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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/5
Data: vint-i-set de maig de dos mil catorze
Hora: 18.10h fins 22.15h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

M Dolors Fernández Bosch

Tinenta d'alcaldia

…/…

2

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 D’ABRIL DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes al Ple ordinari del mes de maig, i abans de
donar la paraula a la Sra. Secretària, volíem donar la benvinguda a l’Escola Dolmen
que avui uns quants alumnes de grau superior d’administració i finances de primer,
ens acompanyen i, en fi, benvinguts i espero que en el Ple pugueu aprendre quins
són els mecanismes de discussió que habitualment fem aquí en el vostre Ajuntament.
Bé, abans de passar, no sé sent no? bé, jo crec que ara sí, molt bé, abans de donar
lectura a l’Ordre del Dia, primer donarem lectura a l’aprovació de l’esborrany de l’Acta
del 29 d’abril, si no hi ha cap inconvenient la donaríem per aprovada, i passaríem a
fer lectura de l’aprovació que hem realitzat en Junta de Portaveus, de la Declaració
Institucional sobre les nenes segrestades a Nigèria, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Declaració Institucional sobre les nenes segrestades a Nigèria.
Des del municipi de l'Hospitalet volem posar de manifest la nostra indignació i
condemna més absoluta al segrest que estan sofrint les 223 nenes nigerianes,
segrestades, quan estaven a l'escola, per Abubakar Shekau, líder del grup terrorista
"Boko Haram".
Desgraciadament, no és una novetat que en zones empobrides i violentes es vulnerin
salvatgement els drets humans, i molt especialment que això recaigui en les nenes i
les dones. Aquesta violència també forma part de les condicions de subordinació i
manca de drets civils bàsics en les quals viuen les dones, a la qual cosa el
radicalisme yihadista col·labora de manera sinistra.
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L'actitud repulsiva que alguns líders yihadistes tenen cap als drets humans anima i
genera l'aparició de grups terroristes com "Boko Haram"(que significa "l'educació
occidental és pecat"). També hi contribueix la pobresa i la injusta desigualtat
socioeconòmica: Nigèria és el primer productor de petroli d'Africa, mentre que el 60%
de la seva població viu amb menys d'un dòlar al dia. Només des de les polítiques de
democràcia i respecte als Drets Humans, i des del suport i la cooperació
internacional, es poden canviar aquestes situacions.
Molt especialment, en aquests moments, els ciutadans europeus hem de ser
conscients que el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans (aprovada el
1948) ha de ser una de les nostres senyes d’identitat, que la ciutadania ha de
reaccionar amb fermesa davant el seu incompliment, per sobre de credos i crisis
econòmiques.
Per tot això:
Exigim, que les nenes segrestades al nord de Nigèria siguin posades en llibertat, que
no siguin amenaçades, agredides ni mutilades, que tornin amb les seves famílies i
rebin una atenció adequada.
Exigim, que es respectin els drets humans a Nigèria i en tots els llocs del món que
presenten aquestes mateixes problemàtiques humanitàries, on l'abús als drets de la
dona i de la infantesa són especialment rellevants.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs és fer lectura d’aquesta Declaració i esperant que aquest problema es
pugui resoldre.
Passaríem ja a l’Ordre del Dia del Ple, començaríem per la Comissió Permanent de
Presidència i Economia.

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, no sé si hi ha alguna explicació prèvia, si no passaríem al posicionament
dels grups polítics, Plataforma per Catalunya.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya se dará por enterado del punto 1,
votaremos en contra del punto 2 y votaremos a favor del punto 3.
Nos queremos explicar sobre porqué votamos en contra del punto número 2, que es
sobre la resolución de las alegaciones y la aprobación definitiva del reglamento de los
medios de comunicación, ya que, bien, en este reglamento, si comparamos lo que el
reglamento que ustedes nos traen con lo que suelen decir los grupos que lo traen, los
grupos de gobierno suelen hablar sobre sus modelos de gestión, pues bueno, vemos
que lo que hoy nos presentan no tiene nada que ver con lo que ellos dicen que
defienden. Al fin y al cabo, pues bueno, estamos viendo que es un ejercicio de ver la
paja en el ojo ajeno y no ver la viga que hay en el nuestro, un ejercicio de criticar lo
que hace la derecha en otros sitios, pero desde la izquierda hacen exactamente lo
mismo cuando gobiernan.
Con este reglamento de medios que ustedes aprobaran hoy, se abre una puerta a la
externalización de lo que ustedes tanto han dicho que es un servicio municipal. Se
abre de par en par una puerta a productoras privadas para que den un servicio que
debería ser o que es de interés público. Hace cuatro días, pues les escuchábamos
criticar con fuerte vehemencia la privatización de los servicios de limpieza del
Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna la derecha, pero con este reglamento de
medios mucho nos tememos que acabaremos en un modelo muy parecido al que
tanto ustedes están criticando. Pero bueno, más allá de entrar en el debate de si los
medios los debe llevar una empresa pública o una empresa privada, lo más
importante y lo que no podemos olvidar es que detrás de estos medios hay personas,
trabajadores que lógicamente tienen una inquietud sobre su futuro, inquietud que con
este reglamento no sólo no solucionan, sino todo lo contrario.
Ustedes en las alegaciones presentadas por los trabajadores, pues bueno, sí que es
cierto que aprueban alguna alegación donde retocan cuestiones de lo que es la
índole profesional, que en las alegaciones que hemos visto, serían las más
accesorias. Pero digamos, hablando con trabajadores, las que más le preocupan,
lógicamente son las referidas a la situación laboral y estas son las que están
desestimadas. Ustedes se comprometen por lo visto en las alegaciones, a tener una
plantilla mínima para el contrato programa, pero no quieren incluir por lo visto, que
sea de carácter municipal, por tanto, al fin y al cabo lo que no quieren es blindar el
carácter público de esos 25 trabajadores, que en el fondo lo que ellos buscan es que
se les dé una seguridad y una confianza en su situación personal futura, cosa que
como ellos mismos manifiestan, pues dista mucho de lo que a lo mejor alguien pueda
decir que es que se quieren hacer funcionarios, eso no es lo que se nos ha
transmitido a nosotros.
Al final estos trabajadores, pues bueno, dependerán de La Farga, que es cierto que
es una sociedad municipal, en la que seguramente les hayan dicho que pueden estar
muy tranquilos, pero claro, tranquilos sí, pero tranquilos un año, porque dentro de un
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año hay nuevo consistorio que decidirá sobre el futuro de la Farga y, por tanto, al fin y
al cabo acabará decidiendo sobre el futuro de estas personas. Por tanto, la
tranquilidad laboral, como bien decimos, pues durará para esta gente nada más que
un año o bueno, quizás no tanto, quizás en el fondo, pues yo de ellos estaría
tranquilo sólo seis meses, porque es lo que queda hasta que se hagan los nuevos
presupuestos municipales, porque seguro que ningún trabajador de los medios ha
olvidado lo que pasó hace poco más de dos años en este mismo Pleno, cuando
ustedes pegaron un tijeretazo memorable a los medios de comunicación de la ciudad.
Por tanto, más allá de que hayan más alegaciones que han desestimado, que bueno,
consideramos sobre todo algunas, como por ejemplo que al fin y al cabo quien pueda
decidir el director de los medios sea este Pleno y entonces acabará siendo un
director afín al partido gobernante, sea el que sea, con lo cual no habrá seguramente
imparcialidad en las informaciones, como no la hay ahora, como criticamos realmente
que no la hay ahora, más allá de alegaciones como estas o algunas en las que se
desestima la libertad o que se habla de la libertad lingüística que han hecho otros
grupos municipales también se retira, al fin y al cabo lo más importante y lo que más
preocupa y más hoy en día con la situación que hay, es la situación laboral de estos
trabajadores, que es un poco a lo que queremos acabar y realmente lo que
queríamos es acabar haciéndoles una pregunta, una pregunta directa, que si ustedes
se comprometen a que el sector privado sólo complementará la programación y que,
por tanto, se contará con una plantilla estable de carácter municipal.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats del primer punt i votem favorablement els altres dos.
Sobre el segon punt, una breu intervenció, en primer lloc per dir que ja era hora,
perquè fa deu anys, el 31 de març del 2004, aquest Ple va aprovar per majoria
absoluta, per unanimitat, la redacció d’un reglament de mitjans de comunicació i hem
trigat deu anys, per tant, val a dir que estem davant d’un moment històric, en el qual i
és veritat, deu anys després, molt tard, però tenim per fi un reglament de mitjans de
comunicació. Un reglament de mitjans de comunicació que si ve és cert que hem
trigat molt, per tant, això val dir-ho, els últims mesos hem treballat de valent, alguns
més que d’altres, perquè sigui el millor reglament de mitjans de comunicació possible,
amb una comissió que ha anat treballant sobre el tema i el nostre grup se sent
satisfet del resultat final d’aquest reglament que és el que és, és un reglament de
funcionament que preveu i munta una estructura, per garantir la transparència, per
garantir la pluralitat i per garantir el bon funcionament dels mitjans de comunicació de
la ciutat, amb els seus mecanismes de control i de participació pública i ciutadana, el
reglament que aprovem avui, entenem i estem satisfets que permet aquest
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desplegament i farà possible aquest desplegament, per tant, pensem que és un
avanç molt important.
El nostre grup té el convenciment que aquesta casa té uns molt bons i bones
professionals dels mitjans de comunicació, tenim avui un bon reglament de mitjans de
comunicació i, per tant, tenim totes les condicions per millorar i molt, els mitjans de
comunicació actuals i desplegar-lo amb tota la seva potencialitat. Des del nostre grup,
no cal que ho digui, el nostre compromís per garantir que això sigui així des de bon
començament, per tant, hem defensat sempre la importància que hi hagués un bon
desplegament i uns bons mitjans de comunicació municipals, perquè és una garantia
de dret constitucional, el dret a la informació, i estem convençuts que aquest
reglament ens ajudarà encara més a millorar els mitjans de comunicació i ens obliga
també a què tinguin un nou impuls que els posi també a l’alçada del segle XXI, amb
el convenciment que tenim els mitjans i que tenim els professionals per fer-ho.
No entenc i ho he de dir, no entenc la intervenció que acaba de fer el Sr. Ordóñez, no
l’entenc, no farem més valoracions, però no l’entenc, perquè estem parlant d’un
reglament de mitjans, no estem parlant del contracte-programa, i el reglament de
mitjans ha de parlar del que és això, un reglament. En cap moment, i això vull deixarho molt clar, a la part que ens toca de responsabilitat, en cap moment està sobre la
taula cap de les alertes que deia el Sr. Ordóñez, com a mínim mentre aquest equip
de govern sigui el que és en aquests moments, per tant, això són alarmes o diguem
que les podem entendre des de qualsevol treballador públic avui en dia, amb les
onades de retallades i la situació que n’hi ha, i també de la història recent d’aquesta
ciutat, evidentment, però en aquests moments no està sobre la taula aquest tema,
així ho hem traslladat als mitjans de comunicació.
I aquest reglament el que persegueix és justament el contrari, és enfortir aquesta
situació i, per tant, els mitjans de comunicació d’aquesta ciutat, en el que resta de
mandat, evidentment, del proper Ple que surti de les eleccions municipals, doncs
soberanament decidirà el que correspongui, però d’aquí a final de mandat i amb
aquest reglament amb possibilitat de desplegar de cara al futur, doncs els mitjans de
comunicació continuaran essent com són i continuaran estant a la societat municipal
pública, que és La Farga, per tant, francament no entenem les alertes que deia el Sr.
Ordóñez, sobretot també, perquè si no recordo malament i hem estudiat i
personalment bastant, les al·legacions, no ha hagut cap al·legació de Plataforma per
Catalunya, per tant, sí que hem resolt favorablement gairebé totes les al·legacions
que venien en aquest sentit, per part dels treballadors municipals, del sindicat de
periodistes, del Partit Popular també hem resolt moltes al·legacions en positiu i, per
tant, el que esperem és que amb el Consell Assessor i amb el Consell Executiu que
es crea a partir d’aquest reglament, podrem participar totes i tots per millorar i
resoldre les preocupacions que vagin sortint.
Però insisteixo, estem convençuts que aquest reglament és un pas endavant i que a
partir d’ara estarem encara en millors condicions per fer que els mitjans de
comunicació de la ciutat estiguin a l’alçada de la ciutat i estiguin a l’alçada de la seva
ciutadania.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió ens donem per assabentats del dictamen número 1, votarem
en contra del número 2 i votarem a favor del número 3.
Votarem en contra del número 2, deu anys, deu anys per aconseguir un reglament de
mitjans de comunicació de la ciutat de l'Hospitalet, deu anys on hem estat esperant i
confiàvem que realment ens dotaríem d’uns reglaments que ens garantirien la cosa
primària i més bàsica, la imparcialitat i el criteri periodístic. Des de Convergència i
Unió pensàvem que ens dotàvem d’un reglament orgànic de mitjans de comunicació
per garantir precisament que el que prevaldria dintre dels nostres mitjans de
comunicació seria el criteri periodístic i no pas el criteri polític, i el que ens trobem és
que, un cop més, es posa el criteri polític per sobre del criteri periodístic, ens trobem
que tenim 25 treballadors a la casa que estan treballant en el tema de mitjans de
comunicació, que no són lliures, ni tenen la decisió final a l’hora de publicar les seves
pròpies peces, ens trobem que estan controlats per un comissari polític, a més a més,
hem blindat, aquest sí que el tenim blindat, el director a l’article 23.4 del nou
reglament queda blindat i s’especifica que és un càrrec d’alta direcció i, per tant, es
considera treballador de l’Ajuntament, la resta no, però aquest sí que ho serà.
Ens ha decebut, ens ha decebut moltíssim aquest reglament de mitjans, pensem que
hem fet al·legacions, però més que al·legacions el que s’hauria d’haver fet és un
reglament, una comissió a la qual l’oposició no ha estat convidada mai, però potser
una comissió més imparcial, capaç de tenir clar quin era l’objectiu d’aquest reglament
i no fer un manual polític per poder continuar controlant la feina d’uns professionals.
Hem dit de dotar-nos d’uns mitjans de comunicació que la ciutat es mereix, jo no sé si
la ciutat s’ho mereix o no s’ho mereix, però el que sí tinc claríssim és que els
treballadors que tenim actualment als nostres mitjans estan molt més capacitats del
que realment ens mereixem, per la feina que els hi deixem fer. Són professionals que
han demostrat un poder d’adaptació increïble, són treballadors que han demostrat
que estan disposats a “arrimar el hombro” en el que calgui, a aprendre, a reciclar-se,
a esforçar-se, i després n’hi ha una guillotina que els hi diu això sí i això no.
Això no pot ser, no pot ser que aquest diumenge, en aquesta ciutat, igual que a la
resta d’Europa, passés un fet importantíssim i a la nostra ciutat ha hagut dos fets que
se sabia d’antuvi, des de feia setmanes, que tindrien lloc aquest cap de setmana,
com és l’ascens del Collblanc de basquet i la promoció, els “play off” que està jugant
l'Hospitalet aquest cap de setmana, contra el Cadis, però és que la setmana anterior
ja havia jugat a Cadis i se sabia que hi havia aquesta possibilitat, no pot ser que el
diari de la ciutat continués sortint dilluns, aquest diari, segons criteris periodístics,
s’hauria d’haver esperat a sortir demà, per poder recollir les informacions que han
tingut lloc a la nostra ciutat, informacions importants de la nostra ciutat. El Diari de
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l'Hospitalet que s’ha publicat avui, és atemporal, és un diari que podria haver sortit en
qualsevol altre moment, els periodistes de la casa, si haguessin pogut escollir, segur
que s’haguessin estimat més poder aplaçar la publicació d’aquest diari, per recollir
aquestes informacions, però no, com l’important i el que ha de prevaldre en aquesta
casa i en aquests mitjans de comunicació, és el criteri polític, el diari s’ha publicat
avui.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En nom del grup municipal del Partit Popular ens donem
per assabentats del dictamen número 1 i a favor del 3, i del número 2 dono la paraula
a la Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, como decía antes el Sr. Salmerón, hoy, después de 10
años, llega al Pleno municipal el reglamento de medios, después de años y
legislaturas reivindicando un marco que regule los principios y deberes de los medios
de comunicación públicos, para que se garantice un servicio público de calidad, con
una información objetiva y plural a la ciudadanía, primando siempre los intereses de
la ciudadanía y no los intereses partidistas. Seguramente este reglamento en algunos
aspectos es un paso adelante, pero para nosotros hay temas fundamentales que no
se reflejan y, por tanto votaremos en contra.
Si bien se incluyen alegaciones del grupo popular tales como se garantice el principio
de transparencia en la gestión económica y financiera, que se garantice una oferta
sostenible económicamente, que se garantice el derecho a la información a las
personas con discapacidad o la creación y mantenimiento de un archivo de
contenidos obtenidos por los medios, disponible para toda la ciudadanía, también que
el Pleno municipal finalmente apruebe el contrato programa, el famoso contrato
programa, y que los informes y consultas encargados al Consejo Consultivo y Asesor
también estén a disposición de la ciudadanía a través de la página web, si bien se
han aceptado estas alegaciones, hay otras muchas que son de calado y que para
nosotros son imprescindibles a la hora de poder dar apoyo a este dictamen o no.
Creemos que de manera arbitraria se nos han rechazado con unos argumentos en
ocasiones, que son incoherentes.
En primer lugar, votamos en contra porque no se tiene en cuenta a los trabajadores,
ni a la plantilla, por ejemplo, se rechazan las alegaciones relativas a este tema, en las
que pedíamos que la gestión se vertebre mediante un equipo de profesionales
municipales que establece, para dar estabilidad a los trabajadores, y se nos
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argumenta, resumiendo, que esta alegación no puede ser atendida, porque las
normativas establecen que el personal de la sociedad que gestiona servicios
municipales, tendrá carácter de personal laboral y no adquieren, en ningún caso, la
condición de funcionarios. Nosotros no queremos que sean funcionarios, pero
queremos que no estén sujetos a un contrato-programa, a cuatro años, con la
inestabilidad que eso supone.
Además, Sr. Salmerón, el gato escaldado del agua fría huye, y entonces, pues como
representantes anteriores ya han dicho, en esta situación, hace un par de años, pues
vivimos una situación de la que todavía se acuerdan los trabajadores y, por tanto,
ellos pretendían, como lo hemos prendido en el caso del Partido Popular presentando
alegaciones, darles una estabilidad a estos trabajadores. Además hay
contradicciones, porque en la alegación número 13 se nos dice por un lado que la
determinación en el contrato-programa de los recursos humanos es uno de los
puntos posibles dentro del contenido del contrato-programa, pero por otro lado en la
alegación número 26 se nos dice que la plantilla mínima no es materia a incluir dentro
del contrato-programa, ya que esta determinación contradice el principio de
autonomía de organización del ente gestor que le corresponde a este, por tanto, no
entendemos muy bien, creemos que hay contradicciones. Pero además, nos parece
indignante que se proteja además a la directora, porque el artículo 24.3 dice que
tendrá condición de personal de alta dirección y se integrará a la plantilla del
Ayuntamiento de Hospitalet, por qué se protege a la directora y se olvida a los
trabajadores, o sea, yo creo que esto puede ser un premio a los servicios prestados
durante todos estos tiempos, porque si no, no hay otra justificación.
Además votamos en contra, por un punto clave para nosotros que es que no se
reconoce el tema del castellano, se nos rechaza una alegación en la que se nos dice
que la expresión pluralidad lingüística está dentro de la expresión cultural, esto
desnaturaliza el derecho a reclamar una verdadera pluralidad lingüística y queríamos
que estuviera incluida. En la alegación número 8, por ejemplo, nosotros pedíamos
que se vele y se fomente también la lengua y la literatura castellana en los términos
legales establecidos, utilizando de manera equilibrada las dos lenguas cooficiales en
Cataluña, reflejando la realidad lingüística y social de nuestra ciudad, se nos rechaza
con un argumento falso, diciendo que el Tribunal Constitucional lo rechaza y
prescribe la preferencia del catalán, cosa que no es verdad, precisamente el TC lo
que hizo es quitar la palabra preferente. Por tanto, nosotros creemos que si
Hospitalet es una ciudad bilingüe, que eso se refleje en los medios públicos y, por
tanto, para nosotros es fundamental que el reglamento establezca el bilingüismo en
toda su integridad.
Votamos en contra además, porque se desestiman las alegaciones en las que
pedíamos que la directora tuviera la potestad, atención, de velar por la pluralidad
política, la transparencia económica, la realidad lingüística de la ciudad, quien lleva la
gestión diaria de los medios de comunicación es la directora y, por tanto, queríamos
que explícitamente ella, pues velara por la pluralidad política, cosa que ahora no
hace, pero entonces también se nos rechaza. También se nos rechaza cuando
pedíamos que entre las competencias del Consejo Ejecutivo y de Programación, se
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incluyera un punto también de velar y gestionar, con la máxima transparencia, los
recursos económicos y humanos.
También votamos en contra, porque consideramos que hay falta de pluralidad
democrática, pedíamos que se reflejara la actividad de los grupos municipales y no
se refleja en el reglamento. Otro ejemplo en el que pedíamos la inclusión de un nuevo
punto para promover el debate democrático a través de la participación de los
representantes políticos que son la expresión de pluralidad política de nuestra ciudad,
y también se nos rechaza, no entendemos ese miedo a dejar constancia por escrito a
la palabra pluralidad democrática en los medios de Hospitalet. También se nos
rechaza que la inclusión de un representante de los trabajadores dentro del Consejo
Ejecutivo de Programación, pero en cambio se mantiene, porque nos la han
rechazado, se mantiene un técnico del departamento del Ayuntamiento de Hospitalet,
por qué se puede incluir a un técnico del Ayuntamiento municipal, pero en cambio no
a un representante de los trabajadores, o sea, es que es flipante.
Luego, también se nos rechaza, porque pedíamos la incorporación de un trabajador
de cada uno de los medios de comunicación, dentro del grupo de comunicación de
medios locales, en el Consejo de Redacción, y no se acepta. Pensamos nosotros que
es una cosa enriquecedora para el mismo Consejo de Redacción, cuando además en
el mismo reglamento contaremos con aportaciones de periodistas y profesionales que
enriquecen todo el reglamento, o sea, tienen que venir de fuera de casa, cuando aquí
tenemos profesionales que también pueden contribuir a mejorar el reglamento.
También se nos rechaza que la composición de la candidatura del Consejo Ejecutivo
sea consensuada en la Junta de Portavoces, sólo se nos informará, nosotros
pedíamos que fuera consensuada en la Junta de Portavoces y al final sólo se nos
informará.
Y ya acabo, también pedíamos que hubiera un control democrático y que la directora
viniera una vez al año, al Pleno, a informar del cumplimiento de los objetivos de este
reglamento, también ha sido rechazado. Y finalmente, la alegación estrella, es en la
que pedíamos que el nombramiento de la directora fuera por un acuerdo de Pleno, de
dos terceras partes, limitando su mandato en dos veces, también ha sido rechazada,
entonces ya anuncio desde ahora que haciendo uso del artículo 24.2, en el momento
en el que entre en vigor el reglamento, nosotros pediremos la reprobación de la
directora. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per donar resposta a alguna de les qüestions que s’han dit
respecte del punt número 2, sobre el reglament de mitjans de comunicació.
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Sr. Ordóñez, como mínimo podía haber presentado una alegación, es que ustedes no
han presentado ninguna, cero, con lo cual no sé si usted ahora mismo está con una
legitimación suficiente como para venir aquí a explicarnos qué tendría que haber sido
y haber dejado de ser este reglamento, ustedes no han hecho ni el esfuerzo, creo
además a posteriori, de leerse el reglamento, porque ha dicho algunas cosas o que
no están o que lo que pone es justamente lo contrario de lo que usted ha dicho, ni
más, ni menos.
Mire, la libertad lingüística en este país la garantiza el Estatut, pero no el Estatut del
reglament del mitjans de comunicación de l’Hospitalet, no, l’Estatut de Catalunya,
refrendado por todo el pueblo de Catalunya, y lo que dice allí respecto del uso de la
lengua y de ese uso de la lengua en los medios de comunicación, es lo que
estrictamente dice el reglamento de mitjans de comunicación de l’Hospitalet, ni más,
ni menos. Usted puede no estar de acuerdo, es legítimo, pero la pluralidad, lo que
recoge ese reglamento es exactamente lo que dice la legalidad del Estatut de
Catalunya y del Consell d’Audiovisual de Catalunya.
Luego, en su intervención se ha dedicado a lanzar aquí un velo de duda, mire, creo
que confunde conceptos y como usted no es de confundir concepto, o sea, no se
equivoca, lo hace malévolamente, no es lo mismo una prestación de un servicio
público y este servicio es un servicio público, porque así aunque no quisiéramos
estamos obligados por Ley, y otra cosa es el modo de prestación, eso cambia
radicalmente, estos medios de comunicación local son unos medios de comunicación
públicos, es un servicio público y está garantizado que la prestación sea pública o a
través de cualquier otro mecanismo, tal y como dice la Ley, siempre será de
titularidad pública.
No es lo mismo externalizar, como usted sabe muy bien, que privatizar, nosotros
hemos criticado y seguiremos criticando privatizaciones de servicio y de toma de
decisiones y modelos, externalizaciones como un modelo de gestión, mientras se
garantice la calidad, la universalización y la prestación del servicio con la garantía
pública, es un modelo de gestión que cada administración toma para hacerlo de la
manera más eficiente. Usted sigue confundiendo, también malévolamente, no es lo
mismo los trabajadores de La Farga, que son trabajadores directos, que cuando aquí
había una externalización a una empresa que se le acabó el contrato y se decidió no
renovar el contrato, eso no es lo mismo que intentar hacer ver a los trabajadores de
La Farga, la única sociedad municipal que tiene este Ayuntamiento, que está en
peligro su puesto de trabajo, eso es una falsedad, por mucho que usted y alguno más
quieran repetirlo y quieran lanzar ese halo de duda sobre esa plantilla, ya le digo yo,
ustedes repítanlo hasta la saciedad, pero que en este caso por mucho repetirlo no lo
va a convertir en ninguna verdad.
Con lo cual yo a lo que le invitaría es a leerse detenidamente el reglamento, a en la
próxima ocasión cuando haya una cuestión de este tipo, presentar alegaciones,
defender cual es su modelo, cual son sus propuestas y, a partir de ahí, podremos
establecer un debate, sin que usted haga ninguna propuesta, difícilmente podemos
debatir.
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Sra. Clar, imparcialitat i criteri periodístic, això és el que garanteix aquest reglament,
quan parlem de l’estatut del professional, parlem d’un desenvolupament d’un estatut
professional, parlem d’un consell de redacció amb presència dels treballadors, de qui
ells triïn que hi sigui en el consell de redacció, tota aquesta evolució, totes les
al·legacions que en aquesta direcció han presentat els treballadors, els treballadors
dels mitjans de comunicació, totes les hem acceptat, totes, perquè entenem i és la
voluntat, que aquest mitjà sigui un mitjà de la ciutat i, evidentment, no del govern de
la ciutat, sigui quin sigui el govern, ha de ser un mitjà de la ciutat i, per tant, els
treballadors que formen part d’aquesta realitat, han de formar part no només del
treball quotidià, sinó també del model.
Ha utilitzat una paraula, una expressió, això de comissari polític, no sé què li recorda,
però, això ho diu perquè preferiria que copiéssim el model de TV3, per exemple?
Absolutament plural, on hi ha diversitat política, on es recullen totes les sensibilitats
de manera igualitària, miri, potser ens hem equivocat, hem preferit no copiar el model
de TV3, potser és un error, però hem preferit no fer-ho, i li puc assegurar que mentre
la responsabilitat sigui nostra, aquests mitjans de comunicació públics d’aquesta
ciutat no seran com TV3 i els mitjans depenents de la Generalitat de Catalunya.
Respecte del que plantejava des del grup del Partit Popular, mire, hemos recogido
muchas de las alegaciones que ustedes han presentado, muchas, y hay otras que no,
es cierto, las de la lengua, se lo decía antes al Sr. Ordóñez, las de la lengua, mire,
ustedes creo que en su alegación venían a decir algo así como que hiciéramos toda
la comunicación al 50% y nosotros le hemos denegado esa alegación. Me remito otra
vez a lo mismo, el Estatut de Catalunya y lo que dice el Consell d’Audiovisual de
Catalunya y toda la reglamentación sobre mitjans públics, que inclouen els mitjans
públics locals, diuen exactament com ha de fer-se el tractament de la llengua i es fa, i
en aquest mitjà de comunicació ningú que ha anat a fer-se una entrevista, a fer unes
declaracions, mai se li ha fet canviar d’idioma, i això no ho pot dir tothom de tots els
mitjans públics que hi ha en aquest país.
Per tant, els mitjans públics de l'Hospitalet són públics, tenen vocació de servei públic
i estan per servir a la ciutadania, ara, a partir d’aquí, el que no podem fer és en el
reglament intentar avocar i posar tot allò que se’ns passa pel cap. Els treballadors
han de ser treballadors municipals, miri, és que la consideració de treballador
municipal a vostè li pot semblar malament i a mi també, però és que un treballar
municipal és un treballador que treballa a l’Ajuntament de l'Hospitalet, els treballadors
que treballen a La Farga no tenen la consideració de treballadors municipals, que a
mi m’agradaria o em deixaria d’agradar, però és igual, és un desideràtum, és que no
poden tenir aquesta consideració. Per tant, en un reglament que, entre d’altres coses,
és un instrument jurídic, no podem posar una cosa que no és certa, no ho podem
posar, per tant, no ho hem posat. Que la voluntat, i així es recull en el propi reglament
que diu que el contracte-programa recollirà la plantilla mínima necessària per
desenvolupar el contracte, això ho diu el reglament, això ho diu.
El contracte-programa, de qualsevol manera, el que ha de fer és donar els recursos
perquè qui sigui el prestador de serveis, a dia d’avui La Farga Gestió d’Equipaments
Municipals S.A., aquesta empresa tingui la capacitat i l’autonomia per gestionar amb

…/…

13

els recursos provinents de l’Ajuntament i els que sigui capaç d’aconseguir per mitjans
propis, d’organitzar aquells recursos, per ser els més eficient, els més eficaç possible,
amb aquells recursos disponibles. Però nosaltres el que no podem és taxar, fixar,
limitar, exactament tots els recursos, no podem donar totes les partides finalistes i
que no li quedi cap capacitat ni de gestió, ni de maniobra, ni d’autonomia, a la gestió,
en aquest cas a l’empresa que, insisteixo, és La Farga, per tirar endavant aquesta
encomana, aquest contracte-programa.
Respecte d’alguna de les al·legacions que vostè plantejava que no li hem acceptat,
miri, vostès ens deien, en el consell de direcció posem un treballador per cadascun
dels mitjans, a veure, tornem a repetir, la redacció del conjunt de mitjans de
comunicació és una redacció única, hi ha una redacció, doncs si hi ha una redacció,
d’aquest conjunt de redactors, de periodistes redactors, hi ha un representant, no
podem posar un del diari, un del canal, un de la televisió, un de la ràdio, perquè la
redacció és única, per això hi ha un representant. Fixin-se si està clar, que això que
demanen vostès no ho demanen ni els treballadors, perquè ells ja ho han entès
perfectament, ells sí que han entès que volen tenir una representació i la tenen i la
tindran, l’escolliran ells d’entre tots els professionals que hi ha allà i qui ells decideixin
serà representant, però ells no diuen un per cada mitjà, perquè saben que no hi ha
quatre mitjans, que no hi ha cinc mitjans, saben que hi ha un òrgan, una única
redacció, i a partir d’aquí, aquesta representació és la que estarà present en els
òrgans de participació.
Per tant, a veure, miri, jo entenc que vostès votin en contra, que hem trigat molt, ho
accepto, ha estat un reglament llargament, diguéssim, tractat i debatut, ha arribat fins
aquí, hem anat amb tota la voluntat d’assumir el màxim de les al·legacions que s’han
presentat, qui ha presentat al·legacions, evidentment, i així ho hem fet, crec que hem
recollit moltíssimes d’aquestes al·legacions i, malgrat tot això, vostès continuen votant
en contra, molt bé, escoltin, no passa res, la propera vegada continuarem intentant
afegir el màxim d’al·legacions, pensem que hi ha coses que, evidentment, allò que
quatre ulls veuen més que dos, quantes més aportacions tinguem més enriquim el
text, però també els hi demanaria a vostès una mica d’amplitud de mires.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més, sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros en ningún momento queríamos que los
trabajadores de los medios de comunicación públicos de Hospitalet fueran
funcionarios, ni personal, simplemente que se tuviera en cuenta que hubiera una
plantilla estable, que tuviera una seguridad laboral, porque a día de hoy no la tienen,
entonces, lo que nos sorprende además es que por un lado, pues se olvide a los
trabajadores, pero por otro lado se blinde y se proteja a la directora.
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Y respecto al tema de las alegaciones que nos han aprobado algunas, nos han
rechazado otras, que nos pide que tengamos abertura de mira, nosotros tenemos la
abertura de mira que usted necesite, pero no pretenderá que porque usted me haya
aprobado una serie de alegaciones, yo le apruebe todo, porque si hay algunas cosas
que para mí son fundamentales, para el grupo popular son fundamentales, pues
permítame que vote en contra.

SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si hi ha alguna intervenció, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Dos matisos respecte del que ara deia la Sra. Esplugas. La seguretat que tenen els
treballadors, entre d’altres coses, és la que els hi dóna la reforma laboral. Fa uns
mesos, els poliesportius que es gestionaven des de La Farga es van interioritzar en
l’Ajuntament, vostès van presentar una reclamació perquè els treballadors que
estaven a La Farga treballant, els portaven cap a l’Ajuntament, van estar en contra
d’això, en què quedem, estabilitat o no estabilitat ¿el que vostès ens demanaven era
que els féssim fora a tots en aquell moment?
I respecte de l’últim que vostè plantejava, home, perquè ens hagin aprovat unes
al·legacions no li votarem a favor a tot el text, doncs li podria dir al seu grup
parlamentari en el Congrés, que cada vegada que un grup parlamentari presenta
al·legacions li diu, si vols que t’aprovi les al·legacions o em votes a favor de la Llei o
no t’accepto cap.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que ja han fet els dos torns que vostès tenen Sra. Esplugas, li
recordo que hi ha un reglament de funcionament del Ple i si nosaltres mateixos no
complim, doncs anem malament.
A veure, jo no parlaré del tema dels mitjans de comunicació, perquè crec que el debat
ja s’ha produït per part de tots els grups polítics, però sí d’una forma molt, molt breu,
no volia deixar passar un punt que ha quedat sense comentari, que és el punt número
3, que és la cessió d’un espai gratuït a la Generalitat de Catalunya, perquè es pugui
ampliar una escola, l’escola Ernest Lluch, a la nostra ciutat.
I ho vull manifestar per dos motius, primer per tornar a manifestar que per nosaltres
l’educació és una inversió de present i de futur, que estem treballant, que hem
treballat i que treballarem en col·laboració i amb tothom que vulgui tirar endavant i
que cregui en l’educació com una fórmula de garantia d’igualtat d’oportunitats i també
de futur i de progrés,
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I, en segon lloc, per dir..., volia dir tres coses, la segona és que tenim una gran
escola, que és una escola amb grans alumnes, amb grans famílies i amb grans
professionals, que en aquests moments, malgrat les dificultats del moment, s’estan
deixant la pell per educar als nens i nenes del barri de Collblanc-La Torrassa.
I en tercer lloc, per anunciar o per reiterar que malgrat que, doncs hem acordat cedir
aquest espai, perquè es pugui l’any que ve ampliar aquesta escola, vull recordar que
no oblidem cap dels que estem aquí, ni la gent de la ciutat, que aquesta escola hem
de continuar reivindicant que es pugui fer d’una forma definitiva, no provisional com
estem ara a un dels espais del barri, sinó que hi ha el solar ja previst per cedir a la
Generalitat de Catalunya, al carrer Montseny, i que, per tant, el que demanem també i
recordem, és que aquesta escola està pendent de construcció i que no deixarem que
durant massa temps continuem afegint mòduls i mòduls, malgrat les dificultats, el
temps complicat, els temps difícils i la manca de recursos de totes les
administracions.
Per tant, estem encantats de col·laborar, de treballar plegats amb l’escola, amb el
centre educatiu, amb les famílies, amb els alumnes, amb la Generalitat de Catalunya,
però no oblidem que aquesta escola està pendent, com hi ha una altra escola al barri
de Santa Eulàlia que també, doncs està pendent la seva construcció definitiva.
Dit això, passaríem a la següent comissió permanent, que jo, si no hi ha inconvenient,
afegiria la següent, perquè a la Comissió d’Espai Públic només hi ha un punt. Sra.
Secretària.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE III NÚM. 3038/2014, DE 10 D’ABRIL,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL
DE DISTRICTE III (SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
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Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte III núm. 2970/2013 de 16
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte III (Santa
Eulàlia i Gran Via Sud).
ATÊS que en dates 8 i 9 d’abril de 2014, les entitats: Associació de Veïns Ildefons
Cerdà de Gran Via Sud; Comissió de Festes Gran Via Sud; Club Petanca Ildefons
Cerdà; Associació Coral i Humorística Drac d’Or i Consell Educatiu de l’Hospitalet,
en els què es fan constar els canvis de representants d’aquestes entitats al Consell
de Districte.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte III núm.
3038/2014 de 10 d’abril, en la que es dóna per assabentat del canvi de representant
de les esmentades entitats i es determina la composició nominal del Consell de
Districte III.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte III
núm. 3038/2014 de 10 d’abril, relativa a la modificació de la composició nominal del
Consell de Districte III, i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Mª Ángeles Sariñena
Hidalgo
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sra. Anabel Clar i López
c) VOCALS DEL CONSELL :
•

Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Sr. Francesc Josep Belver i Vallés

•

Regidora en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya: Sra.
Sonia Esplugues González

•

Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez

•

Regidor en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa: Sr. Lluís Esteve Garnés

•

Regidor en representació del Grup de Plataforma per Catalunya: Sr.
Alberto Sánchez López
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•

Representant de l’Associació de Veïns “Agrupació de Veïns 5 Carrers de
Santa Eulàlia”, Sr. Isidoro González Fernández.

