem la quantitat de persones qualificades a la nostra ciutat, i això és el
que volem, que la gent de l'Hospitalet, que la gent de Catalunya, que la gent
d’aquest país, en definitiva, tingui una bona formació, perquè és el millor que
podem donar als nostres fills i a les generacions, aquest és un valor que
tothom ha de tenir, independentment si és el fill d’un empresari o és el fill d’un
treballador.
I, en aquest sentit, entenem que l’educació és un dels pilars bàsics que,
evidentment, compteu amb el govern d’aquesta ciutat per lluitar, per treballar,
per mirar de tirar endavant el món de l’educació, tal i com hem fet en els últims
anys a la ciutat, i espero i desitjo que les circumstàncies i que les mesures que
s’han anat prenent en els diferents governs, tant per part del Partit Popular,
com per part de Convergència i Unió, comencin a repensar-se i comencin a
canviar en benefici, com hem dit en diverses ocasions, en benefici del present
i del futur de la nostra societat.
Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.

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

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez
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