•

Representant del Consell Municipal de Serveis Socials: Sr. Manuel
Monleón Antón

•

Representant del Consell Escolar Municipal: Sra. Mercè Parellada i
Fuentes

•

27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
1. En representació de l’entitat Comissió de Festes de Santa Eulàlia,
el Sr. Ramón Carreira González
2. En representació de l’entitat Comissió de Festes Gran Via Sud, la
Sra. Ana Perera Clemente
3. En representació de l’entitat Grup de Comerciants de Santa
Eulàlia, la Sra. Mireia López Ferré
4. En representació l’entitat Asociación de Vendedores Interiores del
Mercat de Santa Eulàlia, el Sr. Lluís Murlà Giménez
5. En representació de l’entitat AMPA Escola Casal dels Àngels, el Sr.
Enrique Repiso Bareas
6. En representació de l’entitat AMPA Escola Frederic Mistral, el Sr.
Rubén Casellas Martínez
7. En representació de l’entitat AMPA IES Santa Eulàlia, el Sr. Jesús
Ruiz López
8. En representació de l’entitat Associació de Famílies d’Alumnes
Escola Paco Candel, el Sr. Santiago Béjar Latonda
9. En representació de l’entitat Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, el
Sr. Fernando Leiva Camacho
10. En representació de l’entitat Club de Fútbol Santa Eulàlia, el Sr.
José Manuel Banderas Vozmediano
11. En representació de l’entitat Fundació Esportiva L’Hospitalet
Atlètic, el Sr. Jordi Ors Carballo
12. En representació de l’entitat Club Petanca Ildefons Cerdà, el Sr.
Juan Francisco Macías Granados
13. En representació de l’entitat Penya Ramonet Barcelonista, el Sr.
Ramón Blanch i Badia
14. En representació de l’entitat Associació Coral i Humorística Drac
D’Or, el Sr. Julio Mañez Gatoo
15. En representació de l’entitat Asociación Andaluza CCR Amigos de
Santa Eulàlia, el Sr. José María García-Calvillo Fernández
16. En representació de l’entitat Col·lectiu de Pintura Santa Eulàlia, la
Sra. Carme Martínez Martínez
17. En representació de l’entitat Associació Cultural Santa Eulàlia
2002, la Sra. Antonia Sánchez Ramírez
18. En representació de l’entitat Associació Cultural de Recreació
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Històrica Rubicón, el Sr. Raúl Muñoz García
19. En representació de l’entitat Plàudite Teatre, la Sra. Eugenia
Delgado Mata
20. En representació de l’entitat Asociación de Personas Mayores de
Santa Eulàlia, el Sr. Raimundo Cabello Delgado
21. En representació de l’entitat Jubilats i Pensionistes Provençana, el
Sr. Antonio Luque Domínguez
22. En representació de l’entitat Grup Dones de Santa Eulàlia, la Sra.
María Clemente Díaz
23. En representació de l’entitat Casa Galega de L’Hospitalet, el Sr.
Ricardo Fernández García
24. En representació de l’entitat ACA Real Cofradía Virgen de la
Cabeza, el Sr. José Ortiz Cobo
25. En representació de l’entitat Associació de Veïns Ildefons Cerdà de
Gran Via Sud, el Sr. Bartomeu Fité Colomar
26. En representació de l’entitat Associació Dinàmica Artesanal
Intel·lectual, la Sra. Mª Luz Sánchez Abad
27. En representació de l’entitat ASOMOBE – Associació Solidària
Montse Bernal, la Sra. Mª Jesús López Reseco.
•

3 membres entre veïns/es o entitats que portin a terme una tasca
significativa al Districte i que han estat designats per la Regidora
Presidenta del Districte per mitjà d’aquesta resolució que fixa la
composició final del Consell:
-Sr. Ricardo Aguilera Santos
-Sr. Tomás Rodríguez Meroño
-Sra. Vanesa Torres Riera

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Antonio Orellana García

PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I
DICTAMEN 2.L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC D’ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT
DELS
SERVEIS
DE
COMUNICACIÓ
MUNICIPALS
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que l’Ajuntament en Ple en sessió de 28 de gener de 2014, va aprovar
inicialment el Reglament Orgànic d’organització i funcionament dels serveis de
comunicació municipals de L’Hospitalet de Llobregat, el qual va estar sotmès a
exposició pública per mitjà d’anuncis al DOGC de 6 de febrer de 2014 i BOPB de 10
de febrer de 2014, i al Tauler de l’Ajuntament i al diari “El Periódico” de 14 de febrer
de 2014.
VIST que el termini d’exposició pública de 30 dies hàbils; ha tingut lloc durant el
període compres entre l’11 de febrer i el 17 de març de 2014.
VIST que consta a l’expedient el certificat de la Vicesecretaria General de
l’Ajuntament de 30 d’abril de 2014, en el qual es fa constar que durant el termini
d’exposició pública anterior, s’han presentat les següents al·legacions:
a) Al·legacions presentades pel Sr. Juan Carlos del Rio Pin, com a Portaveu del
grup municipal del Partit Popular, mitjançant escrit de 17 de febrer de 2014,
registrat d’entrada en aquest ajuntament el mateix dia amb el núm. 7284.
b) Al·legacions presentades pel Sr. Francisco Duran Velasco, en representació
dels treballadors dels mitjans de comunicació de La Farga, mitjançant escrit
de 28 de febrer de 2014, registrat d’entrada en aquest ajuntament el mateix
dia amb el núm. 9384.
c) Al·legacions presentades per la Sra. Meritxell Borràs i Solé, com a Portaveu
del grup municipal de Convergència i Unió, mitjançant escrit de 13 de març de
2014, registrat d’entrada en aquest ajuntament el mateix dia amb el núm.
11.605.
d) Al·legacions presentades pel Sr. Francisco Duran Velasco, en representació
del sindicat de periodistes de Catalunya, Sindicat de Professionals de la
Comunicació, mitjançant escrit de 17 de març de 2014, registrat d’entrada en
aquest ajuntament el mateix dia amb el núm. 12123.
e) Suggeriments presentats en escrit signat pel Sr. Albert Batlle Bastardas,
Director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, que adjunta al·legacions
d’aquest organisme presentat per mitjà de certificat administratiu
de
17/03/2014, que van tenir entrada en el registre general de l’Ajuntament, el de
18 març de 2014, amb el núm. 12.327.
VIST l'informe de la Secretària General del ple en funcions de 12 de maig de 2014
(LH 18/2014)
VISTA l’acta d’aprovació de la redacció definitiva del reglament per part de la
Comissió encarregada de la seva redacció, a la vista de les al·legacions presentades,
de 12 de maig de 2014.
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació i
modificació dels reglaments de naturalesa orgànica i que tindran en tot cas aquest
caràcter, entre d’altres, la regulació dels òrgans complementaris i dels procediments
de participació ciutadana.
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El ple a proposta de la Tinenta d’alcaldia Sra, Maria Mercé Perea i Conillas, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia, amb el quòrum
de la majoria absoluta previst a l’art. 123.1.c) en relació amb el 124.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
ACORDA:
PRIMER.- RESOLDRE les al·legacions presentades al reglament orgànic
d’organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet
en el sentit que figura expressat a continuació:
A. EN RELACIÓ A LES QUE FIGUREN A L’ESCRIT PRESENTAT PEL SR. JUAN
CARLOS DEL RIO PIN, COM A PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR QUE VA TENIR ENTRADA EN EL REGISTRE GENERAL
DE L’AJUNTAMENT EN DATA 17/02/2014 AMB EL NÚM. 7.284.
1. Es desestima l’al.legació que proposa que al primer paràgraf del
preàmbul s’inclogui cita expressa a l’art. 22 de la Carta de Drets
Fonamentals de la UE que diu: “La Unió respecte de la pluralitat
cultural, religiosa i lingüística”, pel motius següents:
Cal assenyalar que la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. feta a
Estrasburg el dia 12 de desembre de 2007, al seu article 22 assenyala en la
seva traducció al castellà literalment: “La Unión respeta la diversidad cultural,
política i lingüística “.
Aquest precepte es basa a l’article 6 del Tractat de funcionament de la Unió
Europea i constitueix un mandat dirigit als òrgans de la Unió i als seus Estats
membres. No obstant això, tal com assenyala l’Audiència Nacional, Sala de lo
Social, en sentència d’11 de febrer de 2014 la Carta dels Drets Fonamentals
de La Unió Europea tot i tenir el mateix valor jurídic que els Tractats només
s’aplica a les institucions, òrgans i organismes de l’Unió, així com als estats
membres però únicament quan apliquen el Dret de la Unió de conformitat amb
l’àmbit d’aplicació que aquesta mateixa Carta defineix a l’ article 51.
Per això es considera que aquest precepte no és d’aplicació directa al
Reglament dels mitjans de comunicació locals en tant que aquest
desenvolupa legislació interna de l’estat espanyol i de la Comunitat Autònoma
de Catalunya. D’altra banda la garantia a la pluralitat cultural, religiosa i
lingüística esdevé en el nostre propi ordenament jurídic, de la Constitució
Espanyola i de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació
Audiovisual que al seu article 40 que defineix el servei públic de comunicació
audiovisual ja recull la referència expressa a l’obligació d’aquests serveis a
fomentar i difondre la diversitat cultural i lingüística d’Espanya.
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2. S’estima parcialment l’al·legació proposada en relació a l’article 4
apartat 2 subapartat e) afegir “i la cultura que esdevé a la nostra ciutat”,
desestimant la inclusió del terme “esdevé”, pels motius següents:
L’article 4 del text del reglament aprovat inicialment regula els objectius i
principis generals dels mitjans de comunicació municipals i el seu apartat 2
determina els objectius entre els que figuren al subapartat e) ésser vehicle del
coneixement.
Aquesta finalitat dels serveis de comunicació es relaciona amb la regulació
bàsica estatal recollida a la Llei 7/2010, de 31 de març, General de
Comunicació Audiovisual i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya, i en tant que la cultura de la ciutat
coincideix amb la missió d’atendre als ciutadans i grups socials destinataris de
la programació majoritària per raó de l’àmbit de difusió dels serveis de
comunicació audiovisuals d’aquest municipi.
No existeix inconvenient des del punt de vista jurídic en admetre aquesta
al·legació, si bé seria convenient substituir el terme “esdevingué” atès que
l’accepció que el diccionari de la llengua catalana manté sobre el terme
“esdevenir” al qual se li atorga caràcter de passar d’un estadi a un altre, o
incidir accidentalment en alguna cosa.

3. Es desestima l’al·legació proposada en relació a l’art. 4.2 apartat i afegir
al final “.....així com de les activitats dels partits polítics amb
representació municipal”, pels motius següents:.
L’addició proposada en l’al·legació presenta una confusió conceptual en
relació als partits polítics. Des d’un punt de vista jurídic to i que és cert que els
grups municipals són una lògica emanació dels partits polítics que s’integren
en la Corporació Municipal com a resultat de les eleccions municipals, tal i
com ve expressant el Tribunal Constitucional ja des de la sentència 36/1990,
existeix una diferenciació conceptual entre els partits polítics i els grups que
s’organitzen d’electes després de la celebració del corresponent procés
electoral general, autonòmic i local. Aquesta diferenciació els atorga
personalitat jurídica diferent e independència de voluntats.
L’article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril recull dins de l’organització
municipal els grups municipals com a emanació dels partits polítics que van
concórrer a les eleccions però amb voluntat, personalitat i àmbit d’actuació
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diferents. En el mateix sentit l’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya el qual garanteix la participació dels grups municipals i dels
regidors en els òrgans d’informació i difusió municipals però no als partits
polítics.

4. S’estima parcialment l’al·legació proposada d’afegir a l’article 4 apartat 3
un nou subpartat j) el principi de transparència en la gestió econòmic i
financera, en el sentit de incloure aquest principi dins de l’article 30 del
reglament relatiu al finançament del servei.
L’article 4.3 recull els principis que es determinen al Capítol II de la Llei de
Comunicació Audiovisual de Catalunya 2272005, de 29 de desembre. Si bé
res no obsta a que la transparència en la gestió econòmic financera s’inclogui
en el reglament. Però aquesta transparència té a veure amb el finançament
del servei i per tant a la gestió dels fons, és per això que es considera adient
que la referència a la transparència en la gestió econòmic financera s’inclogui
dins del precepte referit al finançament dels serveis que es troba a l’art 30 del
Reglament.

5. Es desestima l’al.legació proposada a l’article 4 apartat 3 un nou
subapartat
“ K)
el principi de respecte a la professionalitat i
independència dels treballadors i treballadores que formen part dels
mitjans de comunicació municipal” en base als motius següents:.
Aquest principi ja es troba recollit a l’art. 4.2.f) del reglament aprovat
inicialment, que recull dins dels objectius de l’activitat dels mitjans garantir les
millors condicions d’independència i professionalitat dels periodistes i la resta
dels col·lectius que hi treballen. La garantia d’aquesta professionalitat e
independència en el reglament va més enllà de ser un principi informador de
l’activitat dels mitjans per tal de ser un objectiu a garantir en l’activitat dels
mitjans com a conseqüència del principi de llibertat d’informació que conté
l’art. 20.1 de la Constitució Espanyola i el seu desenvolupament per la Llei
Orgànica 2/1997, Reguladora de la Clàusula de Consciència.

6. S’estima parcialment l’al.legació en relació a l’art. 5.apartat b) proposa
una nova redacció que inclogui la referència a la llengua en el sentit
següent: “Garantir l’accés a una informació veraç, objectiva, plural i
equilibrada i a les més amplies i diverses expressions socials, culturals,
i lingüístiques, respectuosa amb el pluralisme polític, social, cultural i
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lingüístic”, donant nova redacció a l’art. 5.b) i pels motius següents:
L’article 5 b) del text del reglament aprovat inicialment regula la missió del
servei públic dels mitjans de comunicació municipal relacionades amb la
pluralitat en la informació quan diu: “Garantir l’accés a una informació veraç,
objectiva, plural i equilibrada i a les més amplies i diverses expressions socials
i culturals, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural.
La llengua és, indubtablement, un vehicle d’expressió cultural per tant es
possible entendre’l inclosa dins del concepte de diversitat que ja recull aquest
precepte en el seu apartat m).

7. S’estima l’al.legació proposada en relació a l’article 5 apartat c) demana
que
s’afegeixi
a aquest
precepte la l’expressió”sostenible
econòmicament”.
8. S’estima parcialment l’alegació referida a l’art. 5 m) ”Vetllar i promoure el
coneixement i la difusió de la llengua i literatura catalanes i castellanes,
en els termes legals vigents, emprant de forma equilibrada ambdues
llengües cooficials a Catalunya, reflectint la realitat lingüística i social de
la nostra ciutat”, procedint a donar nou redactat a aquest apartat , pels
motius següents:

L’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya regula en el seu apartat 1
que la llengua pròpia de Catalunya és el català i com tal es la llengua d’us
normal...... La Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 reconeix la
constitucionalitat de l’apartat 1 del precepte al declarar que el català és la
llengua pròpia d’us normal de les administracions públiques i dels mitjans de
comunicació públics de Catalunya, assenyalant que aquest precepte compleix
la funció d’acreditar la realitat que es caracteritza per l’ús normal i habitual del
català en tots els ordres de la vida social de Catalunya, prescrivint un ús
preferent o privilegiat del català. La redacció del text de l’art. 5.m) del
reglament respecta aquest pronunciament constitucional i l’al·legació va
dirigida a establir un ús equitatiu d’ambdues llengües. Per acord 295/2007, de
19 de desembre, el Consell Audiovisual de Catalunya aprova la Instrucció
General sobre la presencia de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès en
els mitjans de comunicació audiovisual l’art. 3.1.a) i 5.1.a) d’aquesta Instrucció
determina l’obligació dels serveis de comunicació de les corporacions locals
de televisió i ràdio a garantir que la llengua emprada normalment sigui el
català, o l’aranès per les corporacions locals del Vall d’Arán.
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9. S’estima parcialment l’al.legació en el sentit que demana s’inclogui u
nou apartat o) a l’article 5 amb la següent redacció: “Facilitar l’accés als
continguts audiovisuals de les persones amb discapacitat afavorint la
introducció de les audiovisuals que així ho permetin”, s’afegeix un nou
apartat o) a l’art. 5 , pels motius següents:
L’article 52.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya En Cataluña, determina
en relació als mitjans de comunicació social que els poders públics hauran de
promoure les condicions per garantir l’accés sense discriminació als serveis
audiovisuals en l’àmbit de Catalunya. En el mateix sentit es regula a l’art. 8 de
la Llei 27/2010, Pel que fa a la televisió el Consell Audiovisual de Catalunya
va aprovar per acord de 20 de febrer de 2013, la Instrucció general sobre
l’accessibilitat als continguts audiovisuals televisius, publicada en el DOGC
núm.6334 de 13 de març de 2013 la qual preveu a l’apartat primer de la
disposició addicional primera, per als prestadors de serveis de comunicació
audiovisual televisiva d’àmbit local de gestió pública, l’obligació d’establir en
els seus respectius contractes programa les mesures i mecanismes
d’accessibilitat per tal que les persones amb discapacitat puguin accedir de
manera efectiva als continguts que emetin. No obstant això caldria considerar
aquesta missió del servei públic sense tenir en compte la limitació final que es
considera procedent a l’al·legació ja que pot comportar una restricció al
compliment de la normativa d’accessibilitat no prevista en normes de rang
superior que són d’aplicació directa.
10. S’estima l’al.legació relativa a afegir un un nou apartat p) a l’article 5 amb
la següent redacció “Promoure i mantenir un arxiu de continguts
obtinguts pels mitjans de comunicació al llarg dels anys, disponible a la
ciutadania”.

11. S’estima l’al.legació relativa a afegir un un nou apartat q) a l’article 5 amb
la següent redacció “Potenciar la difusió i distribució de continguts que
tinguin com a finalitat mantenir, impulsar i desenvolupar la cohesió i
promoció social, econòmica i cultural de L’Hospitalet”.

12. Es desestima l’al.legació que proposa una nova redacció de l’art. 6 del
reglament relatiu a la forma de gestió dels SCML’H, de manera literal
proposa la següent redacció.” La prestació del servei municipal dels
SCML’H es realitzarà mitjançant la forma de gestió directa que es
vertebrà mitjançant un equip de professionals municipals estable.
L’Ajuntament, directament o per mitjà d’un ens gestor públic, assumirà
la definició, l’elaboració i la distribució dels continguts, sens perjudici de
la possibilitat de comptar amb el suport del sector privat, que en cap cas
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podrà reemplaçar els principis generals previstos en aquest Reglament
garantits pels professionals que formen part de SCML’H, pels motius
següents:
L’article 32 apartat 2 de la Llei 22/2005 de Comunicació Audiovisual de
Catalunya, determina que la prestació del servei públic de comunicació
audiovisual en l’àmbit local ha de ser portada a terme en forma de gestió
directa, les modalitats associatives dels ens locals establertes per la Llei i els
consorcis integrats pels ens locals. No obstant això, la Llei 6/2012, de 1 de
agosto, modifica la Llei estatal 7/2010, de 31 de març, General de la
Comunicació Audiovisual, per tal de flexibilitzar les formes de gestió dels
serveis públics de comunicació audiovisual públics de manera que aquests
poden adoptar qualsevol de les formes de gestió que contemplen els arts. 85 i
86 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
Aquesta modificació de la Llei estatal no té virtualitat en Catalunya que
continua mantenint a l’art. 32.2 de la Llei 22/2005, la gestió directa, la gestió
associada o la gestió per consorci local com a úniques formes de gestió.
D’altra banda caldrà tenir en compte, en el seu cas, pel que fa a la gestió
associativa les limitacions que la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local imposa als consorcis, si bé aquesta matèria no respon
a l’objecte de l’informe d’aquesta concreta al·legació.
El manteniment del règim de gestió directa, com única forma de gestió dels
serveis de comunicació audiovisual sense contemplar altres possibilitats de
formes de gestió legalment previstes i la seva determinació per via
reglamentària limita la capacitat d’actuació municipal màxim si tenim en
compte les previsions de les disposicions de la de la Llei 27/2013. És per això
que el segon paràgraf de l’art. 6 preveu que l’ajuntament pugui adoptar altres
formes de gestió del servei prèvia la tramitació del corresponent expedient
administratiu de modificació de la forma de gestió que determina la legislació
vigent.
En l’actualitat el servei es presta per gestió directa per mitjà de la societat de
capital íntegrament municipal LA FARGA GEM SA, però aquesta condició de
empresa pública no li atorga al personal que hi presta serveis el caràcter de
personal municipal. No existeix una vinculació laboral directa entre el personal
de la societat municipal i l’ajuntament, ja que aquesta gaudeix de personalitat
jurídica pròpia i el personal s’integra en aquesta organització sense tenir la
condició de personal estatutari.
L’article 85 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
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règim local disposa que les societats mercantils locals es regiran íntegrament,
qualsevol que sigui la seva forma jurídica, per l’ordenament jurídic privat,
llevat de les matèries en les que els hi sigui d’aplicació la normativa
pressupostària, comptable, de control financer, de control d’eficàcia i de
contractació. Havent d’adoptar una de les formes previstes en el Text Refós
de la Llei de Societats de Capital aprovada pel RDL 1/2010.
En el mateix sentit l’art. 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals a
Catalunya , en el seu l’art. 222 apartat 2 determina que el personal de la
societat que gestiona serveis municipals tindrà caràcter de personal laboral i
no adquireixen en cap cas la condició de funcionari. Exigint a continuació el
mateix precepte que aquest personal sigui seleccionat amb respecte als
principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.
En conclusió el règim del personal be determinat íntegrament per
l’ordenament jurídic privat per imperatiu legal, sense altre limitació que la
referida a la seva selecció en els termes que s’han exposat anteriorment.

13. S’estima parcialment l’al·legació i es modifica el segon paràgraf de l’art.
8 relatiu a la inclusió dins de l’objecte del contracte-programa els
recursos humans, pels motius següents:
L’article 33 apartat 3 de la Llei 22/2005, de Comunicació Audiovisual de
Catalunya determina que l’autonomia de la gestió directa i quotidiana del
servei amb respecte als corresponents òrgans de govern i decisió dels ens
locals responsables del servei s’ha de garantir per mitjà d’un contracteprograma que ha d’abastir els fons necessaris per l’adequada prestació dels
servei, definint al mateix temps els objectius específics del servei públic que
ha d’ésser assumits per l’ens o l’organisme gestor.
La determinació en el contracte-programa dels recursos humans que l’ens
gestor ha de destinar a portar a terme el servei de mitjans de comunicació
municipals és una dels continguts possibles dels contractes programes si
atenem a la regulació supletòria de l’art. 68 de la Llei 47/2003, General
Pressupostària, però el grau de concreció dels recursos humans en el
contracte-programa no podrà contradir l’autonomia de gestió que la Llei
22/2005 exigeix per a l’ens gestor.

14. S’estima la relativa a la supressió de l’art. 8 la referència a l’òrgan de
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delegació del Ple com a competent per a l’aprovació del contracteprograma.
15. S’estima parcialment l’al·legació que proposa la modificació per mitjà de
l’addició a l’art 9 del Reglament, relatiu a la Composició del Consell
Consultiu i Assessor, una nova redacció de les figures del President i
Vicepresident del Consell fent constar al reglament que la Presidència ha
de recaure en un membre del govern municipal i la vicepresidència en un
membre de la segona força política que actuarà en cas d’absència com a
President, i es dona nova redacció a l’art. 9 apartat B) i 10.3.b) pels
motius següents:
L’article 33 apartat 4 de la Llei 22/2005, de Comunicació Audiovisual de
Catalunya determina que en la gestió del servei públic de comunicació d’àmbit
local s’ha de garantir la participació dels grups socials i polítics més
representatius dins del territori, així com les entitats sense ànim de lucre
d’aquest, per mitjà de la seva integració en un consell de naturalesa
consultiva i assessora d’acord amb el que determini el reglament
d’organització i funcionament.
El capítol II del text del reglament aprovat inicialment regula el Consell
Consultiu i Assessor com a òrgan de participació, a l’article 9 regula la
composició d’aquest Consell i a l’article 10 la designació dels membres
d’aquest Consell.
L’al·legació presentada demana que es precisi en la composició del Consell
que la vicepresidència correspongui a un membre de la segona força política
del municipi. Aquesta demanda no respon a cap obligació legal i per tant resta
dins de la potestat d’autoorganització que reconeix la llei sectorial al municipi
la determinació de la composició d’aquest òrgan propi de participació.

16. S’estima parcialment l’al·legació que proposa l’addicció a l’article 9 en
relació als tres vocals de reconegut prestigi en l’àmbit de la comunicació
del Consell Consultiu que siguin de reconegut prestigi en l’àmbit de la
comunicació afegir local o comarcal, pel motius següents:
L’al·legació presentada demana que es precisi que es substitueixi el
reconegut prestigi per l’acreditació i que es concreti l’àmbit de la comunicació
a la de caràcter local o comarcal.
Aquesta modificació entra dins de la potestat d’autoorganització que reconeix
l’article 33.4 de la Llei 22/2005 al municipi i per tan resta sotmesa a la decisió
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del ple quan aprovi el text definitiu. Aquesta demanda no respon a cap
obligació legal i per tant resta sotmesa la decisió del ple quan aprovi el text
definitiu del reglament.

17. S’estima parcialment l’al.legació que proposa la modificació del 10.3.d)
del text aprovat inicialment per tal que els professionals de reconegut
prestigi seran proposats per la Junta de Portaveus prèvia presentació
d’un informe sobre la seva capacitat, mèrit i idoneïtat i escollits per 2/3
dels membres d’aquesta Junta de Portaveus en atenció a la seva
especial rellevància en l’àmbit de la comunicació local i comarcal,
donant nova redacció a l’actual 10.3.e), pels motius segïents:.
L’al·legació presentada demana que es precisi que els vocals de reconegut
prestigi que integrin el consell consultiu siguin designats a proposta de 2/3 de
la Junta de Portaveus i no per la Junta de Govern Local com preveu en el text
del reglament aprovat inicialment. .
Aquesta precisió entra dins de la potestat d’autoorganització que reconeix
l’article 33.4 de la Llei 22/2005 al municipi i per tan resta sotmesa a la decisió
del ple quan aprovi el text definitiu.
18. S’estima l’al.legació que proposa que l’article 12.1.d) relatiu a
l’elaboració dels informes i l’emissió de consultes relatives a la
comunicació que li pugui encarregar el Ple municipal, l’Alcaldia o els
òrgans de direcció de l’ens gestor, si s’escau.
19. S’estima parcialment l’al.legació que proposa una addició final a l’art.
12.2 al final “aquests informes i consultes seran públiques i per tant,
disponibles a la web municipal el dia següent a la seva emissió, pels
següents motius:
L’al·legació presentada consisteix en precisar que els informes i consultes que
es sol·liciten a aquest òrgan siguin públiques i disponibles a la pàgina web
municipal des del dia següent a la seva emissió. La publicitat dels acords del
Consell Consultiu millora l’accessibilitat dels ciutadans a la informació i per
tant no existeix des del punt de vista jurídic cap inconvenient en aquesta
publicació sempre que es tingui en compte la normativa sobre protecció de
dades personals. Aquesta precisió entra dins de la potestat d’autoorganització
que reconeix l’article 33.4 de la Llei 22/2005 al municipi i per tan resta
sotmesa a una decisió del ple quan aprovi el text definitiu
20. S’estima l’al·legació que proposa la modificació de l’art. 13.1 amb la
finalitat de modificar la periodicitat de les sessions del Consell
Consultiu, passant de 1 a dues vegades a l’any.
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21. Es desestima l’al.legació que proposa afegir a l’article 16.1.B) Un
representant dels treballadors del SCML’H escollit/da per aquests, pels
motius següents:
L’article 16 regula la Composició del Consell Executiu i de Programació que
és l’òrgan responsable de la gestió dels serveis de comunicació de conformitat
amb l’art. 33.2 de la Llei 22/2005. De conformitat amb aquest precepte la seva
elecció correspon al Ple municipal amb el quòrum de la majoria de 2/3. No és
possible per tant, des del punt de vista legal, que siguin els treballadors qui
escollessin un membre d’aquest òrgan.
22. S’estima parcialment l’al·legació que proposa afegir a l’art. 16.1.B) “Un
professional de reconegut prestigi local o comarcal a proposta de
cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la
Corporació Municipal, designats en escrit del seu portaveu i Tres
professionals en l’àmbit de la comunicació local o comarcal, pel motius
següents:
L’article 16 regula la Composició del Consell Executiu i de Programació que
és l’òrgan responsable de la gestió dels serveis de comunicació de conformitat
amb l’art. 33.1 de la Llei 22/2005. El text del reglament aprovat inicialment
preveia que el vocal a proposta dels grups municipals fos un professional de
“reconegut prestigi” i que els tres professionals en l’àmbit de la comunicació
siguin de caràcter local o comarcal. Es considera que l’abast de la
comunicació general pot enriquir la composició del Consell.
23. Es desestima l’al.legació que proposa suprimir de l’art.16.1.b) Un/a
tècnic/a del departament de comunicació de l’Ajuntament, pels motius
següents:
L’article 16 regula la Composició del Consell Executiu i de Programació que
és l’òrgan responsable de la gestió dels serveis de comunicació de conformitat
amb l’art. 33.1 de la Llei 22/2005. De conformitat amb aquest precepte la seva
elecció correspon al Ple municipal amb el quòrum de la majoria de 2/3. El
reglament preveu que un dels llocs de vocal a nomenar sigui un tècnic del
departament de comunicació de l’ajuntament per tal que es produeixi una
presència tècnica en el si de l’òrgan responsable de la gestió dels mitjans de
comunicació atès que el servei és de titularitat municipal. No obstant això la
previsió correspon a l’exercici de la potestat d’autoorganització de l’ajuntament
que es materialitza en aquest reglament i serà el ple quan aprovi el text
definitiu qui resoldrà definitivament.
24. S’estima parcialment l’al.legació proposa suprimir de l’article 17.3 La
candidatura de composició del Consell Executiu i de Programació serà
consensuada a la Junta de Portaveus confeccionada per l’alcaldia o
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regidoria delegada, d’acord amb les determinacions de l’article anterior
serà elevada per al Consell Consultiu i Assessor per tal que en el termini
màxim de 30 dies procedeixi a emetre l’informe preceptiu que preveu
l’art. 33.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació
Audiovisual de Catalunya, en el qual s’avaluarà la capacitat, el mèrit i la
idoneïtat dels candidats, donant nova redacció al precepte 17.1 i pels
motius següents:
L’article 17 regula el nomenament del Consell Executiu i de Programació que
és l’òrgan responsable de la gestió dels serveis de comunicació de conformitat
amb l’art. 33.2 de la Llei 22/2005. De conformitat amb aquest precepte la seva
elecció correspon al Ple municipal amb el quòrum de la majoria de 2/3 previ
l’informe del Consell Consultiu i Assessor, res no obsta si així es determina
pel reglament que la candidatura proposada per l’alcaldia sigui informada
prèviament per la Junta de Portaveus. Aquesta determinació es pot
determinar en l’exercici de la potestat d’autoorganització de l’ajuntament,
motiu pel qual serà el ple quan aprovi el text definitiu qui resoldrà
definitivament.

25. Es desestima l’al.legació en relació a l’art. 17 proposa suprimir l’apartat 3
que regula el procediment de nomenament del Consell Executiu i de
Programació, pels motius següents:
Les previsions d’aquest precepte relatiu al nomenament del màxim
responsable de la gestió dels serveis de comunicació s’ajusten a les
determinacions de l’art. 33.2 de la Llei 22/2005, el qual exigeix informe
preceptiu del Consell Assessor i Consultiu però no el configura com a
vinculant.
El reglament per una major garantia preveu que quan l’informe inicial sigui
desfavorable es sotmeti de nou al Consell substituint el membre que no ha
obtingut el pronunciament favorable, per tal de donar una major coherència i
agilitat en el procés de nomenament d’aquest òrgan.
L’article 33.2 de l’esmentada norma demana l’informe del Consell Consultiu
amb caràcter preceptiu sense exigir que sigui favorable ni vinculant. En
conseqüència, per aplicació de l’art. 82 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, si la
norma legal no determina el caràcter vinculant de l’informe, els informes
preceptius tenen caràcter de no vinculants, cosa que possibilita apartar-se’n
de manera motivada
26. Es desestima l’al.legació en relació a l’art 20 apartat d) que regula les
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competències del Consell Executiu i de Programació proposa afegir a
l’apartat d) “ …i la plantilla mínima de personal necessari pel seu
desenvolupament”, pels motius següents:
La funció del Consell Executiu relativa a efectuar la proposta del contracteprograma que recull l’article 20 apartat d) inclou la memòria econòmica
conforme la configuració legal del contracte-programa que porta a terme l’art.
33 de la Llei 22/2005. L’apartat a) del mateix precepte determina que
correspon a aquest òrgan la definició de la política estratègica i de recursos
materials i humans que es consideri oportuna per al desenvolupament de les
activitats pròpies de l’entitat gestora, dins dels límits pressupostaris fixats al
contracte-programa.
La determinació de la plantilla mínima no és matèria a incloure dins del
contracte-programa, ja que aquesta determinació contradiu el principi
d’autonomia organització de l’ens gestor que correspon a aquest per l’art. 33.3
abans esmentat.
27. Es desestima l’al.legació que proposa afegir un nou apartat i) a l’article
20 amb el text següent: “i) promoure el debat democràtic a traves de la
participació dels representants politics que són l’expressió de la
pluralitat política de la nostra ciutat”, pels motius següents:.
L’article 20 a l’apartat b) ja determina que correspon al Consell Executiu
establir les directrius adients perquè els continguts compleixin els principis i
les obligacions. I entre els principis que regula l’art. 4.3.c) està el foment del
debat públic i la participació democràtica. D’altra banda l’art. 4.2.c) recull com
a objectiu dels mitjans de comunicació inserir espais d’opinió dels grups
polítics municipals. Tanmateix l’article 5 apartat e) recull que s’ha de garantir
en el disseny de la programació la participació i el debat democràtics i l’accés
de les organitzacions polítiques i amb especial atenció a l’activitat de
l’ajuntament i els seus grups municipals. La inclusió d’aquesta al·legació
suposa reproduir de nou les determinacions dels articles 4 i 5 del reglament
que es considera innecessari.
28. Es desestima l’al.legació que proposa afegir un nou apartat j) a l’article
20 amb el text següent:.”j) vetllar I gestionar amb la màxima
transparència els recursos econòmics i humans” , pels motius següents:
La transparència en la gestió és un principi que s’ha de concretar aplicant
mesures concretes en la gestió, al Consell Executiu li correspon exercir les
seves funcions amb transparència ja que és el màxim òrgan encarregat de la
gestió i així li obliga la Llei 47/2010. Per això no és suficient que vetlli per la

…/…

32

transparència, sinó que la seva gestió s’ha d’ajustar a aquesta. Serà el
contracte-programa l’encarregat de fixar les mesures que garanteixin aquesta
transparència. Des del punt de vista jurídic no existeix inconvenient en estimar
aquesta al·legació i serà el ple en exercici de la seva potestat
d’autoorganització qui decideixi sobre la seva admissió final.
29. S’estima parcialment l’al.legació que proposa modificar el primer
paràgraf de l’art. 22 relatiu al funcionament del Consell Executiu i de
programació amb la redacció següent: El Consell Executiu i de
Programació es reuneix en sessió ordinària una vegada cada 4 mesos
atenent els canvis de graella per cada temporada i també en sessió
extraordinària a convocatòria del President/a o a iniciativa d’ 1/3 dels
seus membres, és dona nova redacció a l’art. 22.primer paràgraf pels
motius següents:
L’al·legació proposa la modificació de la periodicitat ordinària de les sessions
del Consell Executiu i de programació passant de la inicialment prevista de 6
mesos a 4 mesos. Aquesta modificació entra dins de la potestat
d’autoorganització i la redacció definitiva del reglament que aprovi el ple
municipal determinarà aquesta.
30. Es desestima l’al.legació que proposa proposa modificar l’art. 24 apartat
1 relatiu al nomenament del/la Director/a dels mitjans de comunicació
municipals amb el text següent: El/la Director/a serà nomenat per un
acord del ple municipal adoptat amb un quòrum de la majoria de 2/3 del
número legal de membres de la Corporació. La seva designació
determinarà la duració del seu nomenament , i serà confirmat o revocat
amb motiu de la renovació total del Consell Executiu i de Programació,
podent ser renovat en el càrrec un màxim de dues vegades., pels motius
següents:
El nomenament del Director dels Mitjans de Comunicació Municipal com a
òrgan responsable de la gestió exigeix el quòrum de la majoria de 2/3 de
conformitat amb l’article 33.2 de la Llei 22/2005, pel mateix procediment que
es determina per al nomenament del Consell Executiu. L’al·legació proposa
que la seva designació no pugui ser renovada per més de dues vegades.
Aquesta limitació no té justificació legal alguna màxim si es considera que no
existeix un període inicial de nomenament ni cap norma legal que determini
una limitació de la renovació del personal directiu i per tant professional que
es troba subjecte a un contracte laboral d’alta direcció que es rescindible en
qualsevol moment i que es confirma amb ocasió de cada renovació del
Consell Executiu. No obstant això tampoc existeix una norma que prohibeixi la
limitació de la renovació del personal d’alta direcció. Per això serà el ple en
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exercici de la potestat d’autoorganització qui amb l’aprovació definitiva del
reglament resoldrà.

31. Es desestima l’al.legació que proposa afegir a l’article 25 apartat 2 un
nou apartat K) amb el text següent:k) “Vetllar per la pluralitat política, la
transparència econòmica i la realitat lingüística de la ciutat d’acord amb
les dades del últim baròmetre municipal disponible, pels motius
següents:
L’article 25 recull les funcions de la Direcció del SCML’H al qual li correspon la
funció executiva, d’organització i coordinació en el si del contracte-programa i
les directrius del Consell Executiu.
La modificació que proposa l’al·legació pretén atribuir al Director funcions que
corresponen al Consell Executiu i al contracte-programa. Per coherència amb
les determinacions del reglament en el seu conjunt i atenent que és de
dubtosa legalitat la introducció del baròmetre municipal, que no és més que
una enquesta d’opinió sense cap força jurídica o legal com a determinant de la
gestió, contradiu les determinacions legals de la Llei 22/2005 que determina
que ha ser el contracte-programa és l’instrument que fixa els objectius del
servei públic que el Director ha d’executar d’acord amb els principis del
reglament i les directrius que determini el Consell Executiu.

32. Es desestima l’al.legació que proposa addicionar a l’art. 27 l’expressió
“de cada un dels mitjans” pels motius següents:
L’article 27 regula la composició del Consell de Redacció en el qual figura un
redactor dels mitjans de comunicació municipals escollit per aquest. La funció
del Consell de redacció és coordinar els continguts dels diferents mitjans i en
aquest Consell s’incorporen els respectius coordinadors.
La modificació que proposa l’al·legació pretén que s’incorpori a aquest Consell
un redactor de cadascun dels mitjans escollit per aquests. No existeix
inconvenient legal en que així sigui, i serà el ple en l’exercici de les seva
potestat d’autoorganització qui decideixi la composició final.

33. Es desestima l’al.legació que proposa addicionar un nou article entre el
29 i l’actual 30 amb la redacció següent: “Control democràtic El/La
Director/a dels SMCL’H haurà de comparèixer a la Comissió Informativa
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adient com a mínim una vegada a l’any per informar del compliment dels
objectius als que es refereix aquest Reglament, pels motius següents:
El control de la gestió dels serveis municipals de mitjans de comunicació
correspon a l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del contracteprograma funció que el reglament atribueix al Consell Executiu en l’art. 20.f).
D’altra banda les Comissions Informatives de conformitat amb l’art. 122. 4 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local són els
òrgans que exerceixen les funcions d’estudi, informe o consulta dels
assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple i de seguiment de la
gestió de l’alcalde i del seu equip de govern, sens perjudici del superior control
i fiscalització que correspon al ple amb caràcter general. El desenvolupament
del règim de les Comissions Permanents es va efectuar pel reglament Orgànic
del Ple vigent, el qual regula la existència d`’unes Comissions Permanents
sectorials amb les competències que li reconeix l’art. 60.3 del reglament
orgànic del Ple i unes comissions especials per a tractar assumptes de
característiques especials que es determinen en el moment de la seva
creació.
L’al.legació pretén la compareixença del Director dels mitjans per tal de donar
compte de la gestió quan el responsable d’aquesta funció és el Consell
Executiu de conformitat amb les funcions que li atribueix l’art. 20 a aquest
òrgan.

B. ESCRIT PRESENTAT PEL SR. FRANCISCO DURAN VELASCO, EN
REPRESENTACIÓ
DELS
TREBALLADORS
DELS
MITJANS
DE
COMUNICACIÓ DE LA FARGA, QUE VA TENIR ENTRADA EN EL REGISTRE
GENERAL DE L’AJUNTAMENT EN DATA 28/02/2014 AMB EL NÚM. 9.384.
1. S’estima parcialment l’ al·legació que proposa afegir a l’apartat b) de
l’article 5 “i religioses”: “Garantir l’accés a una informació veraç, objectiva,
plural i equilibrada i a les més amplies i diverses expressions socials,
culturals i religioses, respectuosa amb el pluralisme polític, social, cultural
i religioses”.
La definició lingüística del concepte de religió que trobem al diccionari de
Catalunya és: el conjunt de dogmes o doctrines, de preceptes o costums i de
ritus que configuren sociològicament i oficialment la religió d'un grup humà
determinat. Per tant, es pot considerar la religió com a expressió social i també
com a expressió cultural i per tant compresa dins del concepte de pluralisme
social i/o cultural. No obstant això recollir específicament el terme religiós no
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suposa cap inconvenient des del punt de vista jurídic; però per motius de estil i
reiteració s’estima la inclusió només en una de les ocasions.
2. S’estima parcialment l’al.legació que proposa afegir al primer paràgraf de
l’article 6 “.i l’assignació del personal municipal mínim necessari inscrit en
l’estructura de l’Ajuntament” i es dona nova redacció al primer paràgraf de
l’art. 6, pels motius següents:
En l’actualitat el servei es presta per gestió directa per mitjà de la societat de
capital íntegrament municipal LA FARGA GEM SA. Aquesta condició de
empresa pública no li atorga al personal que presta serveis en la societat el
caràcter de personal municipal. No existeix, de manera indiscriminada una
vinculació entre el personal de la societat municipal i l’ajuntament.
Quan la gestió directa es porta a terme per mitjà d’una empresa de capital
íntegrament municipal, com a ens que gaudeix de personalitat jurídica pròpia,
disposa de la seva pròpia organització i personal. L’article 85 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local disposa que les
societats mercantils locals es regiran íntegrament, qualsevol que sigui la seva
forma jurídica, per l’ordenament jurídic privat, llevat de les matèries en les que
els hi sigui d’aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control
financer, de control d’eficàcia i de contractació, havent d’adoptar una de les
formes previstes en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital aprovada
pel RDL 1/2010.
En el mateix sentit l’art. 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals a Catalunya ,
en el seu art. 222 apartat 2 determina que el personal de la societat tindrà
caràcter de personal laboral i no adquireix en cap cas la condició de funcionari.
Exigint a continuació, el mateix precepte, que aquest personal sigui seleccionat
amb respecte als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.
En conclusió la forma de gestió directa del servei no comporta sempre el
caràcter municipal del personal, ja que aquesta qualificació des del punt de
vista jurídic deriva de la relació laboral o estatutària que vincula al personal amb
l’organització que porta a terme aquesta gestió. És per això que no s’ajusta a la
legalitat definir al personal com a “municipal” i “inscrit en l’estructura de
l’ajuntament”.

3. Es desestima l’al.legació que proposa afegir al primer paràgraf de l’article

…/…

36

6 quan diu “.., sens perjudici de la possibilitat de comptar amb el suport
del sector privat, per completar, complementar i consolidar els SCML’H.” ,
pels motius següents:
L’article 32.2 de la Llei de 22/2005, de Comunicació Audiovisual de Catalunya
preveu la forma de gestió directa en la prestació dels serveis públics de
comunicació audiovisual. Però aquesta determinació legal no exclou la
possibilitat de poder subscriure contractes que restaran subjectes al Reial
Decret 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic en els termes exposats als articles. 189 i següents.
Els contractes per a la gestió dels serveis públics, quan la forma de gestió és
directa, només poden tenir per objecte activitats complementàries i auxiliars per
a la prestació del servei, però en cap cas el seu objecte pot ser la gestió
indirecta d’aquest. Perquè això suposaria un canvi en la forma de gestió.
Per tant es considera innecessari establir la limitació de la finalitat dels
contractes a subscriure per a la prestació del servei, ja que els termes “suport” i
“termes i límits” que determini la legislació vigent que es troba en la redacció
inicial de l’art. 6 del reglament ja configuren legalment la limitació de l’objecte
dels contractes.
4. Es desestima l’al·legació que proposa afegir un segon paràgraf de l’article
8 amb la redacció següent “... El contracte-programa fixarà unes àrees
d’informació i entreteniment que tindran caràcter de servei públic d’interés
per a la comunitat: informatius, actualitat diària, informatius actualitat no
diària, esports, educació i cultura i convivència i activitat associativa. El
contracte-programa establirà la plantilla mínima necessària per dur a terme
la programació de servei públic d’interès per a la comunitat, plantilla que
estarà inscrita en l’estructura de l’Ajuntament”, pels motius següents:
L’al·legació proposada concreta les determinacions del contracte-programa de
manera detallada establint que aquest haurà de contenir la fixació de les àrees
d’informació i entreteniment públic d’interès per a la comunitat..etc.
Aquesta concreció detallada que proposa l’al.legant , contradiu la configuració
legal del contracte-programa que es recull a l’art. 33.3 de la Llei 22/2005, ja que
aquest nivell de concreció es contrari al principi d’autonomia en la gestió directa i
quotidiana del servei competència del òrgan responsable de la gestió. És per
això que el Consell Executiu i de Programació segons les funcions que li atorga
l’art. 20 del Reglament és l’òrgan encarregat de la gestió quotidiana del servei.
L’ajuntament com a titular del servei ha de determinar en el contracte-programa
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els objectius específics del servei que han d’ésser assumits per l’organisme
gestor, però respectant l’autonomia de la gestió directa i quotidiana. Pel que fa a
la referència al personal cal estar al que s’ha informat amb motiu de l’examen de
l’al·legació núm. 3 de les formulades pels representants del treballadors.

5. S’estima parcialment l’al.legació que proposa inserir al segon paràgraf de
l’article 8 la frase que figura subratllada on diu “ El contracte-programa ha
de permetre i garantir la comprovació de l’ús adequat de les aportacions
dels recursos públics, determinarà les directrius generals de prestació del
servei i els recursos financers, professionals, humans i materials
concretant la quantitat que l’ajuntament aportarà a l’ens prestador del
servei en cada exercici, i les obligacions de servei públic que s’exigeixen
en atenció a aquesta aportació, així com els indicadors per comprovar i
fiscalitzar el compliment”, es dona nova redacció al segon paràgraf de
l’article 8, i pels motius següents:
L’al·legació demana que s’inclogui en el contingut del contracte-programa la
determinació dels “professionals, recursos humans i materials”.
El contracte-programa té per finalitat determinar els objectius i el finançament
del servei públic dels mitjans de comunicació de conformitat amb la configuració
legal d’aquest instrument que recull l’art. 33.3 de la Llei 22/2005.
No existeix en aquest precepte cap referència a la determinació d’altres recursos
que no siguin els econòmics, tot i que els recursos configuren una part del cost
dels serveis, la concreció màxima d’aquests recursos en el contracte programa
suposa una limitació a l’autonomia organitzativa de l’ens gestor que aquest
mateix precepte legal li reconeix. Per això qualsevol referència en el contracte
programa als recursos humans i materials ha de configurar-se de manera
genèrica deixant el suficient marge de maniobra a l’ens gestor que el permeti
exercir aquesta autonomia.
D’altra banda no existeix una justificació per fer una distinció entre professionals
i recursos humans, la segona definició engloba els primers, i en tant que
l’al·legació no justifica aquesta distinció es considerar improcedent.

6. Es desestima l’al.legació que proposa afegir al final del segon paràgraf de
l’article 8 “El contracte-programa donarà especial importància a
l’actualització dels equips i del programari informàtic, particularment en
els mitjans audiovisuals i digitals”, pels motius següents:

…/…

38

Com s’ha informat anteriorment la relació entre el titular del servei i l’òrgan de
gestió directa de conformitat amb l’art. 33.3 de la Llei 22/2005, s’instrumenta per
mitjà d’un contracte-programa de duració temporal i que l’article 8 ha determinat
en un màxim de 4 anys.
L’aprovació del contracte-programa correspon al Ple de conformitat amb el que
disposa el mateix art. 8 del reglament. Per imperatiu legal aquest contracteprograma s’ha de sotmetre a informació pública per termini de 20 dies hàbils
prèviament a la seva aprovació i l’òrgan encarregat de confeccionar el contracteprograma és el Consell Executiu i de Programació.
És aquest òrgan a la vista de les necessitats de gestió del servei qui proposarà
les prioritats al Ple municipal que finalment serà l’òrgan encarregat de la seva
aprovació. Determinar en una norma reglamentària de caràcter orgànic amb
vocació de permanència en el temps les prioritats del servei que correspon fixar
al contracte-programa limitarà, de manera innecessària, l’autonomia en la gestió
dels serveis de comunicació que li correspon a l’ens gestor.

7. S’estima l’al.legació que proposa substituir el subapartat tres de l’article
9.B) per: “Tres professionals acreditats en l’àmbit de la comunicació
general i/o local”.
8. S’estima parcialment l’al·legació que proposa afegir un nou apartat f) a
l’apartat 1 de l’article 12: “Promourà l’elaboració d’una proposta d’estatut
de redacció que reguli i concreti el grau d’autonomia del qual gaudiran els
professionals dels serveis de comunicació municipals de L’Hospitalet, tot
establint un punt d’equilibri amb la línia editorial marcada per la direcció.
Tindran especial atenció aspectes com el dret a l’objecció de consciència i
el dret a la rectificació”, i es crea un nou apartat que s’inclou com a 12.1.e)
i l’actual e) passa a f), i pel motius següents:
L’article 12 del reglament regula les funcions del Consell Consultiu i Assessor
proposant un nou apartat f) en els termes que figuren anteriorment transcrits. El
Consell Consultiu i Assessor és l’òrgan de participació social i política en la
gestió dels serveis de comunicació, les seves funcions venen definides
bàsicament en la Llei. És el Consell Executiu i de Programació el responsable
de la gestió del servei, i el que té competències executives. Seria necessari
arbitrar la fórmula que atribuís a aquest òrgan funcions d’informe i al Consell
Executiu les d’aprovació de l’Estatut professional, en coherència amb les
funcions que cada òrgan té encomanades legalment. Aquesta mateixa norma
reconeix la potestat d’autoorganització de l’ajuntament a l’art. 33.4 de la Llei
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22/2005 per mitjà del seu reglament, i per això serà el Ple quan aprovi el text
definitiu del reglament qui decideixi sobre la seva procedència.

9. S’estima l’al.legació que proposa modificar el subapartat primer de
l’apartat 1.B de l’article 16 que diu “Un professional de reconegut prestigi
en l’àmbit de la comunicació “ per ”Un professional acreditat relacionat
amb àmbit de la comunicació.”
10. S’estima l’al.legació que proposa modificar el subapartat segon de
l’apartat 1.B de l’article 16 que diu “Tres professionals en l’àmbit de la
comunicació” Per la de “Tres professionals acreditats en l’àmbit de la
comunicació general i/o local”.
11. S’estima l’al·legació que proposa afegir a l’apartat g) de l’article 20 “A tal
efecte, el Consell Executiu i de Programació designarà un dels seus
membres com a Defensor de l’espectador i definirà les seves funcions”12. S’estima l’al.legació que proposa afegir a l’article 27 on diu “.. i un/a
treballador/a d’entre els redactors..” afegir : “sense responsabilitat
orgànica”:
13. S’estima parcialment l’al.legació que afegir a l’article 29 “......l’enfocament i
el to...”, és dona nova redacció a l’art. 29 i pels motius següents:
L’article 29 del reglament aprovat inicialment recull les funcions del Consell de
Redacció dient “Correspon al Consell de redacció coordinar els continguts dels
diferents informatius, programes i publicacions”.
L’al·legació proposa que s’afegeixi a aquest precepte “l’enfocament i el to”.
Sorprèn que els treballadors proposin aquesta addició quan, des del punt de
vista jurídic, pot constituir una violació del principi de llibertat d’informació recollit
a l’art. 20.1.d) de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 2/1997, de 19 de
Juny, Reguladora de la Clàusula de Consciència dels Professionals de la
Informació. Tal com ha determinat el Tribunal Constitucional en la Sentència
225/2002, la llibertat d’informació té una doble vesant subjectiva i objectiva, en
tant que constitueix la forma d’assegurar la transmissió de tota la informació pel
professional del mitjà, contribuint a conservar el pluralisme que justifica aquest
dret de llibertat d’informació i reforçant la formació de l’opinió pública. Només la
llibertat ideològica del redactor assegura una opinió pública correctament
informada i plural.
És per això que si s’identifica enfocament amb línea editorial seria possible
admetre l’al·legació però la determinació del to en cap cas seria admissible per
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ser contrària al principi de llibertat d’informació.
14. S’estima parcialment l’al.legació que proposa afegir al segon paràgraf de
l’article 30 “......professionals, humans i materials...”: “La gestió del servei
per qualsevol forma de gestió directa, diferent a la gestió pel propi
ajuntament, requerirà la subscripció del corresponent contracte-programa
el qual definirà el marc de relacions recíproques entre el ens gestor i
l’Ajuntament amb la finalitat de garantir l’autonomia de la gestió directa i el
finançament estable dels serveis, regulant d’acord amb la naturalesa i
objectius del servei i en el marc d’aquest reglament, la provisió dels fons
professionals, humans i materials, necessaris per l’adequada prestació”,
es dona nova redacció al paràgraf 20 apartat segon, pels motius següents:
L’article 30 del reglament determina l’obligatorietat de la subscripció del
corresponent contracte-programa en compliment de la previsió legal com a
instrument de finançament del servei.
La seva regulació legal està prevista a l’art. 33.3 de la Llei 22/2005 de
Comunicació Audiovisual de Catalunya. La redacció inicial del precepte
s’adequa a les determinacions legals i la proposta tal com es recull a
l’al·legació, al meu entendre, és incompatible amb la autonomia de la gestió
directa i quotidiana del servei que li correspon a l’ens gestor en execució del
corresponent contracte-programa. que contindrà els objectius i les directrius del
servei. La finalitat legal d’aquest instrument és els objectius específics del servei
públic que ha de portar a terme l’ens gestor aportant el finançament necessari,
això no comporta l’obligació que l’ajuntament faci provisió efectiva d’altres
recursos diferents de l’aportació econòmica i per tant no pot ser objecte de
determinació pel reglament en els termes que figura redactada.

C. ESCRIT PRESENTAT PER LA SRA. MERIXELL BORRÀS I SOLÈ COM A
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ QUE VA
TENIR ENTRADA EN EL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT EN DATA
13/03/2014 AMB EL NÚM 11.605.
1. S’estima l’al.legació que proposa afegir a l’apartat 2.h) de l’article 4 “...i
igualtat de gènere
2. Es desestima l’al.legació que proposa afegir al primer paràgraf de l’article
6 “...mantenint en tot cas els treballadors, i per completar i consolidar els
SCML’H, pels motius següents:
L’article 6 del reglament aprovat inicialment dona compliment a l’art. 33. apartat
2 de la Llei 22/2005, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, establint la
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forma de gestió directa del servei. L’al·legació proposa una nova redacció del
text inicialment aprovat en el sentit següent: “La prestació del servei públic dels
SCML’H es realitzarà mitjançant la forma de gestió directa. L’Ajuntament,
directament o per mitjà d’un ens gestor públic, assumirà la definició, l’elaboració
i la distribució dels continguts, sens perjudici de la possibilitat de comptar amb
el suport del sector privat d’acord amb els termes i els límits que determini la
legislació vigent, mantenint en tot cas els treballadors, i per completar i
consolidar els SCML’H”.
La gestió directa del servei que resulta obligada per Llei, tal i com es recull en
aquest mateix informe, a l’al·legació núm. 12 de les del Grup Municipal del
Partit Popular i en la número 3 de la representació dels treballadors, estableix la
necessitat de que l’ajuntament com a titular del servei determini els objectius i
aporti el finançament del servei. No obstant això es reconeix l’autonomia de
gestió a l’art. 33.2 de la Llei 22/2005, de Comunicació Audiovisual de
Catalunya en favor de l’ens gestor, cosa que exigeix que sigui aquest qui
prengui les decisions sobre la gestió del servei. .El Ple amb l’aprovació del
contracte-programa serà qui determini els objectius i els fons que es destinaran
al servei.
D’altra banda cal tenir en compte que el contracte-programa té una vigència
limitada en el temps i qualsevol reconeixement reglamentari de congelació de
recursos impediria l’adequació del funcionament del servei a les realitats
canviants que poden tenir lloc.

3. S’estima l’al.legació que proposa modificar l’apartat 3 de l’article 13 on diu
“......una antelació mínima de 5 dies hàbils” posar -...”una antelació mínima
de 7 dies hàbils”
4. Es desestima l’al.legació que proposa afegir un subapartat a l’apartat 1B
de l’article 16 “Un representant dels treballadors, a proposta dels mateixos
i que no formi part dels òrgans directius”., pel mateixos motius que els que
figuren recollits en l’al.legació núm. 21 de les del Grup Municipal del Partit
Popular.
5. Es desestima l’al.legació que proposa afegir un apartat f) a l’article 21
“Rendiment de comptes, de forma anual, al Ple Municipal”, pels motius
següents:
L’article 21 del text del reglament aprovat inicialment regula les funcions de la
Presidència del Consell Executiu i de Programació. L’al·legació proposa afegir
entre les funcions de la Presidència el rendiment de comptes de forma anual al
Ple municipal.
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Aquesta funció contradiu les funcions que li corresponen al Consell Executiu a
l’article 20 del reglament, com l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del
contracte-programa de manera col·legiada.
D’altra banda cal dir, que els comptes dels mitjans de comunicació formen part
dels comptes de La Farga, o de l’òrgan que en el futur li pogués substituir en la
gestió directa del servei, per tant aquestes comptes es troben sotmeses al
regim de comptabilitat pública i s’integren en el compte general de l’Ajuntament
de conformitat amb l’art. 209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les
seves normes de desenvolupament. Tot això sens perjudici que en el moment
de l’aprovació del contracte programa aquest determini les actuacions
necessàries per donar compte al ple de la seva execució..
6. S’estima l’al·legació que proposa afegir a l’article 27 “...últims”:
D. ESCRIT PRESENTAT PEL SENYOR FRANCISCO DURAN VELASCO, AL
QUAL ADJUNTA ESCRIT FIRMAT PER RAMON ESPUNY SOLÉ COM A
PRESIDENT DEL SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA, QUE VA
TENIR ENTRADA EN EL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT EN DATA
17/03/2014 AMB EL NÚM. 12.123.
1. S’estima parcial l’al·legació que proposa suprimir l’apartat 3.a de l’article
10: “Exercirà la presidència l’Alcalde/ssa o regidor/a que es determini a
l’acord de la Junta de Govern Local.” ja que considera del tot contrari al
principi d’independència amb que ha d’actuar un organisme com el referit,
es dóna nova redacció a l’art. 10.3.a), pels motius següents:
L’article 33.1 de la Llei 22/2005, del Consell Audiovisual de Catalunya determina
que correspon al Ple aprovar el reglament d’organització i funcionament del
servei públic audiovisual local i la seva forma organitzativa de conformitat amb la
legislació de règim local.
En exercici d’aquesta facultat el reglament crea el Consell Consultiu i Assessor
que es configura a l’art. 9 com a òrgan de participació social i política en la
gestió dels serveis de comunicació municipals. De conformitat amb l’art. 62.2 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya la Presidència dels òrgans de
participació sectorial correspon als regidors en qui l’alcalde o alcaldessa delegui.
Per tant la legislació de règim local atribueix a l’alcaldia la facultat de designar el
membre de la corporació que ha de presidir els consells sectorials de
participació, cosa que desvirtua des del punt de vista legal l’afirmació de manca
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d’imparcialitat que manté el Sindicat de Periodistes en la seva al·legació.
D’altra banda cal assenyalar que els acords del Consell es prenen per majoria
dels seus membres i les funcions de la presidència no tenen contingut
determinant de les decisions que pugui prendre el Consell, tal i com es troben
recollides a l’art. 13.6 del text reglament dins de les previsions que per a la
presidència dels òrgans administratius determina l’art. 15 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de regim jurídic de les administracions públiques de Catalunya.

2. S’estima parcialment l’al.legació que proposa afegir un nou apartat a
l’article 12 amb el text següent: “Es promulgarà un Estatut Professional
que garanteixi els drets a la llibertat d’informació, a la clàusula de
consciència, al secret professional i la participació en els processos
relatius al dret de rectificació i normatives pel desenvolupament de
l’activitat professional”, s’inclou un nou apartat e) a l’article 12.1,, pels
motius següents:
L’article 12 del reglament regula les funcions del Consell Consultiu i Assessor
que és l’òrgan de participació social i política en la gestió dels serveis de
comunicació, les seves funcions venen definides bàsicament en la Llei.
És el Consell Executiu i de Programació el responsable de la gestió del servei, i
el que té competències executives. Seria necessari arbitrar la fórmula que
atribuís a aquest òrgan funcions d’informe del pretès Estatut Professional i al
Consell Executiu la seva aprovació en coherència a les funcions que cada òrgan
té encomanades legalment. Aquesta mateixa norma reconeix la potestat
d’autoorganització de l’ajuntament a l’art. 33.4 de la Llei 22/2005 per mitjà del
seu reglament serà el Ple quan aprovi el text definitiu del reglament qui decideixi
sobre la procedència d’aprovar un Estatut Professional

3. Es desestima l’al·legació que proposa afegir un nou apartat l’article 12 amb
el text següent: “Es constituirà un comitè professional, que tindrà com a
finalitats vetllar pel compliment del propi estatut professional i fer de
mediador entre els professionals que participen en el procés d’elaboració
de continguts informatius i la direcció de l’entitat gestora en totes les
qüestions que afectin a l’estatut professional”, pels motius següents:
L’al·legació pretén que sigui el reglament d’organització dels serveis de
comunicació municipal qui reculli de manera obligatòria l’existència d’un comitè
professional encarregat de vetllar pel compliment de l’estatut professional. Al
meu entendre, la conveniència e implantació d’aquest comitè ha d’anar recollida
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en els propis estatuts professionals en el moment que s’aprovin.
D’altra banda pel que fa a l’òrgan competent per aprovar aquest comitè es
tenen per reproduïts els arguments que en relació a la competència del Consell
Assessor s’han transcrit en l’informe de l’al·legació anterior.
•

En base als arguments anteriors, des del punt de vista jurídic, es
considera procedent desestimar l’al·legació que figura amb el
núm. 3 de les formulades pel Sindicat de Periodistes de
Catalunya.

E. ESCRIT PRESENTAT PEL SENYOR ALBERT BATLLE BASTARDAS, COM A
DIRECTOR ADJUNT DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, QUE VA
TENIR ENTRADA EN EL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT EN DATA
18/03/2014 AMB EL NÚM. 12327.
1. S’estima el suggeriment de la modificació de l’apartat e) de l’article 5 per
tal d’incloure la difusió de les sessions públiques dels òrgans municipals,
garantint amb això que els successius contractes programa a que fa
referència l’article 8 hagin d’incloure necessariament entre les obligacions
de servei públic la relativa a la retransmissió i difusió del contingut íntegre
de les sessions públiques.
2. S’estima el suggeriment en relació a l’art. 13 del reglament que el fet que
les sessions dels òrgans de participació siguin públiques, de conformitat
amb la llei municipal de Catalunya, quedi expressament incorporat al text,
així com que es facin públics tant els acords com les actes de les sessions
en què aquells hagin estat adoptats, sent el vehicle idoni a aquest efecte el
web municipal.
3. S’estima el suggeriment en relació a l’art. 15 relatiu a que s’estableixi la
forma en què ha de ser designada la persona que hagi d’assumir aquest
càrrec aclarint si és triada entre els propis membres de l’òrgan col·legiat o
especificant quins requisits o aptituds han de concórrer en dita persona
per tal de poder ser inclosa en la candidatura a què fa referència l’article
17.1.

4. S’estima el suggeriment en relació a l’apartat segon de l’article 19 que no
és suficient una remissió genèrica com la que es fa sense distingir entre
col·lectius. En relació a l’apartat tercer, es recomana la seva reformulació
per tal de fer extensiva la prohibició no només a les empreses audiovisuals
sinó també a la resta de mitjans relacionats a l’article 2 del reglament. En
relació a l’incís final de l’apartat cinquè caldria especificar que en l’adopció
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de l’acord que hagi d’apreciar i resoldre el conflicte d’interès no hi pot
prendre part el membre afectat, així com que s’inclogui la previsió que
l’acord que finalment s’adopti sobre el conflicte d’interès sigui comunicat
de manera immediata al Consell Consultiu i Assessor, com a mesura
imprescindible de control intern. En relació a l’apartat sisè suggereix que
la declaració tingui per objecte una relació dels interessos de la persona
que la formula.
5. S’estima el suggeriment que s’afegeixi com a tasca de l’òrgan l’elaboració
d’una memòria anual que possibiliti el rendiment de comptes sobre
l’activitat duta a terme, explícitament s’hauria d’establir que tant dita
memòria com la resta de documents a que fa referència el precepte i en els
que es manifesta el resultat de l’activitat del Consell Executiu i de
Programació són públics.
6. S’estima el suggeriment en relació a l’art. 24.1 relatiu a que es valori la
conveniència que el propi reglament expliciti més clarament el perfil de la
figura del director/a, definint les condicions d’idoneïtat, probitat i
professionalitat necessàries per a exercir el càrrec, mitjançant una nova
redacció més respectuosa amb el perfil professional de la figura del/de la
director/a dels mitjans de comunicació municipals.
7. S’estima l’observació de l’error de transcripció a l’apartat 2.b de l’article 25
on diu “confirmat” hauria de dir “conformitat”.

SEGON.- APROVAR la rectificació dels errors ortogràfics apreciats d’ofici de
conformitat amb l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, incorporant
aquesta correcció al text definitiu.
TERCER.- APROVAR EL TEXT DEFINITU DEL REGLAMENT ORGÀNIC
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET amb el text que figura a continuació el qual
incorpora les determinacions dels acords adoptats en els apartats anteriors. El text
definitiu aprovat és el següent:

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET

PREÀMBUL

La comunicació pública local és una part cada vegada més important de la
comunicació pública i de la comunicació en general. En aquest sentit, pertoca als
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mitjans de comunicació complir una doble funció: d’una banda possibilitar l’exercici
individual de tots els ciutadans i ciutadanes dels seus drets a les llibertats d’expressió
i d’informació, en aquest darrer cas tant a emetre com a rebre informació veraç, i de
l’altra promoure una opinió pública lliure, que, segons ha posat de relleu el Tribunal
Constitucional, està indissolublement lligada al pluralisme polític que és un valor
fonamental i requisit de funcionament de l’estat democràtic.
L’article 20.3 de la Constitució preveu expressament l’existència de mitjans de
comunicació de titularitat pública, una previsió que ha estat concretada amb les
regulacions específiques, establertes pel legislador ordinari per cadascuna de les
diferents modalitats de comunicació. Pel que fa a la comunicació local, tant l’article 69
de la Llei de Bases de Règim Local com l’article 154 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures de les
corporacions locals i, singularment dels municipis, la informació sobre la vida local i
també sobre l’activitat del govern local així com la promoció de la participació
ciutadana, determinant l’article 170.2 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya el dret a la participació dels regidors en els òrgans de informació i difusió
local i la potestat del ple per aprovar el reglament que reguli aquesta participació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és titular de diversos mitjans de
comunicació local, pel que fa als mitjans de comunicació audiovisual aquest
reglament desenvolupa les previsions de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya.
D’altra banda el reglament s’inspira en el decàleg de bones pràctiques de la
comunicació local pública aprovat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya l’any 2003,
fent seves les declaracions que es contenen a aquest decàleg.
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i naturalesa.
L’objecte d’aquest reglament és la regulació, en el marc de l’autonomia local, dels
Serveis de Comunicació Municipals de L’Hospitalet (en endavant SCML’H) dins del
marc legal establert per l’art. 20.3 de la Constitució Espanyola, 146.1.a) de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la
llei municipal i del règim local de Catalunya i en relació als mitjans audiovisuals la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya.
El reglament té naturalesa orgànica de conformitat amb les previsions de l’article
123.1 i 20.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 2. Àmbit d’aplicació
El present reglament s’aplica als mitjans de comunicació municipals de titularitat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet que comprenen qualsevol servei de comunicació social i
difusió de l’activitat municipal, qualsevol que sigui la tecnologia emprada. A títol
enunciatiu: ràdio, televisió, mitjans de tecnologia digital, premsa escrita..etc.
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No tindran la consideració de mitjà de comunicació municipal, als efectes previstos en
aquest reglament, els fulletons, les comunicacions i altres publicacions de qualsevol
tipus destinades a difondre i promocionar els serveis públics, o aquells destinats a
l’informació ciutadana sobre actes i actuacions concretes dels serveis i activitats
municipals.
Article 3. Legislació aplicable.
Els mitjans de comunicació municipals es regiran pel que s’estableix en aquest
Reglament, dins dels termes previstos a la legislació estatal i autonòmica que li sigui
d’aplicació, tot i que es dicti amb posterioritat a la seva entrada en vigor. Les
determinacions d’aquest Reglament s’aplicaran de manera preferent en defecte d’una
altra norma de caràcter legal o reglamentari, de l’Estat o de la Comunitat Autònoma
de Catalunya, d’aplicació directa.

TITOL II. DE L’ACTUACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
Article 4. Objectius i principis generals:
1. L’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
obliga a les corporacions locals a facilitar la més àmplia informació sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
2. Els mitjans de comunicació de titularitat municipal ajustaran la seva activitat als
objectius següents:
a) Fomentar la identitat local i la realitat social i plural del municipi.
b) Informar de forma veraç, transparent i respectuosa amb el pluralisme polític .
c) Esser un vehicle de participació dels agents de la vida municipal, inserint
espais d’opinió dels grups polítics municipals, representants de les entitats
ciutadanes del municipi i dels òrgans de participació locals.
d) Promoure l’associacionisme i la iniciativa social per mitjà de la difusió de les
activitats que porten a terme les entitats que actuen en la ciutat.
e) Ésser vehicle de difusió del coneixement i de la cultura de la nostra ciutat.
f) Garantir les millors condicions d’independència i professionalitat dels
periodistes i la resta de col·lectius que hi treballen.
g) Utilitzar els sistemes o les tecnologies que siguin més adequades en cada
moment, d’acord amb l’estadi de l’evolució tecnològica, per a l’exercici de les
competències que li són encomanades.
h) Foment de la cultura de la pau i de la no violència i la igualtat de gènere.
i) Actuar com a vehicle de comunicació pública de les activitats i els serveis
municipals.
j) Prestar el servei amb la màxima eficàcia i eficiència adequant la seva activitat
als recursos disponibles.
3. Els mitjans de comunicació de titularitat municipal ajustaran la seva activitat als
principis següents:
a) El principi de llibertat de comunicació.
b) El principi de lliure elecció de serveis per part dels ciutadans.
c) El principi de pluralisme, fomentant el debat públic i la participació
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

democràtica.
El principi de prestació com a servei públic.
El principi de veracitat informativa.
El principi de protecció dels drets fonamentals.
El principi de protecció a la infància i la joventut.
El principi de respecte a la propietat intel·lectual.
El principi de respecte als drets legals dels ciutadans en relació a la prestació
dels serveis de comunicació i, en especial, el respecte al dret de rectificació.

Article 5. Missions del servei públic dels SCML’H.
Les missions com servei públic dels SCML’H, que es garantiran en el disseny de la
programació i els continguts són:
a) Oferir un conjunt de continguts orientats a la satisfacció de les necessitats
democràtiques, socials, educatives i culturals dels ciutadans de L’Hospitalet.
b) Garantir l’accés a una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada i a les
més amplies i diverses expressions socials, culturals, lingüístiques i religioses,
respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural.
c) Garantir una oferta divulgativa i d’entreteniment de qualitat, sostenible
econòmicament.
d) La defensa de la dignitat de les persones, especialment dels menors, el
respecte universal i efectiu als seus drets i llibertats.
e) La participació i el debat democràtics mitjançant la difusió de l’activitat i l’accés
als mitjans de les organitzacions polítiques i dels agents socials tant de
Catalunya com de la ciutat de L’Hospitalet amb especial atenció a l’activitat de
l’Ajuntament de L’Hospitalet i dels seus grups municipals, i en particular, la
difusió de les sessions públiques dels òrgans municipals en els termes que
recullin els respectius reglaments orgànics.
f) Promoure la presència constant de la realitat dels barris de la ciutat en els
àmbits d’informació i de generació de continguts en els diferents suports.
g) Afavorir l’accés dels ciutadans a aquells continguts que tinguin com a finalitat
la promoció de conductes basades en polítiques de sostenibilitat ecològica i
de consum responsable.
h) Promoure activament la convivència cívica, el desenvolupament plural i
democràtic de la societat, el coneixement i el respecte a les diverses opcions i
manifestacions polítiques, socials, lingüístiques, culturals i religioses presents
al territori d’emissió.
i) Afavorir el coneixement i facilitar la relació i la comprensió mútues amb les
persones nouvingudes.
j) Promoure activament la igualtat entre dones i homes, que inclou la igualtat de
tracte i d’oportunitats, el respecte a la diversitat i a la diferència, la integració
de la perspectiva de gènere, el foment d’accions positives i l’ús d’un
llenguatge no sexista.
k) Preservar l’audiència infantil de continguts d’escenes violentes i de missatges
contraris als principis de protecció de la infància, especialment en horari de
protecció, fent extensiva aquesta missió als continguts publicitaris.
l) Excloure els continguts de ficció que exaltin, facin ostentació o justifiquin l’ús
de la violència gratuïta.
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m) Vetllar i promoure el coneixement i la difusió de la llengua i literatura catalanes
utilitzant, en els termes de l’art.6 de l’Estatut d’Autonomia, normalment el
català com a llengua de prestació dels serveis de comunicació.
n) Col·laborar amb les autoritats competents en les situacions d’emergència
contemplades en la legislació sobre protecció civil, per mitjà de la divulgació
d’informacions adreçades a la població i relacionades amb les esmentades
situacions, indicant en tots els casos l’autoritat que genera el comunicat.
o) Facilitar l’accés als continguts audiovisuals de les persones amb discapacitat.
p) Promoure i mantenir un arxiu de continguts obtinguts pels mitjans de
comunicació al llarg dels anys, disponible a la ciutadania.
q) Potenciar la difusió i distribució de continguts que tinguin com a finalitat
mantenir, impulsar i desenvolupar la cohesió i promoció social, econòmica i
cultural de L’Hospitalet.

TITOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS

CAPÍTOL I. PRINCIPIS D’ORGANITZACIÓ DELS SCML’H
Article 6. Forma de gestió dels SCML’H
La prestació del servei públic dels SCML’H es realitzarà mitjançant la forma de gestió
directa. L’Ajuntament, directament, o per mitjà d’un ens gestor públic, assumirà la
definició, l’assignació del personal mínim necessari, l’elaboració i la distribució dels
continguts, sens perjudici de la possibilitat de comptar amb el suport del sector privat
d’acord amb els termes i els límits que determini la legislació vigent.
No obstant això, l’Ajuntament com a titular dels SCML’H podrà acordar en el marc de
la legislació aplicable altres formes de gestió de les previstes en la legislació de règim
local.
Article 7. Participació en la gestió dels SCML’H
Amb la finalitat de garantir la participació dels grups socials i les entitats sense ànim
de lucre més representatius a la ciutat, així com de les formacions polítiques amb
representació al consistori de L’Hospitalet, es creen: el Consell Consultiu i Assessor i
el Consell Executiu i de Programació.
Article 8. El contracte programa.
L’Ajuntament de L’Hospitalet com a titular dels SCML’H aprovarà un contracte
programa que fixarà els objectius i missions concretes del servei públic que ha
d’assumir l’ens gestor, en el seu cas, durant el termini de la seva vigència.
El contracte programa ha de permetre i garantir la comprovació de l’ús adequat de les
aportacions dels recursos públics. Determinarà els recursos financers i les directrius
generals de prestació del servei i dels recursos humans i materials, concretant la
quantitat que l’ajuntament aportarà a l’ens prestador del servei en cada exercici, i les
obligacions de servei públic que s’exigeixen en atenció a aquesta aportació, així com
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els indicadors per comprovar i fiscalitzar el compliment.
El Ple de l’Ajuntament aprovarà el contracte-programa que tindrà una durada màxima
de 4 anys, a proposta del Consell Executiu i de Programació, amb l’informe favorable
de l’òrgan d’administració de l’ens gestor.
Prèviament a l’acord d’aprovació, pel Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea competent, es
disposarà que es sotmeti la proposta a informació pública per termini de 20 dies
hàbils, per mitjà de la seva publicació íntegra en la pàgina web municipal i anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, i l’informe preceptiu del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya en l’àmbit de les seves competències.

CAPITOL II. DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR
Article 9. Composició del Consell Consultiu i Assessor.
El Consell Consultiu i Assessor com a òrgan de participació social i política en la
gestió dels SCML’H tindrà la composició següent:
A. President/a del Consell.
B. Vicepresident del Consell
C. Vocals:
- Un/a representant de cadascun dels grups polítics municipals
constituïts en el si de la Corporació Municipal.
- Deu membres dels que integren el Plenari del Consell de Ciutat de
l’Hospitalet.
- Tres professionals acreditats en l’àmbit de la comunicació general
i/o local.
D. Així mateix tindrà la condició de membre del Consell Consultiu i
Assessor, el Secretari del Consell, el qual actuarà amb veu i sense vot.
Article 10. Designació dels membres del Consell Consultiu i Assessor.
1. El procediment de constitució i renovació del Consell Consultiu i Assessor es
portarà a terme per acord de la Junta de Govern Local que concretarà la
composició del Consell a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb
l’apartat següent.
2. D’aquest acord es donarà compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui
lloc.
3. La designació dels membres del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme
d’acord amb les determinacions següents:
a. Exercirà la presidència el/la regidor/a designat/da per acord de la Junta de
Govern Local.
b. Correspondrà la Vicepresidència al vocal designat pel segon grup
municipal en numero de membres que no formi part de l’equip de govern
municipal. Cas d’empat, en el número de regidors, es resoldrà en favor del
grup corresponent a la formació electoral que hagi obtingut major número
de vots en les ultimes eleccions municipals que hagin tingut lloc.
c. Els/les representants dels diferents grups polítics municipals seran
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designats per mitjà d’escrit signat pel seu portaveu, sense que hagi
d’ostentar necessàriament la condició de regidor. Aquesta designació
podrà ser revocada amb els mateixos requisits que pel seu nomenament.
d. Els membres en representació del Consell de Ciutat seran designats per
acord del Plenari del Consell, entre aquells que no ostentin la condició de
regidors i la seva designació s’acreditarà per mitjà de certificat expedit per
la secretaria del Consell de Ciutat amb el vist i plau de la presidència.
e. Els professionals acreditats seran designats per acord de la Junta de
Govern Local previ l’informe d’idoneïtat de la Junta de Portaveus en
atenció a la seva especial rellevància en l’àmbit de la comunicació general
i/o local.
4. Correspon a la Vicepresidència del Consell substituir a la Presidència en cas de
vacant, absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària.
5. La durada del mandat del membres del Consell Consultiu i Assessor coincidirà
amb el mandat de la Corporació. No obstant això, els membres cessaran: per
renúncia pròpia, per defunció, per pèrdua del càrrec que va motivar el seu
nomenament o per revocació en els supòsits previstos en els apartats anteriors.
Pel cas de vacant durant el mandat es procedirà a efectuar nou nomenament del
càrrec vacant.
Article 11. La Secretaria del Consell Consultiu i Assessor
La Secretaria del Consell Consultiu i Assessor és l’òrgan unipersonal que aixecarà
acta de les sessions del Consell i portarà a terme aquelles altres que legalment li
corresponen de conformitat amb la legislació de procediment administratiu. La
persona que desenvolupi el càrrec de Secretari/a del Consell serà el funcionari que
es designi per acord de la Junta de Govern Local.
Article 12. Funcions del Consell Consultiu i Assessor.
1. El Consell Consultiu i Assessor tindrà les funcions següents:
a) L’emissió de l’informe preceptiu a que es refereix l’article 33.2 de la Llei
22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya
b) La realització de les tasques consultives i assessores que li atribueixi el
contracte-programa.
c) La concreció de les condicions de l’ús dels diferents mitjans de
comunicació municipals per parts dels grups polítics constituïts en el si de
la corporació.
d) L’elaboració dels informes i l’emissió de consultes, relatius a la
comunicació, que li pugui encarregar el Ple municipal, l’Alcaldia o els
òrgans de direcció de l’ens gestor, si s’escau.
e) Promoure i informar L’Estatut Professional que garanteixi els drets a la
llibertat d’informació, a la clàusula de consciència, al secret professional i
la participació en els processos relatius al dret de rectificació i normatives
pel desenvolupament de l’activitat professional.
f) La resta de funcions informatives o consultives que estableixi el present
reglament.
2. Els informes i les consultes hauran de ser emesos en el termini que confereixi
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l’òrgan que els encarregui i si no estableix termini, s’emetran com a màxim en 30
dies. En el cas de manca d’informe o consulta en el termini conferit s’entendran
emesos de forma favorable. Els informes i consultes es faran públics al web
municipal.
3. Els informes i les consultes que emeti el Consell Consultiu i Assessor no tindran
caràcter vinculant, si bé els acords que s’apartin d’ells hauran de ser degudament
motivats.
Article 13. Règim de funcionament del Consell Consultiu i Assessor.
1. El Consell Consultiu i Assessor es reunirà almenys dues vegades a l'any i sempre
que sigui necessari per, al correcte exercici de les seves funcions, a iniciativa de
la seva Presidència o a petició com a mínim d'una tercera part dels seus
membres.
2. La convocatòria de les sessions s’efectuarà per la Presidència la qual determinarà
l’ordre del dia de la sessió. Es farà per escrit i contindrà l’hora i el lloc de
celebració de la sessió, i els punts de l’ordre del dia. A ella s’adjuntarà la
informació sobre els temes a debatre i la documentació estarà a disposició dels
membres del Consell des de la data de la convocatòria, a la Secretaria del
Consell.
3. Les convocatòries seran notificades per la Secretaria a tots els membres amb una
antelació mínima de 7 dies hàbils, llevat les sessions convocades amb caràcter
d’urgència. Les sessions urgents només requeriran que siguin convocades amb
antelació suficient per garantir la recepció de la convocatòria i la ratificació de la
urgència per majoria absoluta dels assistents a l’inici de la sessió. Es promourà la
utilització telemàtica de les notificacions, garantint en tot cas que la mateixa arribi
a la totalitat de membres del Consell.
4. El Consell Consultiu i Assessor quedarà vàlidament constituït en primera
convocatòria amb l’assistència de la Presidència i de la Secretaria i la meitat dels
seus membres. Cas que no s’assoleixi aquest quòrum de celebració, aquesta
tindrà lloc en segona convocatòria 30 minuts més tard i restarà vàlidament
constituïda si hi són presents el/la President/a, el/la Secretari/a més un terç com a
mínim del numero legal dels seus membres.
5. La condició de membre del Consell és personal, no obstant això, es podrà delegar
en un altre membre del mateix Consell l’assistència a les sessions d’aquest. La
delegació comportarà la delegació de la facultat de votar i s’acreditarà per mitjà
de l’escrit signat pel membre delegant en el qual es farà constar el membre en qui
delega.
6. Correspon a la Presidència, convocar i presidir les sessions, moderar i dirigir els
debats, així com prendre les decisions que estimi convenients per a la bona
marxa de les sessions, fins i tot la seva suspensió per causa justificada.
7. Els acords del Consell Consultiu i Assessor s'adoptaran per majoria simple. En
cas d'empat, el vot de la Presidència tindrà caràcter diriment. Els membres del
Consell Consultiu i Assessor, en el decurs de la sessió i abans de la votació
podran formular esmenes i vots particulars motivats.
8. Les sessions del Consell Consultiu i Assessor seran públiques, d’aquestes el/la
Secretaria/a estendrà les corresponents actes, que seran subscrites pel
President/a i el Secretari/a i publicades al web municipal.
9. En allò no previst en el present Reglament, o en la normativa interna que s'aprovi,
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si escau, s'estarà a allò que s’estableix al vigent reglament orgànic de participació
ciutadana per a la celebració de les sessions del Consell de ciutat i la resta de
legislació aplicable.

CAPITOL III. DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ
Article 14. Responsables de la gestió dels SCML’H.
Es consideren màxims responsables dels SCML’H, el Consell Executiu i de
Programació i la Direcció executiva dels SCML’H.
Article 15. La Presidència del Consell Executiu i de Programació
La Presidència del Consell Executiu i de programació és l’òrgan unipersonal que
representa al Consell en el seu àmbit de projecció social, la seva designació
s’integrarà en la candidatura proposada de conformitat amb l’art. 17.1 i haurà de
recaure en una persona vinculada a la gestió dels mitjans de comunicació municipals.
Article 16. Composició i nomenament del Consell Executiu i de Programació.
La composició del Consell Executiu i de Programació és la següent:
A. President/a del Consell
B. Vocals:
• Un professional acreditat relacionat amb la comunicació a proposta
de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la
Corporació Municipal, designats en escrit del seu portaveu.
• Tres professionals en l’àmbit de la comunicació general i/o local.
• El/la Director/a dels mitjans de comunicació municipals.
• Un/a tècnic/a del departament de comunicació de l’Ajuntament.
C. Així mateix tindrà la condició de membre del Consell Executiu i de
Programació, el Secretari del Consell, el qual actuarà amb veu i sense
vot. La Secretaria del Consell Executiu i de Programació correspondrà
al mateix funcionari que ostenti la secretaria del Consell Consultiu i
Assessor.
Article 17. Nomenament del Consell Executiu i de Programació.
1. La candidatura de composició del Consell Executiu i de Programació
confeccionada per l’alcaldia o regidoria delegada d’acord amb les
determinacions de l’article anterior, serà informada per la Junta de Portaveus
i, posteriorment, elevada al Consell Consultiu i Assessor per tal que en el
termini màxim de 30 dies procedeixi a emetre l’informe preceptiu que preveu
l’art. 33.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual
de Catalunya, en el qual s’avaluarà la capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels
candidats i inclourà el candidat a President de conformitat amb les previsions
de l’art. 15 d’aquest reglament.
2. En el supòsit que el Consell Consultiu i Assessor informi, de manera motivada,
negativament algun dels candidats retornarà la proposta a l’alcaldia per tal
que es reformuli la candidatura. L’alcaldia substituirà el candidat informat
desfavorablement i tornarà a remetre al Consell Consultiu i Assessor la
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proposta reformulada.
3. Cas que no s’obtingui informe favorable a aquesta nova proposta, l’alcaldia
elevarà al Ple Municipal la proposta de nomenament amb l’informe
desfavorable.
4. El Ple resoldrà sobre el nomenament, essent necessària la seva aprovació
amb el vot favorable dels 2/3 del número legal de membres de la corporació.
Cas que la proposta de nomenament s’aprovi amb un quòrum inferior als 2/3,
l’alcaldia remetrà l’expedient al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per tal
que realitzi una proposta al Ple.
Article 18.
Durada del mandat dels membres del Consell Executiu i de
Programació i causes de cessament.
1. La durada del mandat dels càrrecs dels membres del Consell Executiu i de
Programació serà de un màxim de 4 anys, sense que en cap cas excedeixi del
mandat de la Corporació que el va nomenar. Els membres podran ser
reelegits per nous mandats sense que la permanència continuada en el càrrec
pugui superar els 10 anys. No obstant això el Director de Mitjans de
Comunicació es regirà per la normativa específica regulada en el present
reglament.
2. Són causes de cessament en la condició de membres del Consell Executiu i
de Programació:
a. La renúncia expressa.
b. El transcurs del temps per al qual foren nomenats.
c. Mort o incapacitat legal sobrevinguda.
d. Incompatibilitat sobrevinguda.
e. Inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.
f. Condemna ferma per delicte.
g. Incompliment manifest de les seves funcions, apreciat pels 2/3 del
Consell Executiu i de Programació. Aquest elevarà al Ple municipal la
proposta de cessament, l’aprovació de la qual exigeix una majoria de
2/3.
h. Revocació pel ple, amb el quòrum de 2/3 del número legal dels seus
membres, amb el mateix procediment que per al nomenament.
i. Cessament en el càrrec pel qual va ser nomenat membre del Consell
Executiu i de Programació.
Article 19. Estatut personal dels membres del Consell Executiu i de
Programació.
1. Els membres del Consell Executiu i de Programació no tenen dedicació
exclusiva ni perceben cap retribució econòmica per aquesta funció, exercint
les seves funcions amb total autonomia orgànica i funcional per tal de garantir
la seva plena independència i neutralitat. No perceben dietes per assistència a
sessions, llevat que el ple ho acordi amb la majoria de 2/3.
2. La condició de membre del Consell Executiu i de Programació està sotmesa al
règim d’incompatibilitats i prohibicions establert a l’ordenament legal vigent, en
atenció a les seves circumstàncies personals.
3. Els membres del Consell Executiu i de Programació de l’entitat gestora no

…/…

55

poden tenir interessos en ens relacionats amb els mitjans de comunicació,
quan els mateixos siguin susceptibles d’entrar en col·lisió o de generar per al
membre afectat un conflicte d’interessos amb les activitats de l’entitat gestora
4. Els membres del Consell Executiu i de Programació han de complir amb els
deures de diligent administració, fidelitat, lleialtat i de confidencialitat. El deure
de guardar secret o reserva es manté també després que el conseller/a hagi
cessat en el càrrec.
5. Han d’atendre molt especialment els deures de confidencialitat de les
informacions obtingudes en l’exercici de les seves funcions i el de lleialtat a
l’entitat gestora i no poden utilitzar el nom de l’entitat gestora ni invocar la
seva condició de membre del Consell Executiu i de Programació per a la
realització d’operacions per compte propi o de persones a ells vinculades. Els
consellers han de comunicar al Consell Executiu i de Programació qualsevol
situació de conflicte d’interès que poguessin tenir amb l’entitat gestora. El
conflicte d’interessos serà apreciat i resolt per acord del propi Consell
Executiu i de Programació. En el debat i deliberació d’aquest acord el membre
afectat haurà de respectar el deure d’abstenció. De l’acord que finalment
s’adopti es donarà trasllat immediat al Consell Consultiu i Assessor.
6. Serà requisit per a la presa de possessió del càrrec que els membres formulin
declaració de no trobar-se en cap causa d’incompatibilitat o inel·ligibilitat, en la
qual el declarant inclourà la relació dels seus interessos en l’àmbit dels mitjans
de comunicació.
Article 20. Competències del Consell Executiu i de Programació.
Corresponen al Consell Executiu i de Programació les funcions següents:
a) Definir la política estratègica i de recursos materials i humans que es consideri
oportuna per al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat gestora,
dins dels límits pressupostaris fixats al contracte programa.
b) Establir les directrius adients perquè els continguts es compleixin i realitzin les
obligacions i els principis inclosos a la normativa vigent aplicable i, en
particular, a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual
de Catalunya.
c) Vetllar perquè els continguts s’adeqüin a les missions de servei públic d’acord
amb el contracte programa i el decàleg de les bones pràctiques de la
comunicació local pública.
d) Debatre i elevar al Ple municipal la proposta de contracte programa que
elabori la Direcció dels Mitjans de Comunicació Locals, inclosa la seva
Memòria econòmica. La proposta s’elevarà amb una anticipació mínima de 6
mesos abans de la finalització de la vigència del contracte programa en curs.
La durada del contracte programa serà d’un màxim de 4 anys. En relació als
mitjans de comunicació audiovisual la proposta s’ha de sotmetre a informació
pública en la forma legalment prevista i a l’informe preceptiu del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya. El contracte programa vigent podrà, de manera
motivada, ser objecte de revisió pel mateix procediment que l’exigit per a la
seva aprovació.
e) Aprovar les directrius sobre publicitat als mitjans de difusió gestionats per
l’entitat gestora.
f) Vetllar pel compliment del contracte programa; i amb aquesta finalitat elaborar
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la Memòria anual dels SCML’H en la qual s’inclourà la seva valoració
econòmica i el grau de compliment del contracte programa la qual serà
pública.
g) Conèixer i resoldre, en darrera instància, els conflictes que es plantegin en
relació al dret de rectificació segons estableixi la legislació vigent, i a tal efecte
designarà entre els seus membres una persona com a Defensor de
l’Espectador i definirà les seves funcions.
h) Impulsar la participació ciutadana a través de la participació del teixit
associatiu i social, així com també de la ciutadania en general a tots els
mitjans de comunicació.
i) Elaborar el projecte de l’Estatut Professional i sotmetre’l a informe del Consell
Assessor i Consultiu per a la seva aprovació per l’òrgan d’administració de
l’ens gestor dels mitjans de comunicació.
Article 21. Funcions de la Presidència del Consell Executiu i de Programació.
La Presidència del Consell Executiu i de Programació té encomanades les funcions
reconegudes per la normativa vigent, així com les següents:
a) Representar el Consell Executiu i de Programació.
b) Realitzar la convocatòria de les sessions, ordinàries i extraordinàries i fixar-ne
l’ordre del dia.
c) Presidir les sessions.
d) Moderar el desenvolupament dels debats, suspendre’ls per causes justificades i
aixecar les sessions.
e) Dirimir els casos d’empat amb el vot de qualitat.
Article 22. Funcionament del Consell Executiu i de Programació.
El Consell Executiu i de Programació es reuneix en sessió ordinària una vegada cada
4 mesos i també en sessió extraordinària a convocatòria del President/a o a iniciativa
d’ 1/3 dels seus membres.
El Consell Executiu i de Programació es considera vàlidament constituït quan
assisteixin la Presidència i la Secretària i hi siguin presents o representats, la meitat
dels seus membres. La representació d’un membre del Consell Executiu i de
Programació es podrà atorgar únicament en favor d’un altre membre del Consell
Executiu i de Programació i comporta la facultat de votar per representació.
Els acords del Consell Executiu i de Programació s’adopten per majoria simple dels
membres presents o representats i es recolliran en l’acta de la sessió que
confeccionarà i custodiarà el Secretari i que serà signada pel President.

CAPÍTOL IV.- DE LA DIRECCIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
I EL CONSELL DE REDACCIÓ.
Article 23. De la direcció dels mitjans de comunicació municipals.
El/la Director/a encapçala l’organització executiva i desenvolupa les seves funcions
amb respecte a les decisions adoptades per l’ens titular del servei i els òrgans de
participació i control dels mitjans de comunicació. En particular, correspon al/a la
Director/a executar el Contracte programa, una vegada aprovat pel Ple municipal,
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adoptant les mesures necessàries per al seu íntegre compliment.
Article 24. Nomenament del/de la Director/a dels mitjans de comunicació
municipals
1. El/la Director/a serà nomenat/da pel Ple entre persones amb títol superior
universitari en l’àmbit de la comunicació que acreditin experiència de gestió en
mitjans de comunicació prèvia la seva selecció pels procediments previstos
legalment per a la selecció de personal directiu i pel procediment recollit en
aquest reglament per al nomenament del Consell Executiu i de Programació. La
seva designació determinarà la duració del seu nomenament , i serà confirmat o
revocat amb motiu de la renovació total del Consell Executiu i de Programació,
podent ser renovat en el càrrec sense limitació temporal.
2. No obstant això, podrà ser revocat del seu càrrec, en qualsevol moment, per
acord del Ple municipal adoptat amb el quòrum de la majoria de 2/3 del número
legal de membres de la Corporació.
3. El/la Director/a tindrà la condició de personal d’alta direcció i s’integrarà en la
plantilla de personal de l’Ajuntament o de l’òrgan que gestioni per compte
d’aquest els mitjans de comunicació municipals.
Article 25. Funcions del/la Director/a.
1. El/la Director/a portarà la direcció executiva, organització i coordinació dels
SCML’H adoptant o proposant les mesures necessàries.
2. Són funcions del/ de la Director/a dels SCML’H les següents:
a) Executar el Contracte Programa d’acord amb les directrius emanades del
Consell Executiu i de Programació i de l’òrgan d’administració de l’ens gestor
dels mitjans.
b) Proposar les línies editorials dels mitjans. Planificar i donar conformitat als
continguts de la programació dels mitjans audiovisuals i de la resta inclosos
en el contracte-programa.
c) Proposar les graelles de programació de les temporades seguint els criteris
del contracte Programa, així com també de programacions especials.
d) Proposar nous programes, edicions especials i , suplements dels mitjans
audiovisuals i de la resta inclosos en el contracte-programa.
e) Coordinar la relació entre els mitjans de comunicació davant el flux de
informació i coordinació de la redacció única.
f) Convocar i coordinar les reunions del Consell de Redacció
g) Coordinar les resolucions amb l’òrgan d’administració de l’ens gestor i realitzar
els informes requerits en matèria pressupostària, de personal, de contractes
de serveis...etc.
h) Assistir i informar a l’òrgan d’administració de la programació o canvis en els
mitjans o quan aquest ho sol·liciti i presentar la memòria anual de tots els
mitjans.
i) Portar a terme les tasques de gestió necessàries per al correcte funcionament
dels mitjans de comunicació municipals inclosos en el contracte-programa.
j) Coordinar les relacions amb la xarxa de Televisions Locals, Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i altres entitats relacionades.
Article 26. Del Consell de Redacció.
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El Consell de Redacció és la comissió encarregada de concretar els continguts dels
diferents mitjans de comunicació municipals en el seu funcionament ordinari, sempre
tenint en compte les directrius fixades en el contracte programa i les determinades pel
Consell Executiu i de Programació i la Direcció dels mitjans.
Article 27. Membres del Consell de Redacció.
El Consell de Redacció dels mitjans està presidit pel/ per la director/a dels mitjans de
comunicació locals i està integrat pels coordinadors de cada un dels mitjans, la
persona responsable de telecomunicacions i un/a treballador/a d’entre els/les
redactors/es dels mitjans de comunicació municipals sense responsabilitat orgànica,
escollit/da per aquests últims.
Article 28. Règim de funcionament del Consell de Redacció.
Es reuneix de manera ordinària amb periodicitat setmanal en la data i hora que acordi
el propi Consell de Redacció i, en qualsevol cas, quan es així es consideri convenient
a convocatòria de la direcció dels SCML’H.
Article 29. Funcions del Consell de Redacció.
Correspon al Consell de redacció coordinar els continguts i l’enfocament dels
diferents informatius, programes i publicacions.

TITOL IV. FINANÇAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS

Article 30. Finançament.
El SCML’H es financen amb les aportacions del pressupost municipal, els rendiments
que obtinguin per l’explotació dels serveis, els ingressos que provinguin del mercat
publicitari, així com per qualsevol altres ingressos que siguin procedents d’acord amb
la normativa vigent.
La gestió del servei per qualsevol forma de gestió directa, diferent a la gestió pel propi
ajuntament, requerirà la subscripció del corresponent contracte programa el qual
definirà el marc de relacions recíproques entre el ens gestor i l’Ajuntament amb la
finalitat de garantir l’autonomia de la gestió directa i el finançament estable dels
serveis, amb subjecció al principi de transparència en la gestió econòmic financera,
regulant d’acord amb la naturalesa i objectius del servei i en el marc d’aquest
reglament, la provisió dels fons necessaris per l’adequada prestació i les directrius
relatives als recursos humans i materials.
Disposició Transitòria.
1. En el termini màxim de 2 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del present
reglament, els òrgans competents iniciaran els procediments per al nomenament
dels òrgans que se’n regulen.
2. El contracte programa haurà de ser presentat a l’aprovació del ple municipal
abans que finalitzi l’exercici de 2014.
Disposició Final
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El present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent al de la publicació del
seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la publicació de
la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació
s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15 dies
hàbils, previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
QUART.- Donar compte del present acord a la Subdelegació del Govern a Barcelona
i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
CINQUÈ.- Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des la comunicació prevista a
l’apartat anterior, es procedirà, de conformitat amb el que determina l’art. 70.2 de la
Llei 7/1985, a la publicació del text íntegre del reglament orgànic al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al Diari
Oficial de la Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi estat publicat el
text íntegre, als efectes d’iniciar la seva vigència.
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldia Presidència i a la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos generals per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes necessaris per
a l’execució d’aquest acord.
SETÈ.- Notificar aquest acord a l'Alcaldia, als grups polítics municipals, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, a la Gerència, i a totes les àrees de
l'Ajuntament mitjançant “Intranet”, als efectes legals oportuns.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DE L’ÚS DEL
LOCAL EN PLANTA BAIXA, UBICAT A LA PLAÇA GUERNICA, 12, A FAVOR DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER
DESTINAR-LO PROVISIONALMENT A AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA ERNEST
LLUCH, PEL PROPER CURS 2014-15.
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 la Junta de Govern Local, amb data 23 de novembre de 2010, va posar a
disposició del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el solar situat
al carrer Mas, 20-26, d’aquesta ciutat, per a la instal·lació de mòduls provisionals
destinats a l’escola Ernest Lluch, en la seva ubicació provisional.
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ATÈS que l’acta de la sessió de la Taula Mixta de Planificació entre el departament
d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet, de data 6 de
novembre de 2013, estableix en l’apartat 3 que, pel que fa a l’Escola Ernest Lluch, cal
trobar una alternativa que en permeti el creixement. El tinent d’alcalde ofereix la
possibilitat d’utilitzar els antics locals de l’Escola Pep Ventura, que estan en un solar
limítrof a l’actual i de fàcil accés i connexió.
Els Serveis Territorials valoraran aquesta possibilitat després que els seus serveis
tècnics hi facin una visita.
ATÈS que el local esmentat és part de l’immoble, situat a la plaça Guernica, núms. 812, construït sobre el terreny adquirit per l’Ajuntament, en virtut de l’escriptura pública
de data 31 de desembre de 2013, amb número de protocol 2020, atorgada davant el
notari Fernando Morales Limia, de liquidació i extinció de la Societat Anònima L’H
2010 Societat Privada Municipal SA, unipersonal.
El terreny consta inscrit en el Llibre inventari de béns i drets de l’Ajuntament, en els
folis 379 i 380, del tom 3.1 i 321 del tom 3.3, amb la qualificació jurídica de bé
patrimonial.
ATÈS que el tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis a les Persones i regidor d’Educació,
mitjançant escrit de data 9 de desembre de 2013, dirigit a la directora dels Serveis
Territorials Barcelona-Comarques del departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, manifesta que en la darrera Taula Mixta de Planificació va oferir-los el
local situat a la Pl. Guernica, 12, adjacent a l’escola Ernest Lluch en la seva ubicació
provisional, per facilitar la necessària ampliació d’aquest centre mentre no es dugui a
terme la construcció definitiva. I sol·licita al departament d’Ensenyament que confirmi
la idoneïtat del local i l’interès de disposar-ne al més aviat possible.
ATÈS que la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, amb data 23 de gener de 2014, confirma la idoneïtat del local per a
escolaritzar els alumnes el proper curs 2014-2015. I manifesta que es poden iniciar
els tràmits per a la cessió al Departament d’Ensenyament.
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de data 9 de maig de 2014.
VIST que la competència, segons l’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 73 del Reglament del patrimoni, és del Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un període de 20 dies, durant
el qual es poden formular reclamacions o al·legacions. De no produir-se’n l’acord es
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considerarà definitiu.
Segon.- Cedir l’ús gratuït del local en planta baixa situat a la plaça Guernica, 12,
d’aquesta ciutat, al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
qualificat de bé patrimonial, per tal d’ubicar provisionalment l’ampliació de l’escola
Ernest Lluch, per a escolaritzar els alumnes el proper curs 2014-15.
Tercer.- La cessió és a precari, motivada per l’interès públic que la seva destinació
comporta, i es subjecta a les condicions següents:
1. La cessió de l’ús d’aquest local serà vigent mentre s’hi realitzi l’activitat d’escola,
com ampliació de l’Escola Ernest Lluch en la seva ubicació provisional, i finalitzarà en
el moment en què es traslladi l’escola esmentada a la seva ubicació definitiva.
2. El local, l’ús del qual es cedeix al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, perquè sigui destinat a l’ampliació de l’Escola Ernest Lluch, en la seva
ubicació provisional no podrà ser utilitzat per a qualsevol altra finalitat o ús. La cessió
quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a activitats diferents.
3. El departament d’Ensenyament escolaritzarà els alumnes d’acord amb la demanda
escolar dels estudis que es cursin al mateix.
4. El departament d’Ensenyament no abonarà cap quantitat per a l’ús del local
esmentat.
5. El departament d’Ensenyament, com a usuari, es farà càrrec de l’assegurança del
contingut del local i l’Ajuntament de l’Hospitalet, com a propietari, es farà càrrec de
l’assegurança del continent.
6. El departament d’Ensenyament no abonarà cap quantitat per les despeses
urbanístiques i/o tributàries que puguin afectar a la finca objecte de la cessió en ús.
7. Seran clàusules de resolució les següents:
a) El transcurs del termini de vigència.
b) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
c) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts, amb una antelació de tres
mesos.
d) Per causes sobrevingudes, no imputables a cap de les parts, sorgides per
circumstàncies imprevistes.
e) Les causes generals establertes per la legislació vigent.
8. Les qüestions litigioses sorgides respecte de la interpretació, modificació, resolució
i els efectes d’aquest conveni, seran resoltes de mutu acord i si no fos possible, serà
competent la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Quart.- Facultar la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals perquè subscrigui
els documents que siguin necessaris per a la formalització de la cessió de l’ús.
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Cinquè.- Traslladar els precedents acords al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Serveis a les Persones i a la Intervenció
General.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC I DE BENESTAR I
SERVEIS A LES PERSONES

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

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

Essent les 18.55 hores, abandonen la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín i la Sra.
Sonia Esplugas González, regidors del grup municipal del Partit Popular i la Sra.
Meritxell Borràs Solé, regidora del grup municipal de Convergència i Unió.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya s’absté al punt número 4 i vota a favor de la resta de
dictàmens del 5 a l’11.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a tots els dictàmens i deixi’m donar també la benvinguda als
alumnes de formació professional del Centre Educatiu Dolmen i també a les mestres
de les escoles bressol sense afany de lucre, doncs les cooperatives de mestres que
avui han vingut, Garabatos, Patufet Sant Jordi, Estel Blau, Nova Fortuny i Gua-Gua,
que estan també amb nosaltres al Ple, per evidenciar, com ha dit l’Alcaldessa fa uns
moments, que l’educació per nosaltres és prioritària, pel govern de la ciutat, s’ha vist
en un dictamen anterior al qual ha fet esment l’Alcaldessa i també es veurà a les
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mocions, quan presentem la moció més endavant, sobre les bressol sense afany de
lucre. Gràcies.

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

SR. MONRÓS
Sí, respecte del dictamen número 4, Convergència i Unió votarà en contra, mantenintnos en el vot que vam fer en el seu moment en el Ple de l’any 2007, que portava
aquest text refós també a modificació.

SRA. CLAR
Pel que fa referència al dictamen número 5 votarem en contra, del número 6 votarem
a favor i de la resta fins el número 11 també votarem a favor.
Del número 6, en el Ple passat es va presentar una moció referent a aquest tema del
control de mosquits, des de Convergència i Unió vam dir que ens constava que
s’estava negociant des del Consell Comarcal del Baix Llobregat amb el departament
de Governació, per veure de quin lloc exactament es podia treure el finançament per
portar a terme aquesta campanya un any més, vam demanar que es retirés la moció
al·legant precisament això, que hi havia negociacions en curs, no se’ns va fer gaire
cas, fins i tot van haver intervencions que van insinuar que al final això no es pagaria i
bé, doncs m’agrada, ens agrada des de Convergència i Unió, doncs que en aquest
Ple vingui ja el conveni amb aquest Ajuntament per pagar la part que li correspon a
l’Ajuntament de l'Hospitalet i que la Generalitat de Catalunya, tal i com estava previst,
hagi aportat la part que li corresponia.
Respecte al dictamen número 5, respecte al dictamen número 5 ens ha sorprès
moltíssim, no molt, no, moltíssim, i ens estranya encara més. Des de Convergència i
Unió estem molt acostumats per part d’aquest equip de govern, d’exigir, com no pot
ser d’una altra manera, al compliment dels convenis que se signen amb la Generalitat
de Catalunya, però “ojo”, que n’hi ha convenis i convenis, n’hi ha convenis que sí que
ens hem de posar molt forts i exigir que es facin i n’hi ha convenis que pel que es veu
no són tan exigibles.
Els convenis que es van signar a l’any 2005, al juliol de 2005, amb un compromís
d’execució 2005-2008, sembla ser que no eren tan importants o no eren tan exigibles
o potser és que qui governava era del nostre color i calia que li exigíssim tant, doncs
aquest conveni que ara es retira forma part dels compromisos del conveni de l’any
2005, on la Caixa Catalunya, ostres! la Caixa Catalunya, aquesta mateixa Caixa que
ha venut preferents, que el President era el senyor aquell Narcís Serra, se’n recorden
vostès del Sr. Narcís Serra que tenia un piano molt maco al Ministeri de Defensa, que
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també era socialista, doncs aquest mateix senyor, aquesta mateixa casa també té a
la seves esquenes un munt de desnonaments aquí a la ciutat de l'Hospitalet.
Aquesta Caixa és la que havia de comprometre’s a fer aquest equipament, coses de
la vida, s’hauria d’haver fet abans del 2008, no n’hi havia problemes econòmics
abans del 2008, es podria haver portat a terme, no es va fer i ara, clar, arribem al
2014 que portem un munt d’anys de problemes econòmics, problemes molt greus,
problemes també que els clients de Caixa Catalunya han patit a vegades, doncs per
la mala gestió o per la mala orientació de la pròpia Caixa Catalunya, i ens trobem,
doncs que, clar, que Caixa Catalunya ara està en una situació que realment no pot
portar-ho a terme, perquè Caixa Catalunya que ha sigut rescatada amb diners
públics, ara no pot complir amb els compromisos que hauria d’haver complert a l’any
2008 o abans del 2008.
Els convenis depèn de qui els signi, el compromís, per aquest equip govern, és un
compromís o és un altre compromís i per això Convergència i Unió votem en contra.

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

Essent les 19 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Borràs Solé, regidora del
grup municipal de Convergència i Unió.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al dictamen número 4 votamos en contra,
siguiendo el criterio que siempre hemos mantenido respecto al Plan de Renovación
de Áreas Industriales, en el que evidentemente no compartimos el planteamiento del
gobierno. Nosotros en lugar de un planteamiento, una proyección de construir más
viviendas en la ciudad de Hospitalet, en ese espacio lo que proponemos es la
modernización del actual tejido empresarial que hay en el lugar, así como fomentar la
instalación de nuevas empresas, creemos que un tercio de nuestra ciudad de
Hospitalet y la situación donde está ubicado, la importancia de ese entorno, si somos
capaces de adecuarlo, modernizarlo y potenciar la instalación de nuevas empresas,
sería importantísimo para la instalación y el mantenimiento de las que ya hay y, por
tanto, el mantenimiento y el incremento de nuevos puestos de trabajo, que falta
hacen en la ciudad, y de ahí nuestro voto en contra.
Y respecto al resto de dictámenes le cedo la palabra a la Sra. Elisabet Bas.
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SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El vot respecte als dictàmens del 5 a l’11 serà el següent:
en el 5 ens abstindrem i del 6 a l’11 votarem a favor.
I voldria comentar, en el tema del dictamen 5, sobretot lamentar que la mala gestió de
Caixa Catalunya no hagi permès fer aquests equipaments que eren necessaris pels
barris de Bellvitge i Gornal, uns equipaments que fan falta i demanar que ja que
l’espai està lliure en aquest moment, que entenem que Caixa Catalunya no ha pogut
portar a terme, per tal i com ha anat la seva mala gestió, aquests equipaments, però
que esperem que d’algun altre tipus de conveni es puguin arribar a fer, perquè els
equipaments són necessaris.
I quant al punt 6, aplaudir que la Generalitat hagi canviat d’opinió i que la campanya
de control de mosquits es porti a terme, perquè també és necessari per a la ciutat.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del portaveu del grup socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sra. Clar, només un matís, això que la Generalitat ja ho
tenia previst, sembla que ha dit vostè literalment, allò del conveni del tractament dels
mosquits, ja li dic jo que no, el que tenia previst era no pagar, i gràcies a què aquest
Ajuntament i molts altres ajuntaments del Baix Llobregat vam aprovar mocions, es
van fer reunions, es va fer negociació amb la Generalitat, per això avui podem portar
això, perquè la seva intenció era no pagar, perquè com això es pagava des del
PUOSC i creiem que no ha de ser el PUOSC, doncs no paguem i ara vostès a partir
d’aquí posin-se a parlar a veure d’on hauria de ser que es pagués. Per tant, no és
que ja tinguessin sempre la intenció i nosaltres aquí anéssim corrent a criticar-ho, no,
no va ser aquesta la idea.
I respecte del conveni del Gornal, miri, amb la Caixa Catalunya hi havia aquest
conveni i, evidentment, ara ho deia la Sra. Bas, la situació de la institució financera ha
fet que no es tiri endavant el conveni i per això no es realitza. Nosaltres el que fem és
allò de dir, escolti, si vostès no pensen fer-ho, com a mínim retorni’ns el terreny,
retorni’ns el solar, perquè té aquella qualificació per poder mirar de tirar endavant
altres qüestions.
I nosaltres sempre hem sigut i sempre som exigents amb tothom, amb tothom, i
sobretot quan algú es compromet amb aquesta ciutat, insisteixo, perquè de vegades
sembla que més vostès que nosaltres, es compromet amb la ciutat, no amb el govern
municipal, escolti, la Caixa Catalunya no s’havia compromès amb el govern
municipal, s’havia compromès amb la ciutat, doncs com quan no està, no pot complir,
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escolti, que retorni, perquè això retorni a la ciutat per tirar-ho endavant. Li recordo que
no fa gaire vam haver de portar una espècie de text refós de convenis amb
l’INCASOL, perquè teníem set convenis que no es complia cap i vam dir, escolta, que
no hi ha problema, ho entenem, però anem a posar les coses com són, allà on no
podeu, doncs no podeu, ens ho retorneu, allà on s’hagi de fer alguna cosa, digueu
què voleu fer i ens hi posem.
Escolti, però si el nivell d’exigència és total, però crec que també tots hem de ser
conscients dels moments i nosaltres no anirem ara a demanar-li al govern de la
Generalitat que pagui el que no té i que comenci a fer coses quan no té disponibilitat
per fer-les, ens conformaríem amb que fes i complís el que té acordat, amb això ens
conformem i si es fixa, des de ja fa molt de temps, nosaltres a la Generalitat de
Catalunya el que li venim demanant des de fa molt de temps és, allò que ja està
acordat, allò que ja està compromès, allò que ja hauria d’estar pagat, que es pagui, i
prioritzant unes coses més que d’altres, com a mínim això, jo ara no aniré a la
Generalitat a demanar-li que ens faci una inversió per fer un nou no sé què, no.
Però escolti, la Llei de Barris l’altre dia ens deien que igual la certificació de maig de
2010, igual ens la pagaven ara durant aquest estiu, han sentit bé, maig de 2010, sí,
sí, maig de 2010. Això és el que diem, quan diem les beques o les aportacions a les
escoles bressol municipals, el que diem és que no arribi un mes de maig i ens diguin,
per cert, que des del mes de setembre anterior, us ho rebaixem al 50%, el que
demanem és que no ens facin això. Escolti, volen parlar de què farem l’any que ve,
parlem-ho, però no ens diguin el que haurien d’haver estat pagant fa un any.
Per tant, aquests són els convenis que nosaltres exigim i som exigents, amb el color
polític que sigui, ens dóna igual, perquè el compromís, insisteixo, no és amb el
govern de la ciutat, és amb la ciutat i amb els seus ciutadans, per tant, la Caixa
Catalunya si no està en disposició de complir amb el conveni que es va signar en el
seu moment, escolti, deixem-ho córrer, trenquin el conveni, retorni’ns el terreny i
nosaltres, a partir d’allà, mirarem de trobar la millor manera perquè equipaments
necessaris per a la ciutat es puguin tirar endavant.

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

SRA. CLAR
Dues coses només i molt breu. Respecte al punt número 6, fa cinc setmanes que
vam tenir nosaltres aquí al Ple, fa quasi tres que es va publicar a la premsa que
aquest conveni ja s’havia signat, com vostè comprendrà, en dues setmanes, els
tràmits burocràtics i administratius per a la signatura del conveni, és impossible que
es facin, això s’estava treballant i s’estava negociant amb el departament de
Governació, per veure de quina partida s’obtindrien els diners, no ha estat gràcies a
la nostra moció, ni a la moció que s’ha presentant a d’altres llocs, el departament i el
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Consell Comarcal del Baix Llobregat portaven molt de temps treballant per veure d’on
obtenien els diners.
Respecte al dictamen número 5, punt número 1, Generalitat de Catalunya, de què
m’està parlant, això ho va signar l’Ajuntament i la Caixa Catalunya, i ho van signar al
2005, amb el compliment fins el 2008, en aquests tres anys vostès no van presentar
ni una moció exigint a Caixa Catalunya que fes el que s’havia compromès que havia
de fer. Vostè diu que són molt exigents amb tothom, Sr. Belver no estic d’acord,
vostès són molt exigents amb tothom menys amb els poderosos, que amb aquests
vostès són dèbils, amb la Caixa Catalunya vostès en el seu moment, 2005-2008, no
van actuar com havien d’actuar, perquè aquesta residència de gent gran que estem
parlant ara hauria d’haver estat feta per part de Caixa Catalunya fins l’any 2008,
durant el 2005, 2006, 2007, 2008, no 2014. La situació econòmica que tenim ara
sabem la que és, anular ara aquest conveni, val, però s’havia d’haver complert al
2008, amb la Caixa Catalunya vostès, si em permet, des de Convergència i Unió
pensem que no han sigut prou exigents i a les proves ens remetem, que hem de tirar
enrere un conveni que ja estava signat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
M’ha encantat sentir això que nosaltres som contemporitzadors amb els poderosos,
m’ha encantat Sra. Clar. Miri, nosaltres..., no, no, Sra. Borràs, vostè encara que vagi
fent el viu-viu aquí per sota, no em val, miri, si algú és exigent amb els poderosos i
amb els no poderosos hem sigut nosaltres sempre, hem reclamat a governs del
PSOE, a governs del PSC en el tripartit de la Generalitat de Catalunya, a govern de
Convergència, amb els bancs, amb tothom, amb tothom.
El que també sempre hem mirat, el que hem intentat sempre i hem fet en la majoria
d’ocasions, és arribar a acords i és el que hem fet gairebé sempre i gràcies a aquesta
voluntat d’acords i a aquesta manera de treballar amb d’altres governs,
independentment del color polític, d’arribar a acords amb la iniciativa privada, per tirar
endavant projectes de ciutat, avui tenim la ciutat que tenim, que a vostès no els hi
agrada, ja ho sé, a nosaltres sí, i ens agrada continuar millorant-la i continuarem
treballant per trobar el màxim d’aliats en el món públic, en el món privat, per continuar
tirant endavant aquesta ciutat.
I això es fa amb acords, amb consens, no amb la “bronca”, no amb el sectarisme,
amb això és amb el que no es fan acords i no es fa gran ni una ciutat, ni un país. Aquí
ens trobaran per negociar, per pactar, per arribar a acords amb qui sigui, sense
sectarisme i posant per endavant els interessos públics, aquest és el nostre full de
ruta, interessos públics, acord, consens, concertació, amb públics, amb privats i fent
prevaldre sempre el valor d’allò públic, el valor del conjunt de la ciutadania, perquè
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entenem que la nostra obligació és defensar els interessos, no d’uns o d’uns altres,
no, si pot ser de tots.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hauríem finalitzat aquest bloc, passaríem a..., abans hi havia una urgència,
que abans s’ha comentat a la Junta de Portaveus.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 4.PER A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA (PMU) DE LA RBLA. DEL MIG I.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmès a votació s'aprova amb 14 vots favorables dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 7 vots en contra dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Bas; i dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió del 25 de juny del 2013, va aprovar
provisionalment la Modificació del Pla de Millora Urbana Rambla del Mig I, a l’àmbit
delimitat per l’avinguda del Carrilet, la Rbla. de la Marina, el c. de Pau Casals i el c.
Cobalt, d’aquesta ciutat en un nou text elaborat com a conseqüència d’estimar
parcialment les al·legacions formulades durant el termini d’informació pública de la
Modificació del Pla, amb posterior tramesa a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ATÈS que, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona,
en la sessió de 28 de gener de 2014, ha resolt suspendre la tramitació del termini per
a l’aprovació definitiva del planejament suara esmentat, fins que, mitjançant un Text
Refós, s’incorporin les prescripcions següents:
1. Cal aportar un apartat específic on es justifiqui el manteniment de la
superfície i de la funcionalitat de les zones verdes acompanyat d’un plànol
comparatiu del PMU vigent respecte la proposta.
2. Cal qualificar amb una clau específica el sòl destinat a habitatge protegit i
delimitar gràficament l’àmbit d’equidistribució i fer-ne esment a la
normativa.
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3. Cal o bé establir unes condicions paramètriques de les edificacions o bé
establir una edificabilitat neta que permetin definir els aprofitaments dels
sòls privats, així com eliminar la possibilitat de que el projecte de
reparcel·lació pugui transvasar sostre entre unitats d’edificació o
parcel·les.
4. Cal modificar el redactat de l’article 8.2 de la normativa, referent a les
condicions per a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, en el sentit
assenyalat a la part valorativa.
5. Cal completar la normativa d’acord amb l’apartat valoratiu.
ATÈS que el president de la Junta de Compensació del sector Rambla del Mig I de
l’Hospitalet de Llobregat ha presentat, mitjançant una instància de nº de RGE 20781 i
data 14 de maig de 2014, davant aquest Ajuntament un text refós de la Modificació
del PMU suara esmentat, redactat com a compliment de les prescripcions de l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, referides
anteriorment, per a la seva aprovació per part d’aquest Ajuntament.
VIST l’informe emès pels serveis tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà, en
el qual informen favorablement el Text Refós presentat.
VIST l’informe emès per la cap de servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà del text refós de la Modificació del Pla de Millora
Urbana, així com la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria simple, de conformitat amb l’article 123.1.i)
i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació del Pla de Millora Urbana
“Rambla del Mig I” de l’Hospitalet de Llobregat, a l’àmbit delimitat per l’avinguda del
Carrilet, la rambla de la Marina, el carrer de Pau Casals i el carrer de Cobalt
d’aquesta ciutat, en compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona en la sessió de data 28 de
gener de 2014.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, per
triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, en compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 5.PER DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE PLE DE SESSIÓ
27/10/2009, PEL QUAL S’APROVA LA MINUTA PER LA SIGNATURA D’UN
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA CAIXA DE CATALUNYA, EN RELACIÓ
A LA RESIDENCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE NOVA
PLANTA, AL DTE BELLVITGE – EL GORNAL DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 4 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Bas; i amb 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal, sessió de data 29 de juny de 2005, es
va aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família de
la Generalitat de Catalunya, per la construcció i posada en funcionament de diferents
serveis i equipaments socials al municipi de L’Hospitalet de Llobregat, al qual, entre
d’altres compromisos, s’establia el de la construcció d’un equipament de serveis de
residència assistida i de centre de dia per a gent gran al Districte de Bellvitge - El
Gornal, amb una capacitat de 140 places.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal, sessió de data 27 d’octubre de 2009,
es va aprovar la minuta de conveni marc amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, amb
l’objecte de establir la col·laboració en relació a la residència assistida i centre de dia
per a la gent gran de nova planta, al Districte de Bellvitge - El Gornal de L’Hospitalet.
ATÈS que el conveni resulta d’aplicació a partir de la data de la seva signatura (acord
9è.)
ATÈS que per part de Caixa Catalunya es van retornar sense signar els exemplars de
l’esmentat conveni, donat un canvi en les circumstàncies i condicions concurrents
(fusió de les caixes, situació de crisi, manca de compromís i manca de concreció de
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places, entre d’altres), essent infructuosos els intents per continuar amb aquests
compromisos.
VIST l'informe tècnic favorable per a deixar sense efecte l’Acord de Ple U0706/80 de
sessió 27 d’octubre de 2009, que aprova la minuta del conveni, emès per la Cap de
Secció per a la Promoció i Atenció a la Dependència de l’Àrea de Benestar i Famílies.
ATÈS que no resulta necessària l’existència de crèdit adequat i suficient, per la
finançació del present expedient.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica de l’Àrea
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per aplicació de l’art. 123 de la
Llei 7/1985, LRBRL.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR sense efecte l’Acord de Ple U0706/80 de sessió 27 d’octubre de
2009, pel qual s’aprova la minuta per la signatura d’un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet i Caixa Catalunya, en relació a la Residència Assistida i
Centre de Dia per a Gent Gran de Nova Planta, al Districte Bellvitge – el Gornal de
L’Hospitalet.
SEGON.- Donar Trasllat del present acord a la Caixa de Catalunya, a la cap de servei
de serveis socials, a la cap de secció per a la Promoció i Atenció a la Dependència i a
la Intervenció General.

PER APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
DICTAMEN 6.COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS
DE L’ANY 2014, PER UN IMPORT DE 17.711,51 €.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva, i per tant, va ésser
adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:
:
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VIST que l’art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l’art. 8 de la
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la “Protección de la
salubridad pública”. La mateixa previsió competencial es recull a l’art. 66.3.h) del DL
2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.
VIST que l’art. 52.g) de la Llei 18/2009, de Salut pública, diu que, dintre del marc
competencial que estableix la normativa de règim local i la sectorial aplicable, els
ajuntaments són competents per a prestar el servei mínim de “La gestió del risc per a
salut derivat de (...) les plagues”.
VIST que l’art. 25.1.c) del DL 4/2003, TR de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que
deleguin o encarreguin (...) els municipis”.
ATÈS que, en el seu dia, l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb d’altres ajuntaments i
l’Aeroport de Barcelona, va conveniar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la
col·laboració per portar a terme la campanya de desinsectació en els seus termes
municipals, per part del Servei de control de mosquits de l’esmentat Ens Comarcal,
col·laboració que finalitzava el dia 31 de desembre de 2013.
VIST que aquesta cooperació s’instrumenta en un conveni, regulat en els articles 303
i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS. Es
compleixen els requisits subjectius exigits pels articles 303.1 i 306 del ROAS, ja que
las parts intervinents són Administracions Públiques amb competències legalment
atribuïdes. Així mateix es compleixen els requisits objectius exigits pels arts. 303.3 i
307. Tanmateix la minuta del conveni recull tots els elements requerits per l’art. 308.
ATÈS que les clàusules de l’ esmentat conveni permeten la seva pròrroga anual
mitjançant acord exprés de les parts.
VIST l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data
16 de desembre de 2013, pel qual s’aprova la pròrroga de l’ esmentat conveni de
col·laboració per l’any 2014 i s’estableix una aportació econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, xifrada en la suma de 17.711,51.-euros per l’exercici de 2014
VIST l’informe favorable de la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable acreditativa de l’existència
de crèdit suficient.
ATÈS que és òrgan competent per a l'aprovació del present acord, el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret179/1995, ROAS,
donat que es produeix una encomana de gestió de l’Ajuntament en favor d’una altra
Administració Pública (Consell Comarcal del Baix Llobregat), i que l’acord d’aprovació
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s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació
(arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS), serà necessari informe preceptiu de la Secretaria
i de la Intervenció municipals, d’acord amb el que disposa l’article 54 del RDLeg
781/1986, de 18 d’abril i l’article 173 del RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la subscripció d’una pròrroga del Conveni de Col·laboració a
subscriure amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per dur a terme la campanya
de control de mosquits de l’any 2014, així com l’aportació de 17.711,51 .- euros
establerta en la mateixa. (Disset mil set-cents onze amb cinquanta un cèntims)
establerta a la mateixa i del tenor literal següent:
MANIFESTEN
PRIMER.- Que des de l’any 1989 diversos Ajuntaments del Baix Llobregat mantenen
subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels convenis iniciats
per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut del qual
s’encomanava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització d’una campanya
de control de mosquits en els seus termes municipals, participant ambdues entitats
parts en el cost de realització de la mateixa.
SEGON.- Que aquest conveni ha anat prorrogant-se per successius períodes anuals
fins a l’any 2013, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents de les
respectives entitats.
TERCER.- Que les clàusules del referit conveni, per la seva antiguitat i l’evolució del
seu objecte d’actuació –el control dels mosquits, dípters de la família dels culícids- a
la comarca del Baix Llobregat, requereixen una actualització.
QUART.- Que al llarg dels anys, diversos Ajuntaments que històricament no eren
incorporats a la campanya de control de mosquits han expressat la seva voluntat de
subscriure al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els serveis corresponents, i
que és de preveure que el nombre n’augmentarà en el futur.
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i
mantenir la prestació d’aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de la
comarca que ho sol·licitin i ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei de
Control de Mosquits.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès d’acollir-se a les
activitats de la campanya de control de mosquits i d’encomanar la gestió de les
mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
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Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració temporal
per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb subjecció als
següents:
COMPROMISOS
PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat es comprometen en virtut del present document a col·laborar en les
activitats de la campanya de control de mosquits a realitzar durant l’any 2014.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost i
demés característiques) serà determinat pel Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en quant que organisme especialitzat i
encarregat del desenvolupament de la mateixa.
TERCER.- L’Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l’esmentada
campanya durant el present exercici la quantitat de 17.711,51 euros. Aquesta
quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el
projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris de població, superfície i
presència de focus de cria de mosquits del total de municipis participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals
haurà de fer-se efectiva abans del 30 d’abril de cada any i la segona abans del 30 de
novembre.
QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions necessàries per a
cadascuna de les seves actuacions. Tot i que actuin en el terme municipal i per
encomana de l’Ajuntament, aquest personal es troba subjecte únicament al
comandament dels responsables tècnics del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si resulta
necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En el cas de que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a
noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se
però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador igualment específic o
annex al present conveni on es recullin els detalls i formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits convocarà com a mínim amb caràcter anual
una reunió de valoració de les activitats, al final del desenvolupament de les
mateixes, per presentar les conclusions de la campanya. A aquesta reunió hi
participarà el responsable tècnic o polític que l’Ajuntament designi, així com els
responsables del Servei de Control de Mosquits.
SETÈ.- La vigència d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2014. Es podrà
prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts, en que haurà
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de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa. En cas
de pròrroga, la quota establerta en aquest conveni s’actualitzarà d’acord amb el IPC
de l’any anterior, excepte en el cas que hi hagi una modificació substancial de les
activitats previstes, cas en el qual s’haurà d’especificar el nou càlcul i el mètode
mitjançant el qual s’ha obtingut.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució de l’
esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2014 fins a la data de la seva
aprovació.
TERCER.- FACULTAR a la Tinenta d’alcaldia de Benestar i Famílies de l’Ajuntament
de l ‘ Hospitalet , per a la signatura d’aquest conveni i de quants documents se n’hi
puguin derivar.
QUART.- IMPUTAR la despesa de 17.711,51 Euros que generen els presents
acords a la partida 03.3130.465.01.00 segons RC núm.140008926 emès per la
Intervenció General en data 04.02.2014 dels Pressupostos Generals de l’exercici de
2014.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
a la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori de l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 7.PER APROVAR LA PRÓRROGA DEL CONVENI AMB
L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER L’ANY 2014, PER LES
ACTIVITATS D’INSPECCIÓ, D’ABOCAMENT DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA EN EL NOSTRE MUNICIPI.
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 en data 1 de juliol de 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (en endavant
EMSHTR), van signar un conveni de col·laboració relatiu a actuacions d’inspecció i
control de la contaminació atmosfèrica i abocaments de les empreses ubicades en el
nostre terme municipal, a desenvolupar pel Servei de Salut.
ATÈS que l’ AMB va assumir els drets i obligacions de l’EMSHTR , d’acord amb el
que disposa la seva Llei de constitució (Llei 31/2012 de 3 d’agost) i les seves
competències en matèria d’aigües venen determinades a l’art, 14.C de l’esmentada
norma.
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ATÈS que la clàusula cinquena d’aquest conveni preveu la possibilitat de pròrroga
anual per a propers exercicis, revisant-ne els seus termes, prèvia manifestació dels
òrgans competents de cadascuna de les parts.
VISTA la minuta de pròrroga i modificacions al conveni enviada per l’ AMB per a
l’exercici 2014, aprovada per la seva Junta de Govern el 27 de febrer de 2014.
ATÈS que la pròrroga referida estableix una contraprestació econòmica màxima de
9.600,00.- euros a favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici de 2014,
d’acord amb el nombre de 35 d’inspeccions previstes i els preus unitaris fixats en
l’annex I del conveni, de forma que, en el supòsit de fer-se totes les inspeccions
previstes, l’Ajuntament rebrà el total fixat en el conveni; però en el cas de que no
s’arribés al nombre d’inspeccions inicialment previstes, la quantitat total a rebre serà
la corresponent al preu de les inspeccions efectivament realitzades.
VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Laboratori i Inspecció, favorable a la
pròrroga del conveni per a l’any 2014 i a l’acceptació de l’aportació de l’ AMB per al
mateix període.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic del Servei de Salut .
ATÈS que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret 179/1995, ROAS,
donat que es produeix l’acceptació d’una encomana de gestió feta per una
Administració Pública (AMB) a una altra (Ajuntament de l’Hospitalet).
ATÈS que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació (arts. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS), serà necessari
informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció municipals, d’acord amb el
que disposa l’article 54 del RDLeg 781/1986, de 18 d’abril i l’article 173 del RD
2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
VISTES les funcions executives atribuïdes a l’Àrea de Benestar i Famílies mitjançant
Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria 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.Aprovar la pròrroga i modificació del conveni amb l’ AMB per a l’any 2014 i acceptar
l’aportació corresponent als serveis efectivament realitzats en execució del mateix i
d’acord amb els preus unitaris fixats en l’annex I, que forma part d’aquest expedient,
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de nou mil sis-cents euros (9.600,- € ) amb les modificacions proposades i que es
transcriu literalment:
MANIFESTEN:
Que en data 1 de juliol de 1996 l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat varen subscriure
un Conveni de Col·laboració en temes de control e inspeccions a indústries.
Que l’ esmentat Conveni va ser modificat establint la pròrroga automàtica de la seva
vigència (llevat de denúncia) per anys successius i en virtut d’aquesta previsió el
Conveni ha quedat prorrogat per a 2014.
Que segons la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010 del 3 d’agost de constitució
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta administració assumeix els drets i
obligacions de l’EMSHTR.
Que la Junta de Govern de l’ AMB en data 27 de febrer de 2014 i el Ple Ordinari de
l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet de Llobregat de data
han acordat establir les
noves condicions econòmiques que han de regir el Conveni esmentat per a 2014.
Per tot això es subscriu la present acta a la que s’estableixen els nous preus a
percebre per l’Ajuntament per a 2014 així com el número orientatiu d’inspeccions a
realitzar per aquest.
ACORDEN:
1-REVISIO DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
La contraprestació econòmica a satisfer a l’Ajuntament que es refereix el paràgraf
segon de la clàusula tercera, del Conveni de data 1/7/96 s’estableix en 9.600,- €,
d’acord amb els preus unitaris que es fixen en annex I.
L’ import establert s’ha estimat d’acord amb la tipologia de les indústries ubicades al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.

2 -INSPECCIONS A REALITZAR.
La previsió d’inspeccions a realitzar és de :

 35 Inspeccions puntuals amb mostra
Les actes d’inspecció originals, juntament amb la còpia, seran entregades a l’ AMB
degudament informatitzades segons el suport informàtic que es consideri oportú.
I, en prova de conformitat signen els compareixents la present acta en exemplar
duplicat al lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
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ANNEX I- Preus unitaris
Als efectes de facturació o liquidació dels imports corresponents al control
d'abocaments, els preus unitaris a aplicar seran els següents:
1.1.- Treballs d'aixecament d'Actes i presa de mostres, inclòs desplaçaments i demés
treballs referits a l'apartat 1.1. del Plec de Condicions Tècniques.

 Aixecament d’acta d’inspecció puntual…………………………........59,66 €
 Aixecament d’acta d’inspecció de llarga durada
amb formalització del qüestionari de Mesurament directe………........198,44€
1.2.- Anàlisis
• Analítica bàsica:……………….……………….…………..................……52,33
€








pH
Sals Solubles/Conductivitat 25º
DQO
DQO no decantada
Matèries en suspensió
Clorurs

• Matèries Inhibidores.…………………….................
• Paràmetres característics:
Preu unitari de les anàlisis dels
6 paràmetres característics.........…….....…………….

54,12 €

17,80 € /unitat

• Nutrients:
 Nitrogen orgànic i amoniacal……………........…….....15,30 € / unitat
 Fòsfor total………………………………………........…15,30 € / unitat
• Cromatografia...............………………...…………....... 84,00 € / grup
• TOC: ………………………………….......…………… 22,20 €
• AOX:……………………………………………………… 66,94 €
En els casos que no es pugui captar mostra o en aquells casos en que
l'empresa es trobi de baixa, el preu de l'Acta serà de 59,66 €.
AQUESTS PREUS NO INCLOUEN L’IVA “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver realitzat
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en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2014 fins el dia de
l’aprovació del present acord.
TERCER FACULTAR a la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies , per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n derivin.
QUART.-.- COMUNICAR els presents acords a l’ AMB, a la Cap de Servei de Salut
ambiental i Laboratori, a l’habilitació del Àrea de la Intervenció General

DICTAMEN 8.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. Y.B.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 2.404,05 EUROS. SA 53/13.
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. 9761/2013, de 11 de desembre de 2013, es va
incoar el present procediment sancionador contra el Sr. Y.B.A., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet; per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de dos
intents infructuosos de notificació entre els dies 14 i 21 de gener de 2014, com així
consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als efectes
previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOP del 17 de març de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 7 i 19 de març de 2014.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 22 d’abril de 2014.
ATÈS que aquesta proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions,
s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993, de 4
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d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
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. Y.B.A., mitjançant resolució núm. 9761 de 11/12/13.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 22 d’abril de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. Y.B.A., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. Y.B.A., amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxxx de
l’Hospitalet , la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb
la quantitat següent:
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per l’article 3.1 de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la
desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de
23 de desembre).
►Sanció definitiva: : 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar segons l’article 13.5
de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets el Sr. Y.B.A., amb domicili al carrer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxde l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la
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DICTAMEN 9.PER IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA. K.P. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300.- EUROS. EX. SA 72/13.
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. 0417/2014, de 27 de gener, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. K.P. (NIE xxxxxxxxxxxxxxx), amb
domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, encara que l’últim domicili conegut
és xxxxxxxxxxxxxxxx (Barcelona), xxxxxxxxxxxxxxxxx.
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 que l’esmentada resolució d’incoació i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 5 i 10 de febrer de 2014; per
això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 20 de febrer de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 14 i 26 de febrer de 2014.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 22 d’abril de 2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada a la Sra. K.P. (NIE XXXXXXXXXXXXXXXX), mitjançant
resolució núm. 0417/2014, de 27 de gener.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 22 d’abril de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets a la Sra. K.P. (NIE XXXXXXXXXX),
amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, encara que l’últim domicili
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conegut és xxxxxxxxxxxxxxx (Barcelona), xxxxxxxxxxxxx, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR a la Sra. K.P., NIE XXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar uns gos potencialment perillosos (American Stanfford), sense morrió ni
corretja a la via pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la
Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: : 300,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999)
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, a la Sra. K.P. (NIE XXXXXXXXX),
amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, encara que l’últim domicili
conegut és xxxxxxxxxxxxxxx (Barcelona), xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en aplicació de l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 10.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. D.T.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150, 25.-EUROS. SA 78/13.
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. 0780/2014 de 06 de febrer de 2014, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. D.T.B. (DNI XXXXXXXXX), amb
domicili a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei
10/99 sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentada resolució d’incoació i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació els dies 19 i 20 de febrer de 2014; per això
i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del dia 6 de març de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de
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l’Ajuntament entre els dies 3 i 14 de març de 2014.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 7 d’abril de 2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al S.M.F., mitjançant resolució núm. 0780/2014 de 06 de
febrer de 2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 07 d’abril de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. D.T.B. (DNI XXXXXXXXXXX),
amb domicili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. D.T.B. (DNI XXXXXXXXX), amb domicili a
xxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar uns gos potencialment perillós de raça Pirr Bull, 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: : 150,25.-euros
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. D.T.B. (DNI
xxxxxxxxxxxxxx), amb domicili a xxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet, en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la
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DICTAMEN 11.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. D.E.H.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 550, 25.-EUROS. SA 54/13.
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. 8581/2013 de 11 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. D.E.H.L. (NIE XXXXXXXXXXX), amb
domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de Terrassa, per una infracció greu de la
Llei 10/99 sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentada resolució d’incoació i la proposta adjunta, van ser notificades a
l’imputat en data 16/1/2014.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 3 de març de 2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. D.E.H.L. (NIE XXXXXXXXXXXXXXX), mitjançant
resolució núm. 8581 de 11 de novembre de 2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 3 de març de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. D.E.H.L. (NIE XXXXXXXXXXXX),
amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxx de Terrassa, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. D.E.H.L. (NIE XXXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer
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xxxxxxxxxxxxxxxx de Terrassa, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
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
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: : 150,25.-euros (art. 11 Llei 10/1999).
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 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: : 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. D.E.H.L. (NIE
XXXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxxxx de Terrassa, en aplicació
de l’art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.5 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.
En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, demanaríem primer una primera votació de la urgència, si tothom està
d’acord, doncs procediríem a la votació del dictamen, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà en aquest dictamen.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada i ara sí, passaríem a la segona part del Ple.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

URGÈNCIA 1.PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
28; CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 94/2014
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez i Bas; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 28 del pressupost de
l’ajuntament per a 2014, corresponent a l’expedient 94/2014 en la modalitat de
Transferència de crèdits (596.796,48 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 4.394.116,09
0,00 81.826.392,34
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 10.890.932,23
0,00 11.574.279,23
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 5.613.481,12
0,00
5.613.481,12
TOTAL
218.000.000,00 30.615.235,96
0,00 248.615.235,96
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.225.333,81 3.960.076,51
0,00 82.185.410,32
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
85.450.778,39 1.473.023,52
0,00 86.923.801,91
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.780.450,00
-458.072,16
0,00
5.322.377,84
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
17.100.090,80 2.092.041,03
0,00 19.192.131,83
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.933.347,00 22.175.539,25 -596.796,48
596.796,48 31.108.886,25
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.750.000,00 1.372.627,81
0,00
7.122.627,81
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
16.460.000,00
0,00
0,00 16.460.000,00
TOTAL
218.000.000,00 30.615.235,96
0,00 248.615.235,96

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

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
DICTAMEN 12.LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 14/04/2014 A 16/05/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 3193
AL 3946.
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
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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. 3193
de data 14 d’abril de 2014 al núm. 3946 de data 16 de maig de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 13.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 17 DE 29 D’ABRIL I 18, 19, I 20 DE 6, 13 I 20 DE
MAIG DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 17 de 29 d’abril de 2014 i 18,19 i 20
de 6, 13, i 20 de maig de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i
ICV-EUiA, número 14, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació em sembla que es volen repartir el temps entre el Sr.
Belver i el Sr. Salmerón, doncs Sr. Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Presentem una moció, tal i com diu el seu títol, en suport
dels treballadors i usuaris de l'Hospital Universitari de Bellvitge, malauradament no és
la primera vegada que portem una moció en aquest Ple, que té a veure amb la
davallada, amb les retallades, dels serveis assistencials i sanitaris públics a la nostra
ciutat. Hores d’ara el que ens trobem, ens vam posar en contacte amb els
treballadors, treballadores, de l’Hospital de Bellvitge, i ens van fer saber, diguéssim,
una amenaça que tenien sobre el seu cap en l’Hospital de Bellvitge.
I el que ens demanaven ens semblava absolutament raonable tal i com ells ho feien,
a partir d’aquí hem fet una tasca una mica més d’esbrinar, de tots els temes que
se’ns van plantejar i crec que el tema és molt clar i el que sol·licitem creiem que, des
del nostre punt de vista, pensem que és raonable. Abans ho parlàvem, mirin, tots
coneixem quina és la situació econòmica i, per tant, jo crec que no es pot demanar el
que no es pot demanar i que no es pot exigir el que no es pot exigir, però sí que hi ha
coses, i aquí és on sempre, com vostès saben, quan discutim aquestes qüestions, és
la priorització dels governs a l’hora d’abordar les despeses, d’abordar on es retalla,
on es fan ajustos, on es treuen recursos.
Mirin, la sanitat catalana sempre havia estat, la sanitat pública catalana sempre havia
estat un referent a nivell europeu, a nivell mundial, pel seu nivell assistencial, però
també per una característica curiosa, era per la seva eficiència, és a dir, el costservei, per tant, no és que tinguem un magnífic sistema sanitari, perquè tenim un
sistema públic sanitari molt car, no, no, la ratio de cost per habitant del nostre sistema
sanitari està per sota de la mitja europea i per sota de la mitja del conjunt de
comunitats autònomes de l’Estat Espanyol. Per tant, el criteri econòmic no és un
criteri que a nosaltres ens hagi posat en aquesta excel·lència, sinó que el que ens ha
posat en aquesta excel·lència és el magnífic treball dels professionals al servei de la
sanitat pública.
Llavors, ara ens trobàvem amb una situació, si més no, curiosa, a l’Hospital de
Bellvitge, que l’any passat va fer una retallada important en el cost del capítol I, en el
cost de personal en el seu hospital, que ja ha fet uns esforços molt importants quant a
retallades de tot el servei assistencial, tant del que fa referència a l’àmbit de la
medicina, com al d’assistència sanitària, ens trobem amb que el pressupost aprovat
per aquest any 2014, és pressupost aprovat, el que se’ns demana és que demanem
que s’executi, no demanen més diners, diuen, escolti, els diners que estan posats en
el pressupost que s’executin, allò que està destinat a pagar personal, que es destini a
pagar personal, i no que ara si arriba vacances, del personal que fa vacances, el 30%
no es substitueixi, que si hi ha una baixa per jubilació que no es deixi de cobrir, o
sigui, gastem el 100% del pressupost que ja està aprovat i consignat a les partides
dels pressupostos de la Generalitat, per poder continuar tirant endavant el sistema
sanitari, en aquest cas, de l’Hospital de Bellvitge.
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Volem mantenir la qualitat del servei, volem mantenir el règim assistencial, no
mantenir això, a part de donar un pitjor servei a aquells que són atesos, perquè el
volum de personal d’assistència baixa considerablement, a més a més, hi ha uns
efectes que plou sobre mullat, l’allargament de les cues d’espera per a les
intervencions continua en augment, l’allargament de temps d’espera per fer les
proves diagnòstiques i pre-operatòries continua en augment, i pensem que com no
venim de zero, sinó que ja venim d’una desgraciadament llarga tradició en aquesta
direcció, pensem que ja n’hi ha prou. Per tant, el que demanem és que tots els diners,
tots els recursos que estan previstos en el pressupost per tirar endavant aquest
hospital, es continuïn tenint en aquesta partida, que es destinin al que estava previst i
que no hi hagi cap disminució més de personal a l’Hospital de Bellvitge.

Essent les 19.15 hores, abandona la sessió el Sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa, intentaré no repetir-me. En primer lloc, saludar a les
persones que estan en aquest Ple i que són algunes treballadors i treballadores de
l’Hospital de Bellvitge, saludar també a les entitats i les persones que treballen cada
dia en la defensa de la sanitat pública, la Federació d’Associacions de Veïns, a tots
els impulsors de la iniciativa popular per les retallades a la sanitat pública, perquè en
definitiva aquesta moció no és només una moció en defensa dels treballadors públics,
sinó que és una moció en defensa de la salut i de la sanitat pública i, per tant, de la
nostra salut, de totes i tots, perquè quan ens toquen les condicions laborals dels
treballadors de la sanitat pública, s’està tocant la sanitat pública i s’està posant en
seriós risc la salut de tothom i, en concret, de les persones que estan afectades i que
tenen l’Hospital de Bellvitge com a referència.
La moció és molt clara, el que demanem, com s’ha dit abans, és que s’executi
íntegrament el pressupost del 2014 i vol dir que aquest pressupost no vagi destinat a
generar un dèficit que el va provocar les directrius del govern de la Generalitat, que
va obligar a incrementar un 2% l’activitat de l’Hospital, però no va fer la dotació
pressupostària adient, això ha generat un dèficit i ara es pretén eixugar aquest dèficit
a costa dels treballadors i de les treballadores del torn de vacances.
Això pensem que és una situació absolutament insostenible, una situació que encara
malmetrà més la situació de l’Hospital de Bellvitge, que ha passat en molt poc temps
de ser un Hospital de referència a nivell europeu, a tenir seriosos problemes en la
seva pràctica, que ha reduït i molt la seva activitat, que des de l’any 2010, any en el
que van començar les retallades a la sanitat pública catalana, s’ha vist reduïda en
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500 persones la plantilla de l’Hospital de Bellvitge, en un 19% les sessions
programades de quiròfan i en més d’un 25% el nombre de llits disponibles des de
l’any 2009. Per tant, amb una situació, avui per avui, ja precària, avui per avui, ja molt
preocupant per a la salut de totes i tots, hi ha persones que estan patint i hi ha
persones que estan morint en llista d’espera, perquè no tenen una solució adient, és
una situació molt greu que cal denunciar i, per tant, aquesta situació no pot continuar
així.
Des del nostre grup polític, des d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, volem anar més enllà, volem denunciar el que és d’una manera molt
cínica, una pràctica encoberta de privatització de la sanitat pública catalana. El que
va intentar fer el govern del Partit Popular a Madrid i que es va poder parar, perquè
va ser inconstitucional, aquí s’està fent des de fa molt de temps, de manera molt
perversa, amb aquest buidatge pressupostari i de recursos a la sanitat pública
catalana i derivant operacions, derivant activitat sanitària als hospitals privats de
Catalunya, com ho han denunciat moltes entitats com la gent de “Cafè amb llet”, per
exemple.
Per tant, pensem, insisteixo, que és molt important aquesta moció que no només és
una moció en defensa dels treballadors i les treballadores, que ho és, sinó que, a més
a més, és una moció en defensa de la salut de totes les persones i en especial també
de les persones de l’Hospitalet. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Pel posicionament sobre la moció, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Primero de todo, desde Plataforma per Catalunya queremos
mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores del Hospital
Universitario de Bellvitge, y no sólo a los trabajadores, sino también, obviamente, a
sus familias, ya que a nadie se le escapa que con los índices de paro actuales y con
la crisis que estamos padeciendo, son muchos los trabajadores de l’Hospital de
Bellvitge cuyo sueldo es el único que llega a sus casas y que actualmente están
viviendo una reducción estos hospitales, de trabajadores, de complementos, de la
jornada de los eventuales y de las horas de trabajo de los suplentes de servicios no
continuos, pues muchas de estas familias se van a encontrar en una situación aún
más precaria.
A parte de votar favorablemente a la moción, sí que queríamos hacer un pequeño
paréntesis, ya que nos hemos encontrado que hay dos mociones muy, muy parecidas
y, bueno, nos gustaría que para temas así, pues quizás nos pudiésemos poner un
poco de acuerdo todos y, más allá del interés de un partido o de otro, se pudiesen,
sobre todo los grupos proponentes, cuando vienen a pedir más o menos lo mismo, se
pudiesen poner de acuerdo, porque al final si no parece que el grupo que propone la
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moción, al final más que el interés del ciudadano, quiere colgarse una medalla,
entonces, es una práctica que creemos que se debería evitar.
Pero bueno, entrando un poco en el tema de la moción, vemos un poco como la
Conselleria de Salut, dirigida por Boí Ruíz, vuelve a sacar las tijeras para recortar en
derechos, en calidad de sanidad, en salarios y en servicios. Nos gustaría recordar
que desde que Convergència i Unió llegó al gobierno en 2011, el Hospital
Universitario de Bellvitge ha pasado de 900 a 640 camas y que el verano pasado se
llegaron a bajar hasta 350 camas, que se han reducido un 14% las suplencias, que
de cada 10 jubilaciones tan solo cubren una y que, en definitiva, se ha pasado de
unos 4.000 a unos 3.500 trabajadores.
Ahora con las nuevas medidas, se reducirá un 25% la jornada de los eventuales en
unidades abiertas 24 horas, como es un servicio básico como urgencias, se reducirán
también un 33% las horas de trabajo de los suplentes de los servicios no continuos,
como las consultas externas y todo esto no podemos olvidarnos que se reduce
mientras la actividad de este hospital sigue incrementándose. Por tanto, estos
números suponen, como apuntan muchos trabajadores y como se ha apuntado ya en
el Pleno, un desmantelamiento progresivo encubierto de la sanidad pública. Y estos
recortes, como muy bien también se ha dicho, no sólo afectan a los trabajadores,
lógicamente afectan de forma muy sensible a la calidad sanitaria que reciben los
usuarios, debido al aumento en las listas de espera y obviamente en la atención
médica.
Y como no podía ser más, pues no nos podemos estar de decir que estos recortes
siguen la línea política a la que nos está acostumbrando desde que entró en el
gobierno Convergència i Unió, y apoyado lógicamente por Esquerra Republicana. Y
nosotros, desde Plataforma per Catalunya, encontramos realmente inmoral que estos
dos partidos tomen estas medidas para desmantelar la sanidad pública, una sanidad
pública que es esencial para muchos vecinos de Hospitalet y lo encontramos inmoral,
porque mientras los ciudadanos de a pie ven menguar la calidad de los servicios
públicos y los trabajadores ven recortar sus sueldos y derechos a manos de los
diputados de estos dos partidos, estos diputados siguen gozando de unas prebendas
elevadísimas y envían a sus hijos a colegios privados elitistas y todo esto sigue
siendo gracias al esfuerzo del ciudadano de a pie, el ciudadano que sufre los
recortes.
Y obviamente, cuando se nos dice que no hay dinero, es una cosa que hay que
entender y, como hemos dicho siempre, nosotros entendemos que si no hay dinero,
no hay para todo, pero lo que no podemos es suprimir o recortar, como lo están
haciendo, el estado del bienestar, mientras sí que sigue habiendo dinero para el
proceso separatista, hay dinero para la consulta, hay dinero para subvencionar
medios de comunicación privados, hay dinero para organizar y patrocinar simposios,
que en el fondo lo único que están haciendo es generar odio a quien no piensa como
ellos, hay dinero para embajadas de la Generalitat, hay dinero para financiar noticias
en medios internacionales, hay dinero para conseguir sumar a gente al proceso para
una “Catalunya Independent”, pero no hay dinero para la sanidad, sí que hay dinero
para un supuesto derecho a decidir, pero el derecho a decidir también queremos que
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sea decidir sobre la calidad de nuestros servicios públicos y para esto parece ser que
el “dret a decidir” no existe. Tenemos “dret a decidir”, lo que sí que tenemos “dret a
decidir” es si los ciudadanos queremos elegir entre que se nos recorte en derechos,
en libertades y en servicios públicos o en los privilegios, en las subvenciones a
medios de comunicación o en seguir destinando millones de euros a esta locura del
“procés independentista”.
Por todo esto, nosotros obviamente apoyaremos esta moción, como hemos apoyado
siempre cualquier moción que signifique recortar la calidad de los servicios o los
derechos de los ciudadanos, sin tener en cuenta en ningún momento qué grupo
político la presente. Y eso sí, ante la previsible negativa del “govern” a aceptar lo que
pedimos, creemos que el Ayuntamiento de Hospitalet debería estudiar otras
alternativas para hacer frente a los recortes que nos sigue haciendo el gobierno del
Sr. Artur Mas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió.

Essent les 19.24 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González i el
Sr. Senen Cañizares Martín, regidors del grup municipal del Partit Popular.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirarem d’explicar i mirarem de ser objectius, la veritat, a
l’hora d’explicar la situació que vostès plantegen sobre la taula, no negant la major,
no negant el fet que hi ha una disminució de recursos públics i també afecta això en
l’àmbit de la sanitat, malgrat la moció digui que nosaltres hem negat aquesta realitat,
la realitat és que, valgui la redundància, Convergència i Unió en cap cas ha negat que
hi hagi menys recursos en l’àmbit de la sanitat, sí que em dit que el major esforç no
es fa precisament en aquesta matèria i que els pressupostos de la Generalitat, que és
evident que s’han disminuït i d’una forma important, no pas per voluntat pròpia, ni
perquè aquest país no tingui els recursos suficients, sinó perquè se’ns obliga per part
d’Espanya a un dèficit determinat, quan Europa ha ampliat l’àmbit del dèficit de l’Estat
i, per tant, Espanya ens està escanyant el que no està fent Europa sobre Espanya.
Malgrat aquesta realitat els pressupostos tenen en aquests moments les partides de
l’àmbit sanitari, educació, polítiques de benestar social, etc, un major pes sobre el
conjunt dels pressupostos. En aquests moments representa el 71%, si vostès em
diuen, el 71% són més diners que quan posaven el 64% governs del tripartit, el 64%
en matèria de benestar social, no, no són menys diners, però sí és un major esforç
que es fa en aquesta matèria i aquest és un tema que cal dir també.
Per tant, escolti’m, quan vostès diuen, home, els pressupostos, escolti’m, no paguin
el deute, què ho fa això aquest Ajuntament? ¿Amb el pressupost que té aquest
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Ajuntament, no paga el deute que té? Però què demanen, això que ho digui segons
qui, em semblarà, miri, doncs que és la seva opinió, però ¿aquest govern municipal
pot demanar que amb el pressupost que té l’Hospital de Bellvitge no pagui el seu
deute? Però que no el paguen vostès? ¿Vostès amb els diners que tenen com a
Corporació municipal, no paga el deute que té aquest Ajuntament? Home, perquè els
hi podríem demanar això, escolti’m, oblidin-se dels bancs, no tornin els diners i facin
més escoles, facin més no sé què, perquè clar, si això és aplicable a un cantó, allò
que vostès deien que no són sectaris, doncs apliquin el no sectarisme sobre els seus
pressupostos, a veure si són capaços de fer-ho i a veure què passa amb els diners
que a vostès els han deixat, perquè aquesta és la realitat.
I, per tant, home, no ens facin trampes i expliquem tota la veritat, i expliquem tota la
veritat vol dir també que sí, hi ha un gran esforç per part del treballador públic,
evidentment, no només pel que està en la sanitat, no només parlem del que té la bata
blanca, parlem de tots els treballadors públics que en aquests moments,
lamentablement, i no per gust, ni per ganes, cobren 13 pagues en comptes de 14.
Però, escolti’m, això que sembla que ho haguem posat per interès i per il·lusió, vull
recordar que lamentablement i vostès no devien estar contents quan ho feien, el
govern del Partit Socialista Obrer Espanyol va ser el primer que va congelar les
pensions públiques i va congelar també els sous dels funcionaris públics. Què ho van
fer amb il·lusió i amb entusiasme perquè creien que era el millor per a la gent, no,
perquè si van veure abocats, perquè si van veure obligats. Doncs, escolti’n, si no són
sectaris, sàpiguen entendre també això, perquè ho saben perfectament.
Per tant, escolti’m, diguem totes les coses i diguem totes les veritats, no parlem de
forma esbiaixada, la qual els porta a dibuixar una realitat que no és, entre d’altres,
parlen en passat, l’Hospital de Bellvitge que era referent, no, perdoni, és referent,
l’Hospital de Bellvitge, a dia d’avui, en els rànquings internacionals que fan, segueix
essent dintre del 20 primers hospitals de qualitat de l’Estat Espanyol. I parlem d’una
altra cosa que vostès no volen parlar, clar que en parlen del nombre de llits, clar que
en parlen del nombre d’intervencions que hi ha a l’hospital, clar en parlen dels
treballadors, per què no diuen també que al 2010 van començar a funcionar a
funcionar dos hospitals nous que alliberaven a l’Hospital de Bellvitge de la
sobrepressió assistencial que hi havia, per què no expliquen que en tot això hi ha
hagut el nou hospital de Sant Boi de Llobregat i el nou hospital, el gran hospital, del
Moises Broggi, per què no expliquen aquesta altra part i que, per tant, si sumem els
recursos humans i materials que es posen en un cantó i en un altre, excedeix en molt
el que hi havia abans.
Per tant, escolti’m, les veritats a mitges no es poden dir o només es poden dir com
quan fan vostès que les utilitzen només per fer demagògia, i aquesta no és la realitat.
Nosaltres no negarem la major, certament hi ha un esforç important, molt important
per part del funcionari públic i, sí, per part del metges, per part de les infermeres, per
part de tots els treballadors de l’Hospital de Bellvitge, evidentment que hi és, d’acord,
de sacrifici davant de tot el tema més estrictament salarial i laboral que en aquests
moments tenen damunt de les seves espatlles, però no facin trampa explicant només
una part de la realitat i si no, si us plau, apliquin-se vostès també el conte aquí a
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l’Ajuntament de l'Hospitalet, deixin de pagar el deute que hi ha i amb aquests diners
podrem fer moltes més coses, sens dubte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per donar el posicionament del Partit Popular en aquesta
moció. Com ha dit el Sr. Ordóñez, nosaltres portem una de molt semblant i és que la
moció de vostès ve a col·lació d’una notícia que donaven els sindicats, que deien que
aquest estiu hi hauria més retallades a Bellvitge que, a més a més, dels 500 empleats
que ja estan al carrer, ara, aquest estiu, es tornaria a retallar la plantilla, i nosaltres
també vam fer una moció semblant. Nosaltres vam demanar subscriure’ns a la seva
moció, per part del Partit Socialista ens van dir que no hi havia cap problema, perquè
trobàvem una tonteria discutir dues vegades, a la mateixa tarda, el mateix tema, però
sembla ser que com que era compartida amb Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, aquests es van posar en contra que subscrivíssim amb vostès,
havia de ser el complex que tenen o campanya electoral potser. El cas és que, bé,
que tractarem dues vegades el mateix tema, que sàpiguen que, evidentment, votarem
a favor de la moció, perquè estem d’acord en tots els punts, la discutirem més tard
quan nosaltres presentem la nostra. I només dir-li a la Sra. Meritxell Borràs que, sí,
Bellvitge és un hospital de referència, malgrat vostès, és un hospital de referència
gràcies als treballadors que hi treballen i malgrat les seves retallades. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sr. Salmerón i després Sr. Belver.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breuement. En primer lloc, Sra. Borràs, nosaltres
demagògia cap, estem aportant dades, demagògia cap, i li agraeixo que no negui la
major, però no negui tampoc la realitat. L’Hospital de Bellvitge té la situació que té,
evidentment encara és un hospital de referència, però si continua pel camí pel qual
vostès l’estan portant, deixarà de ser-ho en breu. No estem parlant de demagògia,
perquè de la mateixa manera vostè posava l’exemple de l'Hospitalet, no ho hem dit
nosaltres, no volem donar-li lliçons a ningú, ni volem fer demagògia, però aquest
Ajuntament, en plena crisi, està assumint el deute que ens està generant la
Generalitat de Catalunya amb els serveis que deixen de prestar vostès.
Cóm ho fem, amb el pressupost que aprovem cada any i que vostès voten en contra,
precisament, ho fem prioritzant les polítiques, nosaltres no estem dient que vostès
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deixin de pagar el dèficit, estem dient que en aquest exercici es compleixi el
pressupost per allò que està destinat i que el dèficit que ha generat una mala gestió
seva, una mala gestió seva, o sigui, del govern de la Generalitat, s’eixugui amb
d’altres partides, per exemple, amb els convenis que vostès tenen i han incrementat
en la privada, en ensenyament i en la sanitat privada i concertada, miri per on poden
vostès eixugant perfectament el dèficit i no a costa de la pública. Perquè mentre
vostès estan reduint pressupostos a la pública, estan mantenint, com a mínim, els
concerts amb la privada, en la sanitat i en l’educació, i vostè ho coneix tan bé com jo,
perquè aprova els pressupostos de la Generalitat cada any al Parlament de
Catalunya.
I, Sra. Bas, nosaltres medalles cap, però cinisme tampoc, nosaltres ens hem negat a
signar conjuntament una moció amb vostès, perquè tenim dignitat i perquè no tenim
el cinisme de presentar en aquest Ple una moció per l’Hospital de Bellvitge i ser el
responsable de l’intent de privatització més gran que hi ha hagut en aquest país en la
sanitat pública, com el cas de la Comunitat de Madrid. La Comunitat de Madrid està
governada per vostès, per tant, tinguin la dignitat de defensar el mateix aquí, que
defensen a la Comunitat de Madrid. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, molt breu Sra. Alcaldessa. Sra. Borràs, per seguir amb el fil conductor del que
plantejava el company Alfons Salmerón, si és que nosaltres li demanem una cosa
que és senzilla, és a dir, nosaltres no li demanem més, fixi’s la prudència del que
dèiem, destinin a l’Hospital de Bellvitge el que tenen posat en el pressupost, no
demanem més, el pressupost el van fer vostès, el van aprovar amb Esquerra
Republicana de Catalunya, i allà hi ha un pressupost que diu, aquí hi ha uns diners
per això, i nosaltres diem, escolti’n, els diners que vostès han decidit que és per això,
se’ls gastin, no diem res més.
Miri, i si vol li llegeixo la moció, els acords el que diuen, perquè vegi que la cosa és
bastant senzilla: “Demanar al Govern de la Generalitat la retirada del plans de
disminució de la despesa sanitària a Catalunya, i per tant que el 100 % del
pressupost vigent assignat s’executi integrament i vagi destinat a la prestació dels
serveis sanitaris sense retallades de cap mena.” Això és el que demana la moció, què
la hem modificat, escolti, que l’acabo de llegir, no me la invento, li asseguro, està
picat a màquina, que no és a boli, això és el que diu la moció, per tant, el que
nosaltres estem demanant és, escolti, jo no li demano més, jo estaria d’acord en què
vostè em digués, fa trampes, ara diu que em gasti el 20% més, el 50% més, del que
tenia previst, no, el que tenen previst.
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Però és que el que vostès tenen previst és no gastar-se ni el que van posar en els
pressupostos, és que enganyen dues vegades a la gent, una quan fan els
pressupostos i una altre quan els executen, home, no, els que fan trampes són vostès
i les fan dues vegades i esperen que no els enganxin cap de les dues, home, no ens
demani això, com a mínim diguin, miri, van maldades, hem de fer caixa i no gastarem
diners, portarem la moció igual, la voten en contra i ja està, però no diguin que fem
trampes nosaltres, les trampes les fan vostès.
Per tant, el que demanem, una vegada han fet els pressupostos, si us plau,
compleixin, una vegada signen convenis i hi posen recursos, després no es desdiguin
amb efectes retroactius, és que això li causa perjudici a les persones, és que això és
un problema per a la gent.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si per part dels grups polítics, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, dues coses, el que vostè ha llegit fa referència a la
moció que van presentar originàriament, no la que després s’ha acabat presentant,
perquè ha estat modificada i, per tant, aquest és un punt que ha estat modificat.
Respecte al que deien i torno potser al debat anterior, en el sentit de dues coses, bé,
hi ha dues coses una vostès deien de l’increment a les concertades, mentre
disminueix en el públic, vostè sap que també qui treballa a la concertada, a l’escola
concertada, han vist igualment retallat el sou, per tant, no digui allò que no és veritat,
novament, no digui allò que no és veritat.
Després, escolti’m, no és cert que en aquest sentit hi ha derivació a hospitals privats,
vostè sap perfectament que estem parlant d’hospitals públics, jo li he parlat del
Moises Broggi i del de Sant Boi de Llobregat, per tant, no digui allò que no correspon.
I després, en la primera intervenció que no li he contestat en aquell moment, però sí
que ho faig ara, escolti’m, el tema aquest que vostè ha parlat de morts en les llistes
d’espera, si vostès, en primer lloc, es tracta, entenc, que són expedients que els
coneix la família i els metges directament, però si vostè coneix casos, denunciï-ho,
perquè és evident que, en aquest sentit, les afirmacions són molt fàcils..., sí, hi ha un
senyor que no calla avui, però, escolti’m, jo acabaré el meu discurs, si em permeten, i
per tant, doncs vagin i facin les denuncies que creguin convenients.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Elisabet Bas.
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SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, només per contestar al Sr. Salmerón i a la seva paraula
dignitat i la poso entre cometes. A veure, estem parlant de l'Hospitalet, vostè sempre
em treu Madrid, jo li podria dir, i a Andalusia on governen vostès? Allà no privatitzen?
I a Extremadura, on governen amb el Partit Popular? No ho hem de fer tan malament
quan estan governant allà amb nosaltres, o sigui, parlem de l'Hospitalet, si us plau, i
de l’Hospital de Bellvitge que és del que estem parlant i no ens sortim per d’altres
peteneres. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si volen fer alguna precisió, a veure, jo perquè clarifiquem el tema,
perquè el Sr. Belver i el Sr. Salmerón han proposat una moció en la que hi ha un text i
la Sra. Borràs, doncs interpreta que hi ha un altre text i el text, el vull tornar a llegir,
perquè quedi clar el que es demana en aquesta moció: “Demanar al Govern de la
Generalitat la retirada del plans de disminució de la despesa sanitària a Catalunya, i
per tant que el 100 % del pressupost vigent assignat s’executi integrament i vagi
destinat a la prestació dels serveis sanitaris sense retallades de cap mena.”
És a dir, senzill, simplement que executin allò que el Parlament de Catalunya va
aprovar, que vostès van portar a aprovació, que van votar i que és públic i, per tant, el
que demanem és, simplement, que aquests diners s’executin. I després el que és
demana en el segon acord és: “Demanar al Govern de la Generalitat que no
s’apliquin més mesures d’austeritat que afectin el nivell, la diversitat, l’equitat i la
qualitat dels serveis sanitaris a Catalunya, i per tant, tampoc als de l’Hospital de
Bellvitge, que fins ara havien estat de referència tot i fer-se amb menys recursos
econòmics de mitjana que la d’Espanya i la Unió Europea.”
Això és el que diu la moció, simplement i per a l’aclariment del grup de Convergència
i Unió i per a l’aclariment també de la resta de grups i de persones que avui estan en
el Ple.
Hauríem finalitzat aquest bloc, passaríem a les mocions del Partit dels Socialistes de
Catalunya i de Convergència i Unió.

Essent les 19.45 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 14; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 14.- EN SUPORT DELS TREBALLADORS I USUARIS DE L’HOSPITAL
UNIVERSITARI DE BELLVITGE.
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, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que malgrat l’Hospital de Bellvitge va tancar l’any 2013 amb un dèficit del seu
pressupost assignat de 3,5 milions d’euros per la compra de subministraments i de
farmàcia, aquest va estalviar 5 milions d’euros en el capítol de personal.
Vist que tot i que l’Institut Català de la Salut l’any 2013 va fer un 2% més d’activitat de
la que tocava, i per la qual hauria d’haver ingressat 84 milions d’euros més, el
conseller de Salut, Boi Ruiz, obliga a no sobrepassar el pressupost de l’Hospital de
Bellvitge, ja retallat, tot i l’increment.
Vist que malgrat l’estalvi de cinc milions d’euros en l’exercici passat, en el capítol de
personal, els representants dels treballadors de l’Hospital han rebut un comunicat al
qual els que a partir d’aquest mes de maig es tornaran a retallar les condicions
laborals del personal amb la reducció a temps parcial de la contractació de suplents i
eventuals i amb la minoració d’altres conceptes salarials.
Atès que aquesta nova tisorada suposaria que es retallarien en un 33% de tots els
contractes nous d'aquells professionals suplents que no tenen torn continuat i d'uns
altres que sí ho tenen (un 25%), la qual cosa representa un 20% de tota la
contractació, segons fonts de la Junta de Personal de l’Hospital.
Atès que la precarització de les condicions de treball del personal de l’Hospital de
Bellvitge amb les continues tisorades, estan repercutint cada vegada de manera més
apreciable en la qualitat assistencial rebuda pels pacients i estan abocant a un
hospital que era reconegut per la seva excel•lència a ser un model en la vulneració
dels dret laborals.
Vist que al govern de la Generalitat de Catalunya, i a CiU i a ERC, partits que donen
suport al seu actual Govern, sembla que no els importa la qualitat assistencial que
reben els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Vist que pel Departament de Salut del Govern de la Generalitat, el futur model sanitari
català sembla que passa per fer desaparèixer l’ICS, l’únic valedor de l’assistència
sanitària pública i de qualitat a Catalunya.
Atès que sembla ser que l’únic objectiu d’aquest procés és abaratir els costos de la
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sanitat retallant salaris i drets laborals als professionals, sense tenir en compte el
conseqüent perjudici que tindran els usuaris en repercutir aquestes continues
tisorades en l’atenció.
Atès que el Departament de Salut del Govern de la Generalitat porta a terme les
seves mesures “d’austeritat” i de reducció pressupostària en la sanitat catalana,
sense abans fer un acurat estudi de l’impacte posterior i sense l’acord amb les
direccions i amb els representants dels treballadors dels centres afectats, com és el
cas exposat.
Atès que cada vegada ens apropem més al model de la sanitat britànica, privatitzat,
fallit i molt qüestionat quant a resultats assistencials.
Atès que la constant i sistemàtica disminució de la despesa sanitària en Catalunya,
portada a terme per la Conselleria de Salut des del 2010, tot i que s’esmercin en
negar-ho, està afectant de manera molt palpable i en molts casos, irreversible, als
usuaris que estan patint la reducció dels seus serveis l’increment de les llistes
d’espera i la disminució de la qualitat assistencial que reben a centres hospitalaris
com l’Hospital Universitari de Bellvitge.
Atès que l'Hospital de Bellvitge ha reduït un 19% les sessions programades de
quiròfan i un 26,5% el nombre de llits disponibles des del 2009, a tenor de les dades
que consten en una resposta parlamentària del conseller de Salut de la Generalitat,
Boi Ruiz, a principis de maig.
Atès que d'aquesta manera, el nombre de llits disponibles s'ha reduït
progressivament des de les 825 a les 606, mentre que les sessions de quiròfan han
passat de 650 a 526, uns descensos que van ser especialment intensos el 2011, el
primer any de retallades pressupostàries coincidint amb l’arribada de CiU al Govern i
els seus primers pressupostos.
Atès que a l'Hospital de Bellvitge des del 2010 hi ha 500 professionals menys,
especialment en l’àmbit assistencial, i en romanen tancades diverses unitats de
crítics.
Atès que existeixen altres maneres de pal·liar el dèficit de la Generalitat que no
passen per retallar els serveis públics a les persones, ni per reduir el personal, els
salaris o els drets laborals d’uns llocs de treball imprescindibles i irrenunciables per
poder prestar un servei d’acord amb la importància que té per al conjunt de la
societat.
Atès que volem posar en valor la tasca inestimable dels professionals de l’Hospital de
Bellvitge que malgrat la situació de precarització de contractes, de retallades
salarials, de l’augment de la jornada laboral id’ increment de càrrega de feina,
segueixen dia rere dia treballant sense defallir i donant la millor atenció possible als
pacients, per tal que el centre segueixi sent un referent per a la ciutadania.
Per tot aquest motius
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Els grups municipals del PSC i ICV-EUIA proposen al Ple l’adopció del següents
acords:
PRIMER: Demanar al Govern de la Generalitat la retirada del plans de disminució de
la despesa sanitària a Catalunya, i per tant que el 100 % del pressupost vigent
assignat s’executi integrament i vagi destinat a la prestació dels serveis sanitaris
sense retallades de cap mena.
SEGON: Demanar al Govern de la Generalitat que no s’apliquin més mesures
d’austeritat que afectin el nivell, la diversitat, l’equitat i la qualitat dels serveis sanitaris
a Catalunya, i per tant, tampoc als de l’Hospital de Bellvitge, que fins ara havien estat
de referència tot i fer-se amb menys recursos econòmics de mitjana que la d’Espanya
i la Unió Europea.
TERCER: Donar trasllat d’aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a la Junta de personal de l’Hospital de Bellvitge, als diferents grups
parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la Direcció de l’Hospital de Bellvitge i als
membres del Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

PSC-PM, CiU

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i
CiU, número 15, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. Molt ràpidament, d’entrada agrair aquesta iniciativa, que és una
iniciativa originàriament de la secció sindical de la Unió General de Treballadors
d’aquest Ajuntament, que ens va fer arribar als diferents grups municipals una moció
en la qual se’ns ve a demanar que, arrel d’una modificació que s’impulsa des del punt
de vista legislatiu, es tingui en compte el col·lectiu de les policies locals en el conjunt
de l’Estat.
Finalment, també les altres seccions sindicals de l’Ajuntament es van afegir, per tant,
ens trobem que totes les seccions sindicals d’aquest Ajuntament han fet el pas en
aquesta direcció, i el que ens demanen és que donem suport a una cosa que jo crec
que sense passió, diguéssim, i mirant amb una mica de perspectiva, tots hi podríem
estar d’acord. La professió de policia, crec que tots estaríem d’acord en considerar-la

…/…

103

una professió de risc, sense distincions. Fa molts anys, possiblement, i en algunes
ciutats, pobles, més petits, les funcions de les policies locals, dels guàrdies urbans,
doncs possiblement serien d’una menor intensitat, d’una menor perillositat i d’una
menor presència, diguéssim, en fets delictius. Des de fa molt de temps i sobretot en
les grans ciutat, crec que aquesta diferenciació ja no té raó de ser.
Per tant, tenint en compte que hi ha els cossos de seguretat a nivell estatal, tant la
guàrdia civil, com el cos nacional de policia, que tenen aquesta possibilitat de poder
avançar en aplicació de coeficients reductors o de coeficients multiplicadors, pel
temps de cotització i, per tant, poder avançar l’edat de cotització, crec que tots
estaríem d’acord que, hores d’ara, amb una guàrdia urbana com la de l'Hospitalet,
d’una ciutat gran, on es requereix una presència important d’efectius en el carrer, una
presència activa i, per tant, amb un desgast important des del punt de vista també
físic, sembla raonable que aquesta possibilitat de reducció de temps o de coeficient
reductor o multiplicador del temps de cotització, també s’apliqués a les policies locals.
A més a més, quan recentment s’ha fet una modificació legal, on fins i tot s’ha afegit
en els membres del cos de la “Ertzaintza”, però que per la seva consideració o de
perillositat o de penositat o de qualsevol altre tipus, s’han inclòs col·lectius
professionals tan diversos com els treballadors que estaven exclosos de l’antic
estatut miner o el personal de vol de treballs aeris, treballadors ferroviaris, artistes o
professionals taurins. Vull dir, si els toreros tenen aquesta consideració, que
evidentment és una professió de risc, crec que la guàrdia urbana de l'Hospitalet
també és una professió de risc.

SRA. PEREA
Sr. Monrós, té vostè la paraula.

SR. MONRÓS
Sí, gràcies Sra. Perea. Des del grup de Convergència i Unió ens vam sumar a
aquesta moció presentada inicialment pel Partit Socialista, agraïm a la secció de la
UGT, de la policia local, que ens fes arribar aquesta informació i, com no podia ser
d’una altra manera, ens sumem a aquesta moció, perquè jo de ben petit sempre
havia vist, una de les primeres coses que veia a l’Ajuntament, sense tenir més sentit
o més ús de raó de moltes coses, que la guàrdia urbana era un servei útil a la
societat, me’n recordo quan era petit i anava a l’escola i sempre veia a un guàrdia
urbà que es deia Paco, que sempre parava el trànsit i podíem passar tranquil·lament,
parava els cotxes, o quan hi havia un cotxe en doble fila, entrava al bar i feia totes
aquestes coses que des de ben petit se’m va quedar molt al cap, que això era un
servei útil.
I tot aquest tema d’intentar reduir amb aquests coeficients reductors l’edat de
jubilació, té un sentit molt clar, és que amb tot això assolirem que els ciutadans
rebrem un servei eficaç, constant i permanent en el temps i es podran rejovenir les
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plantilles i, a la llarga, es reduiran els costos laborals. Perquè encara que puguem
pensar que jubilant a la gent, a aquests cossos, abans d’hora, o sigui, abans de l’edat
que fins ara es fa, podem pensar que pagarem més diners en pensions, jo penso que
és tot el contrari, el que aconseguirem és que tota aquesta gent, que efectivament
tenen un plus de perillositat, es puguin jubilar a una edat anticipada, i a la vegada
aconseguirem que entri nova gent, més jove, més preparada, i que efectivament
podran fer aquesta feina amb millor eficàcia que, al cap i a la fi, és el que el ciutadà
vol en aquests moments.
Vull dir que aquests impostos que la gent paga, repercuteixin en la qualitat del servei i
que a la vegada les persones que fan la prestació d’aquest serveis, puguin estar en
millors condicions i puguin tenir una jubilació anticipada, derivat de la seva perillositat
en la tasca que desenvolupen.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Primero de todo, agradecer a los sindicatos que se han puesto
en contacto con todos los grupos municipales, para explicar un poco en lo que
consistía esta propuesta. Por otro lado, antes de entrar en lo importante de la
propuesta, lamentar un poco que, sabiendo que se ha enviado a todos los grupos
municipales, consideramos que lo más caballeroso hubiese sido, por parte de los
proponentes o del grupo, en este caso, que trajo la moción, pues sabiendo esto, pues
hablar con los demás grupos el día que se presentaron en las comisiones, más que
nada porque a veces, volvemos a los mismo, parece más que el interés por defender
una causa justa, como consideramos en este caso, sea colgarse una medalla.
Pero bueno, más allá del tema político, vamos a lo realmente importante, que es la
propuesta que han hecho estos sindicatos y que nosotros consideramos además que
tiene dos líneas muy interesantes. Por un lado, hoy en día la profesión de policía está
reconocida como una profesión de alto riesgo y, por tanto, y lógicamente, lo que no
tendría sentido es que agentes con 63, 64 años, patrullasen las calles y tuviesen que
hacer intervenciones de riesgo. Ya no sólo pondría en riesgo la seguridad del propio
agente, sino que, obviamente, lo que haría, al fin y al cabo, es disminuir la calidad del
servicio que prestan a la ciudadanía. La administración, como bien se ha dicho, lo
que debe hacer es rejuvenecer las plantillas de guardia urbana, ya sea tanto para
mejorar este servicio al ciudadano del que hablábamos, y también, como también se
ha dicho, para reducir lo que son los costes en materia de personal.
Evidentemente, como decimos, la profesión de policía, pues todos sabemos que no
es una profesión común, porque a diferencia de otros trabajos, pues sabemos que se
les exige un nivel de preparación física por encima de la media y porque la
peligrosidad y muchas veces insalubridad de sus condiciones laborales, pues no es
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equiparable al resto. Por eso, entendemos que lo que piden los sindicatos de policía
local, no es ni un privilegio, ni una prebenda, sino que es una reivindicación justa y es
un derecho que deberían tener.
Pero es que, además, el trabajo que realizan no nos podemos olvidar que es un
trabajo público y es un trabajo público además de vital importancia, y más en
ciudades como la nuestra, como Hospitalet, en la cual tenemos grandes problemas
de incivismo y de delincuencia, y lo que deben hacer las instituciones es defender los
intereses de los ciudadanos y esta iniciativa en el fondo lo que hace también es
defender estos intereses. No podemos olvidarnos que en Europa, la edad media de
jubilación de la policía local más o menos es entre 55 y 60 años, y lo que pasa en
España y no tiene sentido, es que otros cuerpos policiales tengan la posibilidad de
acogerse a avanzar su edad de jubilación y las policías locales no la tengan, esto al
fin y al cabo, pues bueno, obviamente es una discriminación hacia las policías
locales.
Pero es que además, y otro punto muy interesante en la línea de la propuesta, es que
estas medidas, tal y como se proponen, no nos supondrían una carga económica
para la ciudadanía, ya que la propuesta se basa en unos coeficientes reductores y en
unas aportaciones complementarias a la caja única de Seguridad Social, como vía
para garantizar el mantenimiento de las pensiones presentes y futuras. Por estas dos
líneas, entendemos, primero que es un derecho y un reconocimiento justo a la labor
de la policía municipal y, por otro lado, con estas aportaciones entendemos que no se
discrimina positivamente hacia ellos, sino que al aportar más, al fin y al cabo no nos
supondría un coste a los ciudadanos.

Essent les 19.53 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gracies Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement a la moció, volem també saludar als sindicats que han promogut
aquesta moció, aquesta iniciativa, a tots els nivells, a la UGT, a Comissions Obreres,
al GIGU, i per tant, pensem que és absolutament justa la demanda que fa la guàrdia
urbana de l'Hospitalet i la policia local d’arreu de l’Estat que s’està mobilitzant en
aquest sentit i, per tant, res més a afegir, pensem que efectivament ha de ser
considerada una professió de risc i, per tant, doncs poder tenir aquest avançament de
l’edat de jubilació a 60 anys. Per tant, la votem favorablement i esperem que tingui el
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recorregut que tothom desitgem i sigui modificada la legislació, perquè pugui fer-se
efectiva i fer-se realitat. Gràcies.

Essent les 19.55 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto de la moción relativa a la jubilación de las
policías locales, el Partido Popular va a votar a favor, lo que nos piden los sindicatos
y nuestra policía local es que estos profesionales de forma voluntaria puedan acceder
a la jubilación anticipada, una petición que se lleva a cabo conforme a una realidad
hasta ahora olvidada, y es que se trata de un colectivo de trabajadores vulnerable a
situaciones de cierta peligrosidad y penosidad, en lo que es el desarrollo de su
actividad.
La profesión policial es una actividad que incluye riesgo y que como tal debe estar
reconocida con el consiguiente baremo de enfermedades profesionales. Una
situación que además no puede ser discriminatoria en función del tipo de policía, la
seguridad pública es un servicio básico, que desde la administración debemos
garantizar con el máximo de eficacia y de eficiencia, para ello la policía debe
desarrollar esa función básica en un marco de condiciones que permitan la mejor
calidad del servicio policial.
Desde el Partido Popular creemos necesario dignificar la función policial, mejorar las
condiciones laborales de nuestros agentes y llevar a cabo y a la práctica todas
aquellas medidas que redunden en un mejor servicio y, por tanto, una mejor
seguridad para nuestros ciudadanos. Sin duda alguna la propuesta que hoy nos traen
los sindicatos, creemos y consideramos que va en esa dirección, en ese sentido, y
por tanto, tienen ustedes todo nuestro apoyo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaría…, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, brevemente, Sr. Ordóñez, no es un problema de medallas, a usted le llegó la
moción, por correo electrónico, el mismo día que me llegó a mí, y yo presenté la
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moción en tiempo, como todos tenemos que presentar las mociones, el problema es
que yo me preocupé de hacer una moción y usted de lo que se preocupa es de venir
hoy aquí a decir que yo me preocupo de ponerme medallas, yo no me pongo
medallas, yo trabajo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada per part de tots els grups, per tant, esperem que
això es modifiqui, que es pugui realment dur a terme el contingut de la moció que,
evidentment, ha estat proposada pels grups polítics que l’han presentat i que ha
tingut el suport de tota la resta del Consistori.
Passaríem ja a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 15; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 15.- DE SUPORT A LA “MOCIÓ RELATIVA A LA REGULACIÓ I
IMPLANTACIÓ DE COEFICIENTS REDUCTORS EN L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS
MEMBRES DEL COS DE LES POLICIES LOCALS”, PRESENTADA PELS
DIFERENTS SECRETARIS I REPRESENTANTS DE LES SECCIONS SINDICALS
DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
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:

VIST que els secretaris de les seccions sindicals de UGT, CCOO, CSIF i PAS-GIGU,
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, juntament amb els responsables dels respectius
sindicats a la Policia Local de L’Hospitalet, han instat als grups municipals
representats al Ple de l’Ajuntament la presentació d’una mateixa moció que
literalment exposa:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Els pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, van modificar
mitjançant esmena presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Basc,
EAJ-PNV la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de
Seguretat Social pel que fa referència a l’aplicació de coeficients reductors en
l’edat de jubilació en el cos de l’Ertzaina.
La modificació legislativa, necessària, admetia el reconeixement de la
professió de policia com a col·lectiu especialment vulnerable i necessitat
d’ajustar la seva vida laboral a la situació real, situació emparada en la Ley
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General de la Seguridad Social que en el seu article 161.1 bis, empara a les
professions de “naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa i insalubre”
en les que es registrin “elevats índexs de morbiditat o mortalitat”. Aquest
establiment dels coeficients reductors implica i exigeix la realització prèvia
sobre estudis de sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les
condicions de treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral
que genera en els treballadors i treballadores i els requeriments físics exigits
pel desenvolupament de dita activitat.
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts a
terme per diferents organismes, es desprèn que existeixen indicis de
perillositat i penositat en el desenvolupament de la seva activitat i que els
requeriments psicofísics que s’exigeixen pel seu ingrés en el col·lectiu i en el
desenvolupament de la seva vida laboral, no poden fer-se a partir d’unes
determinades edats, complint-se d’aquesta forma, els requeriments exigits en
la legislació per la reducció d’edat d’accés a la jubilació, com a conseqüència
de la realització de treballs de naturalesa excepcionalment penosa tòxica,
perillosa o insalubre.
Que la professió policial, sigui quina sigui la seva dependència orgànica, és
una professió de risc, ja no es discuteix; la legislació, els estudis realitzats,
l’experiència en el desenvolupament de la professió màxim en grans ciutats,
avalen l’avançar l’edat de jubilació.
L’existència de la jubilació anticipada en altres Cossos de Seguretat de l’Estat
així com la recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina, no
fan sinó, ratificar la necessitat de regulació i no discriminació per analogia de
la resta de policies: a igual risc, igual cobertura.
Un policia amb edat avançada, és un risc per a la seva pròpia seguretat en el
treball i per a una eficaç protecció de la ciutadania i dels seus bens: la
seguretat és un Dret de la Ciutadania.
Per tot això, l’Ajuntament de L’Hospitalet, presenta Moció per a l’Avançament
de l’edat de jubilació de les Policies Locals:
INSTAR a la Secretaría del Estat de la Seguretat Social, a la Direcció
General de la Ordenació del Territori de la Seguretat Social i a la
FEMP, que proposin al Congrés dels Diputats, la modificació
legislativa en matèria de Seguretat Social, que permeti l’avançament
de l’edat de jubilació de les policies locals, a través de l’aprovació de
les següents mesures:
PRIMERA.- L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació
als membres dels Cossos de Policies Locals de l’estat, en les mateixes
condicions que es contemplen en la Disposició Addicional
Quadragèsima Cinquena del Real decret Legislatiu 1/1994, per la que
s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social,
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introduïda per la Llei 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en matèria
de Seguretat Social.
SEGONA.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, el reconeixement de la
professió policial de risc, i en conseqüència, la redacció d’un catàleg de
malalties professionals, amb l’objectiu de protegir la salut i posar fi a la
injustícia d’una edat de jubilació, sense tenir en compte la sinistralitat en
el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball,
així com la incidència en els processos d’incapacitat laboral que genera,
i els requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca policial.
L’Hospitalet, 9 de maig de 2014”
ATÈS que el nostre grup coincideix amb els continguts i els acords expressats a la
moció, que insta a que s’apliquin els mateixos coeficients reductors en l’edat de
jubilació als membres dels Cossos de Policies Locals de l’Estat, regulats per la Llei
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social i que ara
només afecta el cos policial autonòmic basc de l’Ertzaina.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i CiU proposen a l’Ajuntament en Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la moció relativa a la regulació i implantació de
coeficients reductors en l’edat de jubilació dels membres del Cos de les
Policies Locals, presentada pels diferents secretaris i representants de les seccions
sindicals del cos de la policia local de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord al Govern de l’Estat, a la Secretaria de l’Estat de la
Seguretat Social, a la Direcció General de la Ordenació del Territori de la Seguretat
Social i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i a les seccions
sindicals.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 16, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

Essent les 20 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, presentem una moció relativa a la Llei 9/2014, de 9
de maig, crec que a la moció queda bastant definit que és el que nosaltres volem
plantejar i no m’agradaria sortir-me del que plantegem aquí.
Mirin, el tema de les telecomunicacions estem convençuts que és un tema, des del
punt de vista d’avenç, des d’un tema de promoció econòmica, d’un tema de
desenvolupament econòmic, industrial, d’investigació, fonamental i que encara ho
serà més en clau de futur, pel desenvolupament dels territoris i per fer competitius els
territoris des d’un punt de vista econòmic i d’aposta d’inversió.
Per tant, la implantació d’un bon desplegament de xarxa de telecomunicacions, on la
banda ampla estigui present, on tant des del punt de vista d’informació, comunicació,
tramesa de dades, però també des del punt de vista de la possibilitat de fer negoci,
de fer activitat econòmica, a través d’aquesta xarxa, cada vegada resulta un element
més important a l’hora que determinades empresa en aquest món globalitzat,
determinin quin és el seu lloc de localització.
Al final la gent, les empreses, es localitzen en determinats llocs, per diversos factors i
un d’ells, sens dubte, és tenir una bona xarxa de telecomunicacions, es tenir un bon
servei de banda ampla, es tenir un bon servei de tramesa de dades, igual que s’atén
a temes de logística, a temes de transport o a d’altres elements d’infraestructures que
té un territori.
Per tant, aquesta Llei que té, entenc, aspectes positius, que va en la direcció de
millorar i de possibilitar el desplegament ràpid d’aquesta tecnologia i de generar, en el
conjunt de l’Estat, la possibilitat de crear una xarxa que serveixi per impulsar i per ser
atractiva a l’hora de buscar inversions que tinguin un alt retorn i que sigui d’indústria i
d’economia de valor afegit, aquesta norma, Llei, com jo els hi deia, que crec que té
avantatges i que té aspectes molt positius, té d’altres aspectes que és contra els que
nosaltres volem posar l’accent en aquesta moció i que creiem que val la pena tenir en
compte.
Pensem que aquest desenvolupament al que fèiem referència, mai hauria d’anar en
contra de la seguretat, el control, la intervenció de l’administració més propera al
ciutadà i a la qual els ciutadans es dirigeixen sempre que tenen un neguit, un
problema o que tenen un dubte més o menys raonable, sobre la legalitat, la
possibilitat que determinades activitats s’instal·lin de determinada forma. Mirin, per
parlar curt i ras, nosaltres mai hem estat un territori que haguem dit, escolta, no volem
antenes de mòbils, no volem antenes de telecomunicacions, estem en contra de les
telecomunicacions, nosaltres no volem convertir Hospitalet en Atapuerca, no tenim
cap interès, cap interès.
Ara bé, dit això, i vostès recordaran, en aquest Ple hem tingut debats intensos amb
veïns i amb associacions de veïns, de cóm es feia aquest desplegament, el que
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sempre hem volgut és quadrar i fer equilibrar aquest desplegament, aquesta
implantació, aquesta modernització del nostre territori, que fos compatible amb la
residència, amb el viure dels veïns. Vam fer una ordenança, que en el seu moment va
ser pionera a Catalunya, fins i tot la Diputació de Barcelona la va agafar com exemple
per fer el desplegament d’aquestes ordenances en el conjunt del territori.
Hem concertat amb les operadores, amb les associacions de veïns, amb les
comunitats de propietaris, i ara el que ens diu la legislació és senzillament que la
intervenció municipal desapareix, senzillament, a partir d’aquesta legislació el que
se’ns ve a dir és, impulsem tot aquest desenvolupament i perquè això vagi ràpid,
perquè no hi hagi entrebancs, perquè no hi hagi normatives a cada municipi que
puguin ser com a traves pel desenvolupament ràpid d’aquesta xarxa, el que fem és
treure tota la intervenció municipal d’aquest procés.
A partir d’aquest moment, no hi haurà llicència d’activitats per poder realitzar aquesta
activitat, no cal una llicència d’obra per a la implantació en un espai, ja sigui públic o
privat i la tasca de llicència, control i inspecció que fins ara tenien els ajuntaments en
el seu territori, aquestes intervencions desapareixen. A més a més, incorporem la
possibilitat i relaxem les condicions, perquè es pugui tirar endavant la expropiació per
interès general de béns públics, ja sigui com a servitud de pas o com a implantació
d’aquestes estacions base, fonamentalment en els terrats de les comunitats.
Contra això és contra el que nosaltres no estem d’acord, escolti’m, d’acord amb el
desenvolupament, d’acord amb el progrés, d’acord amb fer més competitiu el territori,
amb tot això d’acord, però això no pot anar a costa de perdre el control, la inspecció,
de les activitats i de cóm les operadores fan el desenvolupament del seu pla de
desplegament en el conjunt del territori. El que venim a demanar en aquesta moció
és, sí al desplegament, sí al progrés, sí a l’evolució i a aprofitar les noves tecnologies
com un pol d’atracció per ser un territori més competitiu, sí a tot això, però que no
sigui a costa de perdre el control en el territori, en la proximitat, del que les
operadores fan en el seu pla de desplegament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, la primera cosa que volem dir d’aquesta moció, bé, és que ens ha sorprès que la
porti el Partit Socialista, ja que el Partit Socialista ha votat a favor d’aquesta Llei de
Telecomunicacions al Congrés dels Diputats, aleshores, doncs bé, ens ha sobtat, ens
ha sobtat que portin aquí una moció en contra del que voten allà. Però bé, més enllà
d’això, farem el nostre posicionament sobre la moció, que al cap i a la fi amb el que
es demana nosaltres estem a favor.
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Primer de tot, el que volem dir amb el nostre posicionament és que, bé, tornem a
veure com més enllà d’analitzar si és bona o dolenta per a la ciutadania, aquesta Llei,
el que s’està fent aquí, simplement preocupa si l’Ajuntament tindrà més o menys
competències com a govern. Certament sí que pot ser important, però bé, el que
realment és important per a Plataforma, és veure com aquesta Llei ens afectarà als
usuaris. Si bé és ben cert i important que els ajuntaments puguin tenir dret de
comprovació i inspecció dels projectes que afectin als seus termes municipals, vostès
en aquest cas deixen de parlar que aquesta reforma de la Llei el que posa en dubte
és tot un model públic de telecomunicacions, per posar aquest model o aquest servei,
donant-li benefici a les grans corporacions.
Bé, és una moció que ja es va portar fa un temps i, bé, realment és que com ens ha
sorprès tant que la portin ells, però bé, la nostra posició continua essent la mateixa en
aquest cas. Sí que és cert que al suprimir la competència municipal, els veïns, el que
passarà, que és el que realment importa, no tindran una oportunitat real d’oposar-se a
la instal·lació d’antenes de comunicació i el que és cert és que hem de defensar que
aquesta Llei no envaeixi les competències municipals a l’hora de determinar els
requisits necessaris per la realització d’obres i instal·lacions, precisament perquè els
veïns puguin tenir una eina on defensar-se, una administració propera on portar les
seves queixes.
Òbviament, com hem dit abans, és una Llei que Plataforma per Catalunya mai pot
recolzar, ja que mai recolzarà unes lleis que simplement beneficiïn a les grans
empreses, o sigui, unes lleis que, al cap i a la fi, el que crearan o beneficiaran és a un
oligopoli que hi ha ara. I també el que no podem oblidar són coses com, bé, el que
diu la Llei, que al cap i a la fi el que ens ve a dir la Llei és que si ells ho consideren
necessari, ens podran ficar al mig del terrat una antena i, clar, s’obliden de tot el que
són les mesures de protecció per a la salut, les mesures de protecció
mediambientals, tot això la Llei s’ho salta.
Però és que és més, no és que simplement et puguin instal·lar al terrat l’antena, és
que els cables, et diu la Llei, que si no poden, per raons tècniques o econòmiques, fer
desplegaments aeris, poden passar pel mig de les nostres terrasses, o sigui, clar,
arriba un moment on és surrealista que per beneficiar un certs interessos, el veí de
peu sigui el gran perjudicat.
Per tot això, els hi votarem favorablement i recalquem un altre cop la sorpresa que
ens ha portat que vostès portin la moció aquí.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Sí, votem favorablement els acords de la moció i ens reservem la intervenció per
quan defensem la nostra pròpia moció.

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

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. En el seu moment el PP va presentar un projecte de Llei
general de les telecomunicacions, que va provocar un gran rebuig, sobretot en el món
local, per la qual cosa nosaltres vam presentar una moció en contra d’aquest projecte
de Llei, en el sentit que es retirés o que es negociés, moció presentada en aquest Ple
i que va ser aprovada.
Les negociacions i esmenes de Convergència i Unió i altres grups en el tràmit
parlamentari, han millorat la Llei, reforçant la seguretat, control, accés i participació
dels operadors públics, en el desplegament, i defensant les competències locals i de
les comunitats autònomes. La nova Llei no introdueix cap canvi respecte a la
normativa comunitària, mantenint el reconeixement del dret a l’ocupació de la
propietat privada, evidentment això és un tema espinós. En les noves propostes
presentades per diversos grups, a aquesta proposta de Llei, es van reforçar les
garanties pels ciutadans, establint un procés més garantista, ha incorporat majors
cauteles en l’exercici d’aquest dret, tant materials, com formals.
Primer, només és possible quan sigui o resulti estrictament necessària per a la
instal·lació de la xarxa amb mesures previstes en el projecte tècnic presentat i
sempre que no existeixin altres alternatives tècniques o econòmiques viables, per la
qual cosa no es farà l’expropiació forçosa. Introdueix la necessitat d’un informe, amb
caràcter preceptiu, és molt important, per part de l’administració territorial competent,
sigui ajuntament o comunitat autònoma. I en última instància, també es preveu la
participació de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència.
La Llei general de telecomunicacions va ser finalment aprovada, efectivament, pel
Partit Popular, PSOE, PSC, PNV i CiU, en el Congrés i s’ha afegit l’Entesa en el
Senat, en total un 95% dels membres d’aquestes càmeres. Per part de CiU, entenem
que l’aprovació d’aquesta Llei és un mal menor, perquè també ens obliga la Unió
Europea en les seves disposicions, però seguirem treballant en la millora de la Llei,
introduint més garanties pels ens locals, a través del desenvolupament de Llei
mitjançant un reglament. Entenem que la seva moció va en aquesta línia i, per tant, la
votarem a favor.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. El grupo Popular respecto a la moción que hace referencia a la Ley de
telecomunicaciones, pedimos al grupo socialista que la retire y que lo haga por
coherencia con lo que han hecho en el Congreso de los Diputados el 21 de abril de
este año, donde el grupo socialista en el Congreso no sólo apoyó la Ley, sino que el
propio Sr. Felix Lavilla, en nombre del grupo socialista, manifestó que se
congratulaba de que la negociación haya permitido acordar un texto que satisface las
cinco prioridades del Partido Socialista Obrero Español, favorecer la creación de
empleo, esta Ley lo favorece, fomenta la economía social y territorial, que también lo
hace, mejora la coordinación entre administraciones, cosa que ustedes reclaman
ahora en la moción, pero según el Sr. Felix Lavilla ya está incluida en la ley,
incrementa la protección de los consumidores, por lo tanto, el propio portavoz
socialista indica ese sentido, y da un mayor control parlamentario a su cumplimiento.
Por tanto, su propio portavoz, en materia de telecomunicaciones, reconoce que no se
vulneran las competencias municipales, sino todo lo contrario. El portavoz del grupo
Socialista en el Congreso, y así está en las manifestaciones que realizó, indica que la
Ley mejora la coordinación entre administraciones, por tanto, estamos ante una Ley
que es plenamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas
y los ayuntamientos, porque si no fuera así, ya les aseguro yo que PNV y CiU seguro
que no la hubieran apoyado. Y por ello, les pido que por coherencia retiren su
moción, por coherencia con lo que han hecho ustedes y hecho su partido en el
Congreso y en el Senado.
Porque además estamos quizás ante la Ley que ha alcanzado mayor consenso, se
ha aprobado con el 95% de los votos del Congreso y del Senado, Partido Popular,
Partido Socialista, PNV, Convergència i Unió, la han apoyado, y el resto de grupos se
han abstenido, de 421 votos que hubo en esa votación, 394 a favor y 27
abstenciones. Y lo han hecho, porque es una Ley que mejora la productividad y la
competitividad de las empresas, que va a impulsar la economía y a la sociedad
española en el campo de las nuevas tecnologías, porque es una Ley que va a
fomentar la creación de empleo, va a reducir las tarifas que pagamos los usuarios y
mejora el servicio a los ciudadanos.
Y porque estamos ante una Ley que va a reducir las cargas administrativas, va a
recuperar la unidad de mercado y va a frenar la dispersión normativa. Es una Ley que
establece nuevos mecanismos de colaboración entre el estado y el resto de
administraciones públicas y que facilita el ejercicio legítimo de las competencias de
cada administración, tal y como manifestó el Sr. Felix Lavilla, grupo Socialista, en el
Congreso de los Diputados. Por eso, que no es poco, les pedimos que retiren la
moción, si no, vamos a votar en contra, por coherencia con lo que ha hecho el Partido
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Popular en el Congreso y en el Senado, y por coherencia con lo que ha hecho el
Partido Socialista en el Congreso y en el Senado.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, brevemente, espero. Unos se sorprenden y otros que la retiremos, no la retiramos
y sorpresa por qué, oiga, ya se lo hemos dicho antes y se lo vuelvo a decir ahora,
desde este gobierno municipal defenderemos, bajo nuestro criterio, lo que
entendemos que son los intereses de los ciudadanos de Hospitalet, y me da lo mismo
que lo promueva el PSOE a Madrid, el PSC a la Ciutadella o el “sursum corda”, si
desde este gobierno municipal pensamos que se están contraviniendo los derechos o
atentando contra los ciudadanos o causando un perjuicio, lo defenderemos y ya está,
y así lo hacemos.
Porque mire, todo eso que usted ha dicho, buena parte de lo que usted ha dicho Sr.
del Río, yo es que ya lo he dicho antes, si es que a nosotros ya nos parece bien que
haya una Ley que mejore la implantación, el desarrollo, que haga más competitivo el
territorio, todo eso ya nos parece bien, lo único que decimos es que todo eso no tiene
porque ser incompatible con la acción de los ayuntamientos en el momento de la
formulación de la licencia, que me da lo mismo que sea licencia que no licencia, que
sea una comunicación previa, que nos permita hacer control e inspección, que
tengamos algo que decir previamente, que no nos llegue una comunidad de
propietarios y nos diga, oiga, es que me han puesto una antena en la finca de al lado,
no estamos de acuerdo, qué hacemos, qué les digo, que vayan a la Delegación del
Gobierno, porque es que no podemos hacer nada, es que no podemos ir ni a
inspeccionar, no tenemos derecho a inspeccionar, no creo que sea incompatible una
cosa con la otra.
Por tanto, lo único que pedimos es, oiga, de acuerdo con hacer una Ley que mejore
la competitividad de nuestro territorio, pero para mejorar la competitividad de nuestro
territorio eso no tiene que ser incompatible con defender y con garantizar el control y
la inspección, y esa garantía o la hacemos previamente a la instalación o una vez hay
instalado un equipo de estos, conseguir con una de estas operadoras que lo retire, y
nosotros cuando luchamos contra los poderosos, estos que salían antes, en esta
ciudad hemos hecho retirar antenas, hemos hecho retirar antenas y algunos que
luchan contra los poderosos, que me expliquen cuántas han retirado en sus
municipios, incumpliendo la Ley, que me expliquen cuántas. Pero en esta ciudad lo
hemos hecho y lo hemos hecho de la mano de los vecinos, de las asociaciones de
vecinos, nos hemos ido a ver a las operadoras, nos hemos plantado delante, hemos
hecho todo lo que hemos tenido que hacer, para hacer eso, a partir de ahora eso
será imposible, no tendremos ninguna capacidad de intervención.
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Y oiga, insisto, y yo soy el primero que si usted me dice, está usted contra las
antenas de telefonía, no, oiga, aquí hay ciudades en este país que se han declarado
ciudad libre de antenas, también es verdad que no conozco ningún municipio que se
haya declarado libre de teléfonos móviles y que la mitad de los que van a decir que
quiten las antenas, convocan a la gente a través de whatsapp. Con lo cual, las
incongruencias ya las entiendo, pero oiga, establezcamos un cierto nivel en el que el
control municipal, pero no porque hagamos de fiscalizadores, porque estamos
pegados al territorio, porque estamos aquí y porque es mucho más fácil para el
conjunto de la ciudadanía, delante de un problema, poder llegar a nosotros.
Ahora simplemente, un plan de despliegue en el Ministerio, una explicación, desde el
punto de vista técnico, de cuál debe ser el nivel de implantación para dar cobertura a
un territorio y, a partir de ahí, Ok, al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga,
si ustedes llegan a un acuerdo con los espacios de titularidad privada o titularidad
pública, para poder implantarse, perfecto, y si no en mor del interés general, lo que
haremos será establecer mecanismos para poder llegar a la expropiación de terrenos
públicos o privados, para poder garantizar el despliegue. Oiga, pues es contra eso
contra lo que nosotros estamos, no estamos contra la modernidad.
Y para acabar y haciendo referencia a lo que usted me decía, retire la moción porque
ustedes lo aprobaron, antes les hacía mención cuando hablábamos del Reglamento
de medios de comunicación, el PSOE, Convergència i Unió, PNV, votaron a favor,
porque para que se aprobaran las alegaciones que ellos presentaron en la
modificación de la Ley, que mejoraba bastante el original, la condición que puso el
gobierno del PP es, o me votáis a favor o quito las alegaciones que habéis propuesto.
Hasta aquí quería yo llegar cuando estábamos hablando de la moción del
Reglamento de medios de comunicación local.

SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si, a veure, un moment, hi ha alguna intervenció més abans del Sr. del Río?
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias, solamente indicar, como ha dicho muy bien el representante de
Convergència i Unió, que sí que existe esa relación entre Estado y administraciones,
administración autonómica, administración local, en tanto, como bien ha dicho, es
necesario primero un informe preceptivo. Es decir, ustedes van a tener que hacer un
informe preceptivo antes de la instalación de cualquier tipo de antena y, por tanto, sí
que va a haber cierto control, sí que existe.
Además, ustedes saben muy bien que la Ley prohíbe y lo dice claramente, la
instalación de redes de comunicación electrónica en caso de que pueda afectar a la
seguridad pública, esto lo dice la Ley tal cual. Y por seguridad pública entiende
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también sanidad, esto lo dice la Ley, por tanto, si hay un problema sanitario, esa
antena no se va a colocar.
Y, oiga, yo, mire, yo lo he preguntado, y ustedes ni en el Congreso, ni en el Senado,
han presentado ninguna alegación respecto a quién va a ser el titular de esa
competencia, por lo tanto, usted me está trayendo una cosa aquí, que ni sus
representantes en el Congreso, ni en el Senado, lo han planteado.
Y, oiga, es verdad, ustedes han quitado antenas, pero no porque ustedes quisieran,
porque los vecinos les han obligado, porque quien dio la licencia de actividades y de
obras son ustedes, por lo tanto, esas antenas que hay en la ciudad de Hospitalet, no
hubieran estado si ustedes no hubieran permitido su instalación, a no ser que se
hayan instalado de forma ilegal y eso significa que este gobierno de la ciudad no
controla lo que hacen ciertas empresas en la ciudad de Hospitalet, con lo cual sería
más grave. Y si ustedes han tenido que retirar algunas de ellas, entiendo yo que
ustedes habrán dado la licencia, porque señores si no ustedes no están controlando
para nada lo que pasa en esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. del Río, venga, Sr. Belver.

SR. BELVER
Muy rápido, Sr. del Río, nosotros no damos ninguna licencia ilegal, no la damos
nunca, no la hemos dado, ni la daremos. Las antenas que se colocaban es porque
llegaban a un acuerdo con una comunidad de propietarios, subían arriba, colocaban
el palo y luego al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga, esa antena ya
estaba funcionando y nosotros contra los poderosos, es contra los que luego había
que ir. Eso es lo que hacíamos nosotros y lo que hacemos, las antenas que se han
retirado, y le podría dar unas cuantas direcciones, se han retirado porque estaban
colocadas ilegalmente, hemos sancionado a las empresas, hemos llegado a
sancionar a las empresas suministradoras eléctricas, a ENDESA, por no cortar el
suministro eléctrico para que una antena funcione, y por no hacer caso de una acción
que nosotros, desde el gobierno municipal, hacíamos. Con lo cual, coñitas ni una,
aquí no se da ninguna licencia que sea ilegal, y cuando alguien hace una instalación
ilegal o inicia una actividad ilegal, este gobierno, sea lo poderoso que sea el titular de
la actividad, la persigue hasta que acaba con ella, y siempre que podemos, de la
mano de los vecinos, porque nosotros no estamos con los vecinos, es que somos
vecinos.

Essent les 20.21 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
S’escolta una veu entre el públic que demana la paraula.
A ver, por favor, es que ahora no es el momento de que se pidan las palabras. A ver,
yo en todo caso… si puede callar un momentito, porque ahora me toca hablar a mí, si
le parece.
En todo caso, a ver, sobre el tema este que acabamos de comentar y sobre la
moción que hemos presentado, yo creo que el portavoz del grupo socialista ha
explicado el motivo, el por qué se ha presentado, y creo que ha clarificado las dudas
o las sorpresas que hemos producido en algunos de los grupos políticos, pero es
evidente que nosotros estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos y
los intereses de la ciudad, y que por encima de lo que puedan hacer en el Parlamento
en Madrid, diputados y diputadas de cualquier grupo político, y a pesar de ese 95%
de apoyo de esta Ley, entendemos que en estos momentos, esta Ley, hay una parte,
no toda, pero una parte de esta Ley que, evidentemente, no protege y no da
garantías a los vecinos y vecinas. Y se ha explicado, es decir, no es normal, o
entendemos que, para nosotros, como grupo socialista, que no es normal que aquí
venga cualquier operadora, instale una antena, sin ningún tipo de regulación, y que a
posteriori tenga que ser bajo denuncia o bajo cualquier concepto, tenga que ser el
Ayuntamiento quien vaya comprobando si aquello que se ha instalado por parte de
cualquier empresa, es correcto o no.
Entendemos que el sistema que había hasta ahora estaba funcionando y funcionaba
bien, en Hospitalet, se ha comentado, regulamos el tema de las antenas, fuimos el
primer Ayuntamiento de Cataluña en regularlo, lo hemos hecho de la mano también
de las asociaciones de vecinos, no ha habido conflictos, hemos trabajado, las
operadoras, ayuntamiento, para que en esta ciudad hubiera el despliegue que
evidentemente necesita l’Hospitalet en estos momentos, y en ese sentido estamos
satisfechos. Ahora, en lo que no podemos estar de acuerdo es en que se apruebe
una Ley en la que eliminen y menosprecien la labor de los ayuntamientos, eliminan y
menosprecian, además no es la primera vez, porque llueve sobre mojado, hay
diferentes leyes en los últimos tiempos, en los que, no los ayuntamientos porque
seamos una administración, es que a quien está menospreciando y están devaluando
son a los propios vecinos y vecinas.
Por tanto, desde aquí, desde l’Hospitalet, queremos decir y manifestar que no
estamos de acuerdo en ese aspecto. Y ustedes me dicen, hombre, pero es que el
Partido Socialista y Convergència i Unió, que dieron apoyo allí, aquí hacen otra cosa.
Mire no se lo digo yo, y lo puede usted leer porque hace unos días, no sé si usted lo
leyó o no, hicimos una rueda de prensa, el Sr. Felip Puig, yo como alcaldesa y
también el Presidente de Telefónica, para anunciar que Telefónica se instalaba en
Hospitalet y que iba a crear una empresa que iba a dar trabajo a trescientas diez
personas. En esa rueda prensa, en la que se anunció todo eso, se nos pregunto, por
parte de los periodistas, qué pensábamos de la ley, y no yo, sino el propio Conseller
explicó que habían votado la Ley como decía el Sr. Fran Belver, habíamos votado la
ley por coacción, porque todas las enmiendas que Convergència i Unió y el Partido
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Socialista presentó a esta Ley, solamente fueron admitidas con la condición de que
fueran aprobadas en el Congreso.
Y cuando uno aprueba, como ustedes han hecho, ustedes han sido coherentes, han
presentado unas alegaciones al Reglamento de medios de comunicación, nosotros
hemos aceptado algunas y ustedes han votado en contra del Reglamento y ustedes
pueden decir que con su contribución han mejorado el Reglamento. Bueno pues para
que ustedes, el Partido Popular, permita que se mejoren las leyes, coacciona y no
admite enmiendas si no es a través de una votación después a favor. Y eso explica el
voto a favor de Convergència i Unió, al menos que yo sepa, y el voto a favor del
Partido Socialista Obrero Español.
Pero me da igual, me da igual el voto a favor en el Parlamento. Yo como alcaldesa,
mi grupo, estamos aquí para defender a los ciudadanos de l’Hospitalet, ellos han sido
los que nos han elegido y ellos son a los que nos debemos. Y por encima de lo que
piense un diputado de la provincia de Soria, que me parece muy bien, que sea el
portavoz de esa comisión, me parece muy bien, no sé si el Sr. Felix Lavilla, sabe lo
que es el ayuntamiento, y lo que hace un ayuntamiento, pero en todo caso, será un
problema nuestro y un problema interno, si es que eso genera algún conflicto.
Pero repito, nosotros estamos hoy, para que evidentemente cualquier ciudadano y
ciudadana pueda utilizar el móvil, pueda utilizar internet para que las empresas de
L’Hospitalet, que no son pocas y que se instalan en nuestra Ciudad, puedan tener,
evidentemente acceso a todas las tecnologías, pero desde la igualdad para todos. Y
la igualdad para todos, la garantiza la administración, con unas reglas de juego, con
un reglamento como el que nosotros teníamos, estamos dando transparencia a todas
las operadoras para que cumplan todas ellas, tengan todas las mismas reglas de
juego.
Y lo que no nos sirve y no nos vale, es que ahora, después de la aprobación de la
Ley, cualquier empresa vendrá a la ciudad, instalará la antena donde le parezca y
que, a partir de aquí, las que sean correctas, teóricamente no habrá ningún problema
y en las que no sean correctas, tendremos que ir a posteriori y no a priori, para
impedir esa instalación. Por tanto, estamos hablando de un tema que a usted le
puede parece menor, esto en fin, lo iremos viendo a medida que esta Ley se vaya
implantando que queden derogadas absolutamente todas las regulaciones que hay
en los ayuntamientos, pero entendemos, que esta Ley quedaría todavía mejorada si
incorporara la autorización previa o la comunicación previa a los ayuntamiento que
somos el garante para las operadoras y para los vecinos. Y por eso, precisamente
esta moción, que quiero dar las gracias a todos los grupos políticos que la han
apoyado, la vamos a aprobar, al menos, en este ayuntamiento.
Pasamos a las mociones del Partido Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 16; adoptant-se els següents
acords:
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MOCIÓ 16.- RELATIVA
TELECOMUNICACIONS.

A

LA

LLEI

9/2014,

DE

9

DE

MAIG,

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que l'any 1996, fa només 18 anys, a Espanya només 342.000 persones (l'1 %)
es connectaven a Internet, avui són 25 milions de persones i representen el 64.5 %
de la població, segons les últimes dades de l'Estudi General de Mitjans (AIMC, 2014).
ATÈS que les infraestructures de telecomunicacions permeten el desenvolupament
de la nova Societat del Coneixement de la qual depèn bona part del futur d'un país .
ATÈS que la banda ampla és la responsable del 21% del creixement del PIB en
països desenvolupats en els últims cinc anys. Per cada milió que s'inverteix en banda
ampla es generen 18 llocs de treball.
ATÈS que avui a Espanya la taxa d'atur se situa en el 25,93% de la població activa i
puja dues dècimes més que en l'anterior trimestre i les TICs representen gairebé el
4% del PIB a Espanya; dóna feina directa a milers de treballadors i el nou
desplegament pot generar unes inversions superiors als 25.000 milions d'euros , amb
la consegüent creació d'ocupació i repercussió en la indústria.
ATÈS que en el conjunt de la Unió Europea les inversions s'aproximaran als 300.000
milions d'euros i posicionar bé a la nostra indústria , és obrir espais en aquest nou
mercat que sabem que es desenvoluparà.
ATESA la importància que tenen les xarxes ultraràpides. Són infraestructures
necessàries per aconseguir estendre el benestar de la població: serveis sanitaris en
el medi rural , igualtat d'oportunitats en l'educació , oci , o generació d'ocupació.
VIST que el passat 11 maig 2014 va entrar en vigor la Llei General de
Telecomunicacions.
ATÈS que aquesta iniciativa legislativa s'emmarca en l'estratègia europea de
desplegament de les xarxes ultraràpides, fixant-ne objectius concrets de cobertura
establerts per l'Agenda Digital per a Europa i incorporant-los a l'Agenda Digital per a
Espanya.
ATÈS que l'aprovació d'aquesta Llei té aspectes molt positius :
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•

Quant el seu caràcter estratègic per la seva aposta per la cohesió social i
territorial ; per facilitar els serveis als ciutadans , alguns bàsics com sanitat i
educació , i per fomentar la igualtat d'oportunitats i corregir les desigualtats que
genera la bretxa digital , tant de gènere com per a les persones amb discapacitat .

•

Quant a la defensa dels interessos dels usuaris, a través d'un accés obert a
Internet, salvaguardant els imperatius constitucionals de no discriminació, de
respecte als drets a l'honor i a la intimitat, la protecció a la joventut i a la infància,
la protecció de les dades personals i el secret en les comunicacions .

•

Recull expressament com a objectiu desenvolupar l'economia i l'ocupació digital,
promoure el desenvolupament del sector de les telecomunicacions i de tots els
nous serveis digitals que les noves xarxes ultraràpides permeten, impulsant la
cohesió social i territorial, mitjançant la millora i extensió de les xarxes així com la
prestació dels serveis de comunicacions electròniques i el subministrament dels
recursos associats.

•

Estableix una Estratègia Nacional de Xarxes Ultraràpides que tingui com a
objectiu impulsar el desplegament de xarxes d'accés ultraràpid a la banda ampla,
tant fix com mòbil , de cara a aconseguir la seva universalització , així com
fomentar la seva adopció per ciutadans , empreses i administracions , per garantir
la cohesió social i territorial .

•

Aquesta estratègia treballarà per a la universalització d'una connexió que permeti
comunicacions de dades de banda ampla que s'estendrà progressivament , de
manera que l'any 2017 arribarà a una velocitat mínima d'Internet de 10 Mbps i
abans de finalitzar l'any 2020 arribarà a tots els usuaris a una velocitat mínima
d'Internet de 30 Mbps , i que almenys el 50% de les llars puguin disposar d'accés
a serveis de velocitats superiors a 100 Mbps En el desenvolupament d'aquesta
iniciativa d'universalització de la banda ampla s'avaluarà l'actualització del àmbit
del servei universal.

•

L'Estratègia contemplarà polítiques per incrementar l'adopció i ús de la banda
ampla ultraràpida entre ciutadans , empreses i administracions .

•

En particular es contemplaran les actuacions necessàries per a promoure , de
forma prioritària , que els centres de salut comarcals, les universitats públiques,
els centres de secundària públics i totes les biblioteques públiques a la ciutat i
comarcals, tinguin en l'any 2016 amb capacitat d'accés funcional a Internet a una
velocitat mínima de 30 Mbps i de 100 Mbps l'any 2020. A més es reconeix i figura
que aquestes mesures s'articularan amb la deguda col·laboració i coordinació
amb les comunitats autònomes .

•

Es donarà compte al Congrés almenys un cop l'any, per avaluar el compliment de
l'Estratègia Nacional de Xarxes Ultraràpides i, especialment, sobre l'evolució del
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desplegament de les xarxes ultraràpides i el compliment dels objectius
d'universalització d'aquest servei.
•

I s'ha fet en suport a la indústria i a la R + D + I.

VIST, però, que un dels principals objectius que persegueix la Llei general de
telecomunicacions és introduir mesures dirigides a que els operadors de
telecomunicacions tinguin més facilitat en el desplegament de les seves xarxes i en la
prestació dels seus serveis.
VIST que a ningú se li acudiria qüestionar la utilització de les instal·lacions comunes
en un edifici compartit per diversos veïns per instal·lar l'aigua o l'energia elèctrica, i en
aquest sentit les telecomunicacions, cada vegada més, són un dret bàsic, del que no
podem privar les persones.
VIST que la Llei General de Telecomunicacions treu als ajuntaments la competència
per atorgar llicències en aquest àmbit i deixa sota el criteri de les empreses
operadores de telefonia, la possibilitat d'expropiació de béns privats i públics per a la
instal·lació de les seves antenes, si la millora de la cobertura mòbil (sota criteri de les
operadores) així ho justifica.
ATÈS que les administracions locals havien jugat fins ara un paper fonamental en el
dret a garantir a la ciutadania en els seus municipis, el control, el seguiment i la
vigilància sobre les antenes dels operadors de telefonia situades en els seus territoris,
en el sentit que es preservava la capacitat de llicència i inspecció sobre aquestes
instal·lacions.
VIST que amb la nova llei els municipis no disposaran d'eines reals i vinculants per
garantir la preservació del paisatge i del medi , la seguretat de les instal·lacions i, en
definitiva , que qualsevol desplegament es faci de manera ordenada.
ATÈS que creiem molt important avançar en l'expansió i millora de la cobertura de les
telecomunicacions , però ha de prevaler el diàleg i el consens entre la ciutadania,
representada pels seus governs locals i les operadores, per sobre de, únicament els
interessos de les operadores de telefonia privades.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri d'Indústria i Turisme del Govern de l'Estat, d’introduir
modificacions en la Llei 9/ 2014, de 9 de maig, de Telecomunicacions, en relació a
aquells aspectes que vulnerin les competències de les administracions locals pel que
fa al desplegament de les infraestructures i xarxes en els seus territoris, preservant
en tot moment per a les administracions locals, el poder intervenir en la concessió de
llicències, en exercici de les seves competències, podent així, entre d’altres, garantir
la preservació del paisatge i del medi, la seguretat dels seus ciutadans i de les
instal·lacions i, en definitiva, que qualsevol desplegament es faci de manera
ordenada.
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SEGON.- Donar trasllat d'aquest acord al Ministeri d'Indústria i Turisme del Govern
d'Espanya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies d'Espanya (FEMP), a
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l'Associació de Municipis i
Comarques de Catalunya (ACM) , als departaments d'Empresa i Ocupació i de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris al
Congrés del Diputats, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i als
membres del Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 17, 18, 19, 20 i 21, es produeixen les intervencions següents:

SRA ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que la número 20 havia quedat retirada segons s’havia comunitat
a la Junta de Portaveus.

SR. DIEZ CRESPO
Sobre la Mesa.
SRA. ALCALDESSA
Ah!, sobre la Mesa, vale, muy bien. Bueno, té la paraula el Sr. Crespo, serà vostè ?,
molt bé.

SR. DIEZ CRESPO
Bien la moción 17 pedimos que se intente arreglar el tramo de la Riera de la Creu
hasta la calle Lérida, ya que las aceras son muy estrechas, hay tramos que sólo
miden setenta y cinco centímetros de ancho por un lado y en el otro lado un metro, y
bueno, es una calle muy concurrida, en horario escolar, pasan muchos padres con
hijos a los colegios Tecla Sala, Busquets i Ponset, al Alpes, y se ven obligados a
andar por la calzada porque las aceras son insuficientes, por ello, pedimos que se
implanten medidas para incrementar la seguridad y minimizar los riesgos.
En la 18, pedimos se estudie acotar el contenido de las mociones, ya que en muchas
ocasiones tratan sobre temas que este ayuntamiento no tiene competencia o sobre
temas que no tienen relación con la ciudad. El resultado es que se alargan los plenos,
el público asistente, muchas veces muestra su contrariedad, ya que se reproducen
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los mismos debates, los mismos argumentos, los mismos posicionamientos que
tienen lugar en las instancias competentes en la Diputación, en el Parlament, en las
Cortes, incluso se hablan temas que se tratan en la ONU, no, en fin, en el Pleno,
creemos que deberían tratarse cuestiones de ciudad, que es para lo que los
ciudadanos nos han elegido.
Como ya he dicho, más de una vez, el público asistente ha mostrado su perplejidad al
asistir un Pleno, y escuchar los temas de que se tratan. Por ello en esta moción
pedimos que se estudie la introducción de algún tipo de límite a la hora de presentar
mociones que excedan de la competencia municipal o que no incidan o no traten
sobre temas vinculados a los intereses municipales o de ciudad.
La moción 19, hace referencia al expediente que la autoridad catalana de la
competencia ha abierto a este Ayuntamiento, a los tres hospitales de la ciudad y a la
empresa funeraria Altima, por obstaculizar injustificadamente la competencia en el
traslado de las personas que fallecen en nuestra ciudad, ya que es una actividad que
está liberalizada.
Según la ley, para que una empresa pueda realizar el traslado de cadáveres es
necesario que la empresa en cuestión tenga una autorización en cualquier municipio
de Cataluña y esa autorización le faculta para efectuar cualquier traslado en cualquier
municipio. Según parece, esto no ocurre en la ciudad, ya que quien está haciendo en
exclusiva la recogida de cadáveres en los hospitales de la ciudad es la empresa
Altima Serveis Funeraris, y bueno, no tiene sentido que si una persona de Hospitalet,
muere en Hospitalet o Esplugues o Cornellá, Altima puede ir a recoger el cadáver y
trasladarlo a su tanatorio, y hacerle el tratamiento y tal, y no pasa a la inversa, no,
que la funeraria de Sabadell no pueda recoger directamente el cadáver sin tener que
tratar con Altima. Y es que cada año mueren en los hospitales de la ciudad más de
tres mil personas y solo por el hecho de recoger el cadáver, meterlo en un féretro y
hacer diversas gestiones administrativas, Altima cobra entre tres cientos y
ochocientos euros. Es decir, estamos hablando de un negocio entre un millón y dos
millones y medio al año. El negocio está claro, y es una práctica monopolística y
bueno, por ello, ya le digo, la autoridad catalana de la competencia ha abierto el
correspondiente expediente, que a ver como acaba.
Por ello en la moción, pedimos que se efectúen las modificaciones legales
pertinentes para que cualquier empresa que tenga autorización de cualquier
municipio pueda prestar este servicio a la ciudad. Y vamos a cambiar lo que se pide
en la moción, ya que bueno, quizás el redactado está confuso. Bueno, queremos
suprimir, dejar sólo la primera frase, simplemente que se efectúen las modificaciones
legales pertinentes, en el Reglamento de Servicios Funerarios y adecuarlo a la Ley, y
todo lo demás sería suprimido.
Y la moción 20, bueno, queda sobre la Mesa, la moción 20 hacía referencia a una
serie de fotografías de actos que ha realizado el Partido Socialista en La Farga y que
exhibe en la entrada de La Farga, en la calle Barcelona, fotos en las que aparecen
diversas personas y figuras prominentes del Partido Socialista y no deberían estar

…/…

125

allí, ya que los locales donde se prestan servicios públicos no han de tener ninguna
connotación política, ni ideológica de ningún partido en concreto.
Por parte del equipo de gobierno, se nos ha asegurado que se va a proceder a una
reforma del vestíbulo que comportará la desaparición de esas fotografías por lo que
dejamos esta moción sobre la Mesa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el posicionament, ai! Perdó, sí Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí gràcies Sra. Alcaldessa. Per defensar la moció 21, que tornem a parlar del
personal de l’Hospital de Bellvitge. A veure quan vam sentir la notícia de que els
sindicats deien que hi havia 500 treballadors despedits del Hospital de Bellvitge i que
ara aquest estiu es retallaria un 33% més, els contractes de personal eventual, vam
pensar que no és que puguem si no que és la nostra obligació presentar aquesta
moció, aquí perquè els ciutadans de Bellvitge i de tot Hospitalet, acostumen a anar a
l’Hospital de Bellvitge, i com abans ha dit molt bé l’Alcaldessa, nosaltres estem aquí
per defensar l’interès dels ciutadans. Per lo tant, és obligatòria aquesta moció.
Nosaltres demanem, exactament, que l’Ajuntament de L’Hospitalet es comprometi a
defensar la qualitat existencial dels nostres ciutadans, reclami solucions a la
Generalitat per evitar noves retallades de personal a l’Hospital de Bellvitge, i
demanem a la Generalitat que es replantegi les noves retallades a l’Hospital de
Bellvitge, mantenint el personal sanitari que sigui necessari pel bon funcionament
dels serveis.

SR. ORDÓÑEZ
Bien empezaremos por la moción 21, obviamente Plataforma per Catalunya votará
favorablemente a la moción, el posicionamiento sobre los recortes y sobre la
situación de Belllvitge, lo hemos hecho antes. Lo que sí que bueno, viendo que la
dinámica ahora parece que va cambar, y que lo importe es la Ciudad, y bueno pues
nos arreglamos, porque es cierto, señora Bas que la política de su partido lleva en
sitios donde gobierna, pues la verdad es que nada tiene que ver con esto que piden.
Pero bueno, pero nos alegramos viendo el ejercicio que se hace aquí, no sé si de
sinceridad o de hipocresía por mucha gente que el tema sea la ciudad y obviamente
apoyaremos la moción.
Sobre la moción que habla de aceras, en la zona de la plaza del Repartidor, también
la votaremos a favor, pero la queremos ligar un poco a la moción en la que nos habla
sobre el funcionamiento y contenido de los plenos municipales. Más que nada,
porque a veces nos encontramos cosas puntuales, de un barrio, una cosa, es a lo
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mejor hacer una cosa sobre la situación de un barrio, que quizás sí que es más tema
ciudad, pero a veces encontramos temas muy puntuales que también tenemos unos
consejos de distrito, entonces pues bueno ligando un poco con la otra moción que
nos traen de los Plenos, quizá deberíamos hacer entre todos un esfuerzo, si vemos
que hemos aprobado unos reglamentos y que no funcionan como tendrían que
funcionar o que hay cosas que se deberían cambiar y que uno, más allá de cuando
ha aprobado una cosa, lo noble es decir, bueno si no funciona o vemos que no
funciona, pues cambiarlo.
Entonces, obviamente lo que piden en las dos mociones está bien, por tanto, se
votan a favor, pero sí que es cierto que entre todos tenemos que hacernos el
replanteamiento, un poco de lo que hablamos en los consejos de distrito, quizá
fortalecerlos o que tengan más utilidad. También el funcionamiento del Pleno, que es
cierto que hemos aprobado un reglamento en el cual, pues bueno, a lo mejor incluso
nuestro grupo político tenía una posición y luego como ha visto y no se están
desarrollando muchos de los plenos, pues bueno, lo justo es poder cambiar de
posición algunos planteamientos.
A ver la ventaja incluso, siendo claros, de un grupo político como el nuestro, donde
tiene acceso a los medios de comunicación del sistema como tienen los otros
partidos aquí representados, pues siempre va bien poder hablar de todos los temas,
pero siendo un poco coherentes con lo que proponemos nosotros, la realidad es que
muchas veces, una gran parte de mociones, y encima muchas veces la mayoría de
mociones aprobadas son temas en los cuales, pues el ayuntamiento no tiene ningún
tipo de competencia, entonces a veces, y como bien dice la moción, se desvirtúa
completamente el contenido de este Pleno.
Entonces entendemos que hay cosas que, bueno, que quizá nos tendríamos que
poner de acuerdo y decir, por ejemplo, bueno pues podemos traer cada grupo, una
moción que sea más genérica, pero lo que no tiene sentido es que las mociones,
pues cuando uno coge ciertas mociones, pues bueno, sí que a lo mejor una puedes
instar algo a la Generalitat porque afecta a ciudadanos de tu ciudad, o instar al
Gobierno central, donde tiene sentido que a hay veces que hay grupos que traen
cuatro mociones y todo es instar a otros entes. Eso no tiene sentido, porque desvirtúa
el Pleno, y al final hace que después de dos horas de Pleno, pues bueno, pues aquí
siempre hay la misma gente y que si quitamos pues a la Guardia Urbana que está
trabajando aquí, pues aún tendríamos la mitad y eso, pues la verdad es que para el
vecino de calle demuestra el poco interés que tiene, porque muchos vecinos vienen
aquí y cuando ven a veces mociones que, sobre todo trae algún grupo, que te habla
de Cuba o de la República o de cosas así, pues bueno, la verdad es que para el
vecino de a pie, no tiene ningún interés y eso que nosotros defendemos que se
pueda hablar de algo más, que no sólo es lo que competen exactamente al Pleno.
Pero bueno, la verdad es que tendría que tener más lógica, esto que hacemos, más
que nada para los vecinos, sí que parece que al final aquí en la mesa de Secretaría
haya una barrera y, bueno, pues el vecino que viene es el que conocemos uno,
conocemos otro y es de un partido o de otro y le gusta una ideología u otra, el vecino
de la ciudad, pues no suele venir a no ser que sea una cosa muy concreta. Y si los
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plenos en vez de hacerlos durar cinco horas, como estamos aquí a veces, pues
duran una hora u hora y media, pero son temas que realmente afecten a la
ciudadanía pues lo tendríamos que hacer así.
Entonces pues bueno, yo les votaré a favor. Sí que entiendo que nuestra postura,
pues bueno se ha modificado un poco desde que se aprobó el Reglamento, y sí que
incluso con un reglamento aprobado, lo que podríamos hacer un poco entre todos, es
llegar a una especie de pacto, de acuerdo, o de acuerdo tácito donde mirásemos de
hacer más dinámicos los plenos, donde tuviesen más contenido municipal y no tanto
cosas en las cuales no tenemos nada que tocar más bien.
Y sobre la moción de los servicios funerarios, pues bueno es una moción que
realmente, como se ha visto en Junta de Portavoces, pues algunos portavoces nos
generan un poco de confusión, no se lo voy a negar. Sí que desde el gobierno, han
reconocido que el Reglamento pues no está adaptado a la nueva Ley, lógicamente
votaremos favorablemente a que se adapte a la nueva Ley, pero bueno, hay unos
matices por detrás sobre el tema del funcionamiento de los servicios funerarios que
por lo que nos dicen no es exactamente como ustedes lo proponen, pero bueno, nos
gustaría también, aquí un poco, ver el posicionamiento de los demás. Entonces
igualmente les votaremos a favor porque lo que vemos es que piden que se adapten
al Reglamento y esto sí que estamos a favor.
Y la moción 20, me parece que es la que han dejado encima de la Mesa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERON
Gràcies Senyora Alcaldessa.
Iniciativa per Esquerra Unida votarem favorablement de la moció que fa referència als
serveis funeraris i votem també favorablement de la moció 21 que fa referència a las
retallades de personal al Hospital de Bellvitge.
Sobre la moció 17, sobre la Riera de la Creu, en aquesta moció, no la podem votar a
favor, la votem en contra perquè el projecte de la reforma de la Riera de la Creu, ja
té, el projecte ja és tal i com demana el Partit Popular. Per tant, no podem votar-la a
favor perquè el projecte que està aprovat ja, des del mandat anterior, que ja fa temps
que està aprovat i està pendent de trobar el finançament adequat, està aprovat tal i
com està i ara executarem una part d’aquest projecte que és el que fa referència
explícitament o únicament a lo que és en sí la Plaça del Repartidor, però el projecte
que es perllonga de la Riera de la Creu cap amunt cap al Carrer Lleida, doncs, està
actualment, doncs aprovat des de fa molt de temps i s’executarà doncs, quan hi hagin
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els recursos adients i quan el Govern i també amb el Consell de Districte consideri
oportú aprovar-se.
Sobre la moció que fa referència als plens municipals, aquesta moció nosaltres la
votem en contra, sempre hem defensat que el Ple no havia de parlar exclusivament
de les competències municipals, i hem fet l’al·legació, en el seu dia quan fèiem el
ROM, si no d’aquells temes d’interès municipal, per què: doncs, perquè si tenim en
compte que amb l’aprovació de la Llei de grans ciutats, amb la qual l’Ajuntament està
adscrit i tenint en compte el funcionament dels consells de districte i el consell de
ciutat, si només parléssim dels temes de competència municipal, aprovada la LRSAL
del Partit Popular, pues no sé de què parlarien en aquest Ple. Per tant, jo crec que el
Ple té l’obligació i la responsabilitat de parlar dels temes que són d’interès municipal.
Si aprovéssim aquesta Llei, per exemple avui, no parlaríem de les retallades a
l’Hospital de Bellvitge perquè no és de competència municipal, però sí que és
d’interès municipal. O no parlaríem de la Llei de telecomunicacions que no és de
competència municipal, a partir l’aplicació de la mateixa llei, però sí que és d’un gran
interès municipal.
En el que sí estem d’acord, i en aquest sentit, ens sumem amb la reflexió que feia el
portaveu de Plataforma, és que sí que hauríem de fer una reflexió, tots el grups
polítics, és que vetllar perquè els temes que portem tots al Ple, intentin ser del major
interès municipal. Jo sí que fem autocrítica que calgui, en aquest sentit, per intentar
que sigui d’interès municipal i un recorregut amb el consens de tots els partits polítics,
de grups polítics per intentar que siguin d’interès municipal i fer una interpretació el
més ajustada a l’interès municipal possible. Però si parléssim, insisteixo, de
competència municipal, un cop aprovada la LRSAL, doncs, en aquest Ple,
pràcticament parlaria de molt, molt poquetes coses, malauradament, per aquest
motiu, votem en contra. Gràcies.

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

SR. MONRÓS
Sí, jo respondré a la moció número 17, sobre la Riera de la Creu. És un carrer
singular, amb una orografia singular i un del més antics del barri Centre. Jo penso
que tot el que diu el Partit Popular ens hi sumem, ens sumem a la moció perquè
necessita una reestructuració i celebro que l’Ajuntament ja tingui prevista aquesta
remodelació i l’únic que els hi demanaríem que l’executi el més aviat possible dintre
de les possibilitats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Respecte al tema de Bellvitge, ja hem fet l’exposició en l’anterior moció, i per aquests
motius, votarem en contra.
L’altre moció que fa referència als temes d’interès municipal, nosaltres de fet quan
varem debatre el Reglament, aquest és un tema que ja el vam sol·licitar i per tant, no
ho veiem amb bons ulls, podríem dir d’alguna manera, el que passa és que aquí hi ha
una línea molt estreta, el que és allò d’interès municipal, a vegades segurament quan
afecta dos ciutadans a l’Hospitalet podríem dir que és d’interès municipal ¿on és la
línea exactament del que és d’interès municipal o no?
Per tant, en aquest sentit i veiem que l’altre dia en el Ple anterior, l’Alcaldessa obria la
porta a replantejar en el proper mandat com havia de regular-se el Reglament que hi
havia algun tema que les associacions ens ho demanaven, home, doncs, també
valorem, en el proper mandat, com aquest tema, doncs, es pot o no modificar i per
tant, aplicar d’una forma més adequada al que tots els grups municipals considerin
oportú. Per tant, nosaltres faríem aquesta sol·licitud, veient que segurament aquesta
moció no serà aprovada.

SRA. CLAR
I referent a la moció número 18, entenem que la modificació que s’ha fet des del grup
proposant, és instar a modificar el reglament corresponent, perquè s’ajusti a la Llei,
en aquest sentit votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista.

SR. BELVER
Sí gràcies Alcaldessa. Yo, por certificar Sr. Díez Crespo, entiendo que en la moción
19, la que hace referencia a los servicios funerarios usted dice que al final el acuerdo
sea: “Instar a las modificaciones legales pertinentes en el Reglamento de servicios
funerarios, para adaptarlo a la Ley. ¿Correcto? Vale.
Doncs comencem pel principi, la número 17, la que fa referència sobre la Riera de la
Creu, el Sr. Salmerón li explicava, en el projecte que està aprovat, aquesta zona que
vostè planteja de Riera de la Creu, que va des de la plaça del Repartidor fins el
carrer..., pràcticament jo crec que arriba fins a Josep Tarradellas, tot allò està
plantejat com a prioritat invertida dins del projecte, per tant, quan s’executi el projecte
així serà, per tant, li votem en contra, no tant perquè no estiguem d’acord, sinó
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perquè el projecte ja ho recull d’aquesta manera. I, com deia el Sr. Monrós, ho farem
tan aviat sigui possible i tinguem disponibilitat, i si ens paguen, millor.

Essent les 20.50 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

Sobre la número 18, moció instant a la reforma de funcionament i contingut dels
Plens, mirin, jo no és per portar la contrària a ningú, però el que diu la moció, el que
demana és: “Que se estudie la instrucción de las modificaciones para limitar la
posibilidad de presentar mociones al pleno sobre asuntos que excedan de la
competencia municipal o que no incidan o no traten sobre temas vinculados a los
intereses municipales o de ciudad.” Aquest és l’acord que vostès proposen.
El que diu el Reglament actualment, article 54.4, la presidència del Ple, escoltada la
Comissió Informativa, podrà denegar la inclusió en l’ordre del dia de la sessió, de les
mocions que no tinguin relació amb assumptes d’interès municipal, que continguin
acords que corresponguin per competència legal a un altre òrgan o que reprodueixin
mocions que hagin estat aprovades o desestimades en els últims sis mesos. És que
això ja està, o sigui, és un problema, en tot cas, d’autoregulació.
Recordin, si així ho consideren, que quan estàvem aprovant aquest reglament, el
debat era si en aquest punt posàvem que les mocions fossin exclusivament de temes
de competència municipal, això va estar sobre la taula i vam dir, home, posar temes
exclusivament de competència municipal, diguéssim, que constreny molt i, per tant,
parlem d’interès municipal. I, a partir d’aquí, la Sra. Borràs deia, només que interessi
a dos ciutadans, ja és d’interès ciutadà, clar, el Sr. Ordóñez deia, es que cuando
hablamos de Cuba, pues seguramente habrá a dos señores a los que les interese los
temas de Cuba, no, alguno más, aunque a usted no se lo parezca, alguno más.
Por lo tanto, a partir de aquí viene el control, digamos, o la decisión de cada grupo
municipal, yo estoy de acuerdo, hasta que tuvimos este Reglamento, teníamos
acuerdos en la Junta de Portavoces, de algunas limitaciones en el tema de mociones
y demás, podemos retomarlo, en aquella época sobretodo era en cuanto al número,
ahora como tenemos el límite del tiempo, ya no hace falta el número. Nosotros
estamos dispuestos a que lo consideremos, como decía la Sra. Borràs, ya hemos
hablado de cuestiones del Reglamento que hemos dicho que a inicio de mandato,
fem recull de tot el que hem anat parlant durant aquest temps i miren el que haguem
de mirar, però al final, vull dir, o és una mica d’autocontrol dels grups o si no serà molt
i molt difícil regular totes les possibilitats.

Essent les 20.53 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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Sobre el tema de les retallades de personal a l’Hospital de Bellvitge, ja hem expressat
la nostra posició i el que plantejàvem i, per tant, votarem favorablement.
I sobre la moció dels serveis funeraris, amb l’aclariment o la modificació que ens ha
plantejat el Sr. Díez Crespo, també votarem favorablement, però aquí sí que vull fer
un aclariment, ja sé que no és un tema agradable, però és que com el parlem molt,
sembla que sí que hi ha interès, jo els hi explico, intento explicar alguna cosa.
Primera qüestió, hem de diferenciar entre el trasllat municipal, o sigui, que una
persona,que un cadàver, perquè ens entenguem, vagi de la ciutat de l'Hospitalet a
qualsevol altre punt, això és el trasllat, i el tractament que hi ha des de la mort fins
que inicia el seu trasllat, són coses diferents.
Llavors, per poder fer aquest tractament previ al trasllat, perquè el difunt vagi en les
condicions sanitàries adients, s’ha de fer un tractament. Els hospitals de la ciutat no
tenen sales en aquestes condicions, no es pot fer aquest tractament en els hospitals,
per això s’ha de fer en llocs on hi hagin aquestes condicions. A la nostra ciutat, en
aquest moment, hi ha dos tanatoris, amb dues empreses, aquests són els dos llocs
on es pot fer aquest tractament i les empreses de destí fan el trasllat.
I, evidentment, per això li deia que votarem favorablement, hem d’adaptar el nostre
reglament perquè el nostre reglament és anterior a l’última norma en tot aquest tema,
per tant, l’hem d’adaptar, s’ha de modificar el nostre reglament, però que aquests
conceptes continuaran essent els mateixos, una cosa és el tractament i una altra
cosa és el trasllat, per tant, aquí ens trobarem amb això.
I ara la Sra. Perea.

SRA. PEREA
Gràcies Sr. Belver. Por último, Sr. Díez Crespo, en cuanto a la moción 20 ¿me
escucha Sr. Díez Crespo? En cuanto a la moción 20 que usted ha retirado, vamos a
ver, yo se lo he pedido como Presidenta de La Farga, le he pedido que retirara la
moción, usted la deja sobre la mesa, atendiendo un poco el talante del Sr. Fran
Belver al inicio de este Pleno, donde ha manifestado que siempre intentamos llegar a
acuerdos. Y yo lo que le he explicado es que ya estamos haciendo estudios para
remodelar el vestíbulo y la sala del Consejo de Administración y demás, con lo cual le
pediría que la retirase.
Claro, me sorprende que usted haga estas manifestaciones y evidentemente en
ningún caso las aseveraciones que usted formula o los atendidos que contiene la
moción, podemos estar de acuerdo con ellos. Le diré más, nunca ha habido ninguna
queja por parte de su grupo municipal, ni por parte de su miembro en el Consejo de
Administración, a lo largo de todos estos años, sobre la decoración de La Farga.
Estos hechos vienen motivados por el hecho desgraciado de aquel acto electoral que
hicieron en la calle Gerona y que tuvimos que, por cuestiones de seguridad, hacer
pasar por el vestíbulo a representantes de su partido político, por cuestiones de
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seguridad, supongo que fue entonces cuando alguien lo vio y se lo han hecho
apercibir.
Pero le insisto, se lo respeto, no quería entrar en este tema, pero vamos a ver, como
Presidenta de La Farga le podía haber dicho perfectamente que no es este foro
dónde se discuten estas cuestiones y si no que, en todo caso, se lo hiciera llegar al
miembro de su grupo municipal que está en el Consejo de Administración.
Sra. Secretària, continuem.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17, 18, 19, 20 i 21;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 17.- SOBRE LA RIERA DE LA CREU. Ha estat rebutjada amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García,
Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 18.- INSTANDO A LA REFORMA DEL FUNCIONAMIENTO Y
CONTENIDO DE LOS PLENOS MUNICIPALES. Ha estat rebutjada amb 16 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, García,
Castro, Graells, Bermudo, 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 a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 19.-

SOBRE LOS SERVICIOS FUNERARIOS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, 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:

Atendiendo que cuando una persona fallece en cualquiera de los tres hospitales de la
ciudad la empresa que se ocupa del traslado del cadáver es Altima Serveis Funeraris
Integrals,(anteriormente Serveis Funeraris de l’Hospitalet Baix-Llobregat) y que este
hecho puede contravenir las diversas leyes de liberalización del sector (ley 24/2005
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de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad, y sobre todo la
ley 17/2009 de 22 de diciembre y el decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre en el
que se especifica explícitamente que el transporte de cadáveres puede llevar
asociadas las funciones de suministro del féretro, la realización de prácticas
higiénicas en el cadáver, la gestión de los trámites administrativos, etc, y que con una
autorización de cualquier municipio de Cataluña es suficiente para poder efectuar
este servicio en todo el territorio catalán.
Considerando que por parte de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACC) se ha
incoado un expediente al ayuntamiento de l’Hospitalet, a Serveis Funeraris de
l’Hospitalet Baix-Llobregat, l’Hospital universitari de Bellvitge, L’Hospital Duran i
Reynals, l’Hospital General de l’Hospìtalet por obstaculizar injustificadamente la
competencia en el mercado de traslado de difuntos con origen en los centros
mencionados de l’Hospitalet de Llobregat, ya que (según manifiesta la ACA) el
ayuntamiento “es constitueix com agent facilitador de la infracció de la competencia
detectada en la instrucció d’aquest expedient, en tant que amb les seves missives als
referits centres hospitalaris contribueix a propiciar l’injustificat tancament de mercat”
Y que según manifiesta la ACC esta actuación puede ser considerada como
infracción del artículo 1.1 de la LDC que prohíbe “todo acuerdo, decisión o practica
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca, o pueda
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte
del mercado nacional”
El grupo municipal del Partido Popular propone al Pleno del ayuntamiento
adopción de los siguientes acuerdos:

la

PRIMERO.- Instar las modificaciones legales pertinentes en el Reglamento de
Servicios Funerarios para adaptarlo a la Ley.
SEGUNDO.- Dar traslado a l’Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospital Duran i
Reynals, l’Hospital General de l’Hospìtalet y a la Autoridad Catalana de la
Competencia, así como a la empresa Altima Serveis Funeraris Integrals

MOCIÓ 20.- INSTANDO A LA FARGA A LA RETIRADA DE SIMBOLOGIA
PARTIDISTA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 21.- CONTRA LES
L’HOSPITAL DE BELLVITGE.

NOVES

RETALLADES

DE

PERSONAL

A

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. Belver,
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Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament té l’obligació de vetllar perquè els seus ciutadans tinguin una
bona atenció sanitària, participant en l’ordenació i la coordinació dels recursos de
Salut a la ciutat.
Atès que el Departament de Salut del Govern de la Generalitat ja va fer diferents
retallades de pressupost als vuit hospitals que depenen del Institut Català de la Salut
(ICS).
Atès que els Sindicats han anunciat ara als mitjans de comunicació noves retallades
en personal a l’hospital de Bellvitge, i recorden que es va tancar l’any 2013 amb un
dèficit del seu pressupost assignat de 3,5 milions d’euros per la compra de
subministraments i de farmàcia, i tot i així, va poder estalviar cinc milions d’euros en
el capítol de personal.
Els Sindicats es queixen de que la Gerència de l’hospital de Bellvitge no en té prou
amb les retallades fetes, i la Directora de Personal ha comunicat al President de la
Junta que, a partir d’aquest mes de maig, retallarà més les condicions laborals, amb
la reducció a temps parcial de la contractació de suplents i eventuals, i amb la
minoració d’altres conceptes salarials.
Atès que l’hospital de Bellvitge és un referent de l’ICS i de l’assistència sanitària
pública i de qualitat per a més de dos milions d’habitants de les regions sanitàries del
sud de Catalunya, imprescindible, per tant, en processos d’alta complexitat.
Atès que està previst aplicar una retallada d’un 33% dels contractes de personal
eventual, justificada, segons la direcció de l’hospital de Bellvitge, per la baixada de
l’activitat durant els mesos d’estiu.
Atès que la Junta de Personal es queixa de que no poden suportar més retallades, ja
que des del 2011 hi ha 500 professionals menys a l’hospital, on es mantenen
tancades diverses unitats de crítics i 150 llits hospitalaris, i critiquen que la precarietat
va en augment i no és admissible que es retalli en qualitat assistencial.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet es comprometi a defensar la qualitat
assistencial dels nostres ciutadans, i reclami solucions a la Generalitat, per evitar
noves retallades de personal a l’Hospital de Bellvitge.
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Segon.- Sol·licitar a la Generalitat que es replantegi les noves retallades a l’Hospital
de Bellvitge, mantenint el personal sanitari que sigui necessari pel bon funcionament
dels serveis.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al consistori i a
les Entitats i Associacions del nostre municipi d’àmbit sanitari.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. PEREA
Per Convergència i Unió, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, jo faré l’exposició de la primera moció i després li passaré la paraula al meu
company Jordi Monrós.
Aquesta moció el que vol és conscienciar a la ciutadania i especialment al jovent de
la nostra ciutat, del cost del mobiliari urbà i dels diferents elements que tenim de
decoració o de neteja a la nostra ciutat. Creiem que és important que el jovent
sobretot sàpiga quin és el cost d’un contenidor, quin és el cost d’una paperera, quin
és el cost d’un gronxador, quin és el cost de repintar un banc, perquè hi ha vegades
que potser l’un per l’altre, doncs fem la broma, fem la broma, i una patada a una
paperera i ens la carreguem. Doncs val la pena que sàpiguen que això té un cost i
que aquest cost es paga del pressupost municipal i són diners que paguem entre tots
i que si els estirem en aquestes coses que han sigut provocades per una manca de
civisme, són diners que no tindrem per poder dedicar després a una altra cosa.
Demanem això a la moció i demanem també que aquesta campanya de
conscienciació del valor i el cost del mobiliari urbà, es faci extensiva a les escoles i
als diferents centres docents de la ciutat.

SRA. PEREA
Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS
Sí, jo respecte de la moció per informar als propietaris de gossos, de les normes de
civisme, per defensar aquesta moció us explicaré una mica, em consta que es va
demanar que retirés aquesta moció, atès que s’ha presentat recentment la campanya
del civisme, que tant vam reclamar des de setembre de l’any passat, en una moció
que vam presentar i que es va aprovar en el Ple d’aquest Ajuntament, i no la retiraré,
no perquè vulgui portar la contrària estrictament, pel tema de la campanya, sinó
perquè, en primer lloc, penso que ens hagués agradat a nosaltres, que vam ser un
dels proponents d’aquesta moció, que s’hagués parlat d’aquesta campanya amb els
diferents grups municipals, per veure cóm es portava a terme, cosa que no s’ha fet,
però torno a repetir, agraeixo que ja d’una manera definitiva es posi en pràctica.
Però és molt important aquest tema dels gossos, perquè hi ha tot una problemàtica
que ve de lluny, que en el baròmetre d’opinió surt reflectida que, a més a més,
provoca en les zones d’esbarjo de gossos, concretament a la plaça Lluís Companys,
que també va ser motiu d’una moció, la qual es va aprovar, però que el seu
compliment, d’alguna manera, de les coses que es van dir, no s’està portant a terme,
que hi hagi tota una generació de conflictes entre els propietaris dels gossos, els
veïns, sorolls, excrements, que això també es fa extensiu a d’altres zones de la ciutat,
i que a dia d’avui, doncs entenem que no s’ha solucionat i que aquesta campanya
que començarà, doncs ha d’incidir molt en aquestes coses i que no les podem obviar.
Però, a més a més, també tenim el conflicte concretament a la plaça Lluís Companys,
que no s’ha resolt, ens consta que els veïns amb la regidoria han fet una sèrie de
reunions, però que no s’avança i que, en el seu dia es va fer una proposta de
modificar el lloc d’ubicació, perquè no hi havia hagut un acord, com es va reconèixer
en el seu dia, per part del Regidor del Districte, però a dia d’avui veiem que les
intencions per part de l’Ajuntament són no modificar la zona, la zona la donen per
bona i les propostes que donen per modificar aquest tema, per agilitzar-lo, per poder
solventar-lo, pel que ens estan explicant són nul·les.

SRA. PEREA
Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Perea. En l’actualitat el petit comerç, per raons de competitivitat, millora
del servei i les seves vendes, està en processos de readaptació, renovant-se
permanentment per tal de sobreviure davant la crisi actual, generant en el mateix
local autoritzat noves activitats de negoci complementàries i relacionades amb la
principal, que a la vegada permeten mantenir o augmentar els seus ingressos, així
com mantenir els llocs de treball i potser augmentar-los.
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És el cas d’un nombre important de fleques i pastisseries de la nostra ciutat. La dita
activitat complementària a la principal ha d’estar reglada, si més no també a
l’Ordenança Municipal sobre Establiments de Concurrència Pública. Fet que ens
donaria peu a cursar peticions a l’Ajuntament per a la instal·lació de terrasses i
vetlladors a la via pública, circumstància que ja és una realitat en municipis del nostre
entorn i que, a dia d’avui, no està permès en el nostre.
Hem acceptat en aquesta moció la proposta de petició feta pel Partit Socialista de
Catalunya, en el punt primer, en la seva totalitat. Per la qual cosa demanem:
Primer, estudiar abans de finals d’any, quines incidències tindria la modificació de
l’Ordenança Municipal sobre Establiments de Concurrència Publica, si es permetés
als establiments que actualment tenen una autorització d’activitat amb complement
de degustació poder posar terrasses al carrer, i els seus efectes sobre les activitats
que en l’actualitat tenen opció d’instal·lació de vetlladors i donar a conèixer el resultat
d’aquest estudi als grups que conformen aquest consistori.
Després demanem que si aquests informes són favorables, doncs que ho traslladin a
l’Ordenança i ho facin públic. I també demanem que si és favorable aquest informe,
donin coneixement d’ell a les entitats de comerciants de la ciutat i també al Gremi de
Flequers i Pastissers de Barcelona i Província. Gràcies.

SRA. PEREA
Pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Empezaremos por la última moción, la última moción donde el
Sr. Pérez pedía que se haga el estudio para que panaderías y pastelerías con
servicio de degustación, pudiesen poner terrazas, nosotros votaremos
favorablemente, pero nos gustaba más realmente el punto de acuerdo que había
antes, más que los estudios, porque a veces los estudios, la verdad es que se
alargan y alargan y luego no sabemos nada de los estudios, y nos gustaba más antes
porque se exigía un compromiso real, pero igualmente entendemos el fondo de la
moción y lo compartimos, por tanto, votaremos a favor.
En las que nos vamos a abstener es en las otras dos mociones, en una lo que nos
están pidiendo es que se hagan unos pasquines o algún tipo de información sobre el
coste que genera el destrozar mobiliario urbano. Nos vamos a abstener básicamente,
porque no creemos que el que un ciudadano reciba una información y diga, quemar
un contenedor vale 1.000 euros, una papelera 200, realmente no creemos que eso
vaya a solucionar los problemas de incivismo. Es más, incluso podría darse el caso
de que alguien incitado por lo que ve del coste, vamos a competir a ver quien hace
más daño. Y entonces, entendemos que la voluntad es buena, por eso no vamos a
votar en contra, nos vamos a abstener, pero porque tampoco vemos que la solución
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para el tema del incivismo sea informarle a la gente del valor que tiene un contenedor
quemado.
Y un poco también parecido a lo que nos proponen luego con informar de las normas
de civismo en el tema de los perros, bien, yo creo que todo el mundo conoce que el
perro debe hacer sus necesidades donde las debe hacer, que están los pipi-can, que
están las zonas habilitadas, que se tienen que llevar con correa, el tema de los
bozales en perros peligrosos, entonces, creemos que esas normas realmente sí que
ya las conoce la gente, el tema es que quien no las cumpla, que lo sancionen, porque
al final es que yo no me creo que un dueño de un perro no conozca las normas más
elementales. Por tanto, si molestan, como es en la zona de Lluís Companys, al que
moleste, sanción, y yo creo que la mayoría de gente lo cumple, pero el que no lo
cumple, en cada Pleno sancionamos a varias personas por el tema de los perros y
estoy seguro que esa gente conoce la norma y quien no la cumple no es porque la
desconoce, tiene que ser sancionado y ya está.
Entonces, repito, entendemos también la buena voluntad, que es el tema del
incivismo en las dos mociones que nos traen, pero nos vamos a abstener, porque en
estos dos casos no creemos que sea aportar nada nuevo al ciudadano, nos generaría
un coste y tampoco solventaría el problema que al fin y al cabo son temas conocidos
que quien no los cumple, pues que se sancione y ya está.

Essent les 21.05 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta. Així mateix abandona la sessió el Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement a la darrera de les mocions, la de les pastisseries i fleques,
entenent que s’ha modificat el text i que hi ha un acord per fer un estudi, d’aquí a
finals d’any, per veure la qüestió. Han d’entendre, i avui ho parlàvem a la reunió de
govern, que la cosa no és tan fàcil, suposo que tindrà la seva complexitat, haurem de
veure quins requisits se’ls hi demanen a aquestes fleques i pastisseries, perquè
tinguin els seus vetlladors i, evidentment, hi ha una qüestió de llicències, una qüestió
d’impostos municipals, que s’haurà d’harmonitzar amb la resta d’establiments que sí
que poden tenir aquests tipus de terrasses al carrer. Per tant, votem favorablement i
esperem que de l’estudi que se’n faci, doncs finalment les fleques i pastisseries
puguin tenir aquest permís.
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Respecte a les dues primeres mocions, votem en contra de les dues, entenem que
són dues campanyes que ja s’estan fent, en concret la del civisme ja fa unes
setmanes es va treballar i es va presentar aquesta campanya a favor del civisme, a la
taula de valors del Consell de Ciutat, i avui mateix em sembla que ja tenim l’expressió
d’aquesta campanya al carrer, per tant, entenem que és una campanya que ja tira
endavant, és una campanya que, evidentment, doncs veurem els seus fruits en els
propers mesos. I sí que hi ha una cosa, al menys a l’explicació, que no és que em
molesti, però a vegades sí que em sorprèn, i és que quan es parla d’incivisme
automàticament sempre es parla de joves i, clar, evidentment, quan es parla
d’incivisme automàticament se li posa el cognom de joves al darrera, molt sovint,
quan s’ha fet l’explicació s’ha dit que s’hauria de fer una incidència molt especial en
els joves.
A veure, jo el que li puc dir és que dins del col·lectiu de joves hi ha tants incívics com
pot haver en el col·lectiu d’adults, en el col·lectiu de gent gran, etc, estic d’acord que
l’escola i l’institut és el lloc on també treballar-ho, però que també els hi demanaria
que no caiguéssim a vegades en el tòpic de lligar incivisme amb joventut, perquè
tenim joves en els instituts de la nostra ciutat que estan fent serveis a la comunitat,
que estan fent de mediadors, estan fent acollida, estan fent d’antirumors, i alguns,
evidentment, com en tots els col·lectius i com en totes les franges d’edat, doncs
també són incívics.
Respecte a la moció dels propietaris de gossos, la raó per la qual votem en contra és
la mateixa que en l’anterior, es fan campanyes periòdiques als propietaris d’animals i
la darrera està en marxa des de fa un parell de mesos i també dir-li, per tranquil·litzar
al company de Convergència i Unió, que en aquests moments, em comenta el regidor
del districte, que no hi ha cap problema a la plaça Lluís Companys respecte a tots els
temes del tractament de gossos, jo crec que la convivència és correcta i que, bé, jo
crec que s’ha arribat al final a una bona solució per a la convivència a la plaça Lluís
Companys.
Per tant, resumeixo, votarem a favor de la moció de fleques i pastisseries, i en contra
de les altres dues mocions, perquè el govern ja està treballant en aquests temes.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Las dos primeras mociones que presenta Convergència i
Unió hacen referencia a lo mismo, que es el incivismo que hay en la ciudad de
Hospitalet, la ciudad está sucia, es una realidad, porque si no fuera así, ustedes
ahora no hubieran iniciado una campaña denunciando el coste de ser incívico, por
tanto, el hecho de haber planteado esa campaña y haberla publicitado, está
indicando que es una realidad, existe, la ciudad de Hospitalet está sucia.
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Excrementos de perro en las aceras, muebles tirados junto a los contenedores,
papeles en el suelo, farolas que parecen auténticos árboles de Navidad, y aquí se
han traído mociones a ese respecto, o lugares donde el mismo día, a la misma hora,
resulta que la misma persona es la que está dando de comer a las palomas que
luego perjudican, pues las azoteas de los vecinos que vivimos al lado. Por tanto, esa
es la realidad de cualquier barrio de la ciudad de Hospitalet y, por tanto, desde el
Partido Popular apoyamos y votamos a favor de las dos mociones.
Y respecto a la tercera, también vamos a votar a favor, porque creemos que es una
forma de activar el comercio de la ciudad y desde luego dinamizar los barrios.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, tal i com han dit els representants de Convergència i Unió, en els últims plens
s’han anat presentant mocions reclamant que es fes una campanya de civisme, i en
alguns casos han rebut el vot favorable del grup socialista. Avui, no, no els hi podem
donar suport, perquè d’alguna manera són dues mocions que ja s’estan fent. Una, la
relacionada amb el tema d’una campanya de civisme, evidentment quan els creatius
plantegen una campanya de civisme, segurament no contemplen totes les
casuístiques, però sí que tenen un fil conductor del que persegueixen, per tant,
aquesta campanya des d’ahir ja està, és pública i s’està implementant, per tant,
estem donant també compliment a una moció que hi va haver per part de
Convergència i Unió, deixem que passi la campanya i veurem després a l’hora
d’opinar sobre una campanya, si és encertada, si no ho ha estat, si faltava alguna
cosa o faltava una altra. Però, en tot cas, aquesta és una campanya molt potent que
estem llençant a la ciutat, relacionada amb el tema del civisme i, per tant, deixem que
s’implanti la campanya i ja veurem al final quina és la valoració que podem fer. Per
tant, si vostès no retiren la moció, el grup socialista els hi votarà en contra.
Respecte al tema relacionat amb els gossos, a veure, també ho ha dit el Sr. Esteve,
ja fa més de dos mesos que estem fent una campanya molt potent en tot el tema
relacionat amb els propietaris de gossos, s’ha enviat una carta, s’està enviant una
carta a tots els propietaris de gossos, on no només se’ls hi recorda l’Ordenança, sinó
que se’ls hi envia un díptic amb totes les normes que han de complir i el règim
sancionador que té aquest ajuntament, s’han repartit fulletons a totes les botigues de
la nostra ciutat o que són veterinaris o que tenen una relació amb els propietaris
d’animals, s’està fent una campanya específica en aquells punts on hi hagi major
concentració de gossos, a través de mediadors de l’àrea de Convivència, i per
suposat, també amb la presència policial. És a dir, hi ha informació, hi ha pedagogia a
través del mediadors i hi ha acció policial a través de les patrulles de proximitat, i ara
que arriba la primavera-estiu, a través també de les patrulles ciclistes, i això
concentrat en aquells espais.
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Per tant, la campanya s’està fent, evidentment hi ha moltes maneres d’enfocar la
campanya, es poden enfocar des del punt simplement sancionador, des del punt
repressor, nosaltres creiem que és bo buscar la complicitat de la immensa majoria de
propietaris, que compleixen amb les normes, perquè hem de reconèixer, hem de
convenir aquí tots plegats, que en una ciutat tan densa i tan complexa des del punt
de vista de l’espai públic, la immensa majoria de propietaris de gossos compleixen
amb les ordenances de civisme. I, per tant, es tracta, per una banda, de buscar
aquesta complicitat i reconèixer el valor que té un propietari d’animal, i al mateix
temps aplicar l’Ordenança de Civisme en aquelles persones que no compleixen. Ple
darrera Ple vénen a aquest Ple sancions importants, avui no sé si venien tres o
quatre, de propietaris de gossos perillosos que no compleixen les normes, per tant, el
règim sancionador s’està aplicant, la policia està actuant allà on ha d’actuar, per
millorar en aquells que incompleixen. I, per tant, com això s’està fent, per això no li
puc votar a favor, si vostès no la retiren, però jo els hi diria que la campanya s’està
fent.
I en el tema de la plaça Lluís Companys, evidentment hi ha una qüestió, amb aquella
persona que el que estigui és en contra del fet en si que hi hagi una zona d’esbarjo
de gossos, evidentment l’acord no és possible. Però de totes les reunions que s’han
anat celebrant, convocades per la regidoria del districte, tant amb les persones veïnes
de la plaça Lluís Companys, com amb els responsables del districte i de la guàrdia
urbana, s’ha convingut que la convivència és força positiva, partint de la base que hi
ha gossos en un espai públic reservat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, moltes gràcies, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per l’última moció, la que fa referència al tema dels
vetlladors de pastisseries i fleques de pa. Li agraeixo d’entrada la predisposició per
poder haver arribat a aquest acord, perquè més enllà del que plantejava algun altre
grup, les coses no són tan senzilles, no són sí o no, i avui ho parlàvem nosaltres i
fèiem referència a algunes qüestions, perquè és cert, a nosaltres també se’ns han
dirigit persones d’aquest gremi per preguntar, escolta, nosaltres estaríem interessats,
perquè sí, perquè no, ja veurem fins a on ens porta aquest estudi que farem i que
tindrem acurat i que podrem prendre decisions amb coneixement de causa. Però jo
els hi posaré alguns elements a sobre de la taula, perquè vegin que la cosa no és tan
senzilla i per qüestió de reflexió.
Si vostès recorden, fa un parell o tres d’anys, en aquesta ciutat vam aprovar un pla
d’usos que feia referència, per exemple, a bars i restaurants i que, entre d’altres
coses, establia, per a la possibilitat d’obtenir noves llicències, una densitat en el
territori, per poder donar una nova llicència de bar restaurant no havien d’haver-hi en

…/…

142

un radi de 100 metres, 200 metres, tres llicències, cinc llicències, i ho vam establir en
funció de les densitats que ja teníem a la ciutat, per no fer un monocultiu des del punt
de vista comercial. Allò va provocar que persones que venien a demanar llicència,
perquè en un local volien instal·lar un bar i li dèiem, no pot ser, perquè per densitat no
és possible, el pla d’usos no ho permet, llavors han obert una fleca amb degustació.
Els requeriments per obtenir una llicència o una altra són molt diferents, el preu de la
llicència és molt diferent, els horaris són molt diferents, si ara en aquest mateix
negoci, nosaltres li obrim la possibilitat d’obtenir vetlladors en el carrer, què li fem? ¿li
adaptem l’horari del vetllador al local o el del local al del vetllador?¿li diem que com
ara té vetlladors haurà d’adequar el local com si fos un bar i que, per tant, ha de fer
els nivells d’insonorització, d’accessibilitat, tenir el servei perquè sigui accessible per
persones amb mobilitat reduïda? quin horari adaptem a quin? ¿li incrementem el preu
de la llicència? ¿No ho fem i, per tant generem una competència deslleial respecte
d’altres que sí que van pagar una llicència i que sí que compleixen la norma del pla
d’usos?
No és tan senzill, vostès fan referència a pastisseries i fleques de pa, però jo els hi
parlaria de gelateries, de xarcuteries amb degustació, hi ha molts, o sigui, primera
qüestió que hem de fer, veure quin és el cens de totes aquestes activitats que avui
tenen degustació o que podrien arribar a tenir-la, ubicar-les en el mapa. ¿Què
significaria aquesta activitat, modificar-la i donar-hi pas als vetlladors, respecte del pla
d’usos i de les densitats fixades pels bars i pels bars-restaurants? Hem de veure-ho,
perquè podem estar, vostès deien, home, això des del punt de vista de la
dinamització comercial, doncs poden ser més llocs de feina, més possibilitat de fer
negoci, de treballar, això està molt bé, però potser li estem donant una oportunitat a
algú que avui té una pastisseria amb degustació i li estem “fotent”, ja em perdonaran,
el negoci al del bar del costat.
Per tant, no és tan senzill, per això quan vostès ens deien fem-ho ja, jo els hi deia no,
si és fem-ho ja, no ho farem, perquè això ho hem de fer amb calma, fem-ho ràpid, no,
fem-ho bé, i jo ja entenc que no pot ser fem-ho no sé sap quan, no, escolti, mirem-ho
fins a final d’any, estudiem-ho bé, veiem les conseqüències, mesurem-ho tot i, una
vegada ho tinguem tot mesurat, prenguem les decisions, però ja els hi dic que no és
una qüestió de caprici, no és allò de dir, no, no, escolta, qui dia passa, any empeny,
no, no, és que és una cosa que no és fàcil i que, per tant, els hi agraeixo aquesta
possibilitat que han donat per aprovar la moció, de poder fer-ho amb el temps
suficient.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Sr. Esteve, nosaltres no hem lligat incivisme amb joventut o amb jovent, el que passa
és que n’hi ha unes faltes d’incivisme que vulguem o no van una mica lligades a l’edat
i, fins i tot, al sexe. Per exemple, el tema d’escopir al carrer, ens agradi o no ens
agradi, principalment qui ho fa són homes i d’una edat determinada, no són gent jove,
en canvi fer graffitis, per exemple, en llocs on no està autoritzat, normalment qui ho fa
és gent jove. Llavors, hi ha unes faltes de civisme que sí que les podem lligar amb
uns sectors d’edat, i única i exclusivament el que hem fet nosaltres ha sigut fer
referència a això, res més, qui ha lligat incivisme amb joventut ha sigut vostè, no jo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Sr. Bonals, no la retirarem, no la retirarem i no passa res perquè no ens la votin a
favor. Repeteixo, com deia abans, celebrem que s’hagi iniciat aquesta campanya del
civisme que vam proposar al setembre passat, crec que ha passat molt de temps
perquè arribi a portar-se a terme, perquè aquests problemes que estaven passant a
la ciutat d’incivisme, de brutícia i tal, vénen de molt lluny, i en cap moment jo he dit, o
sigui, jo espero que sigui una bona campanya, el que passa és que també m’hagués
agradat que haguéssim pogut participar d’alguna manera o haguéssim tingut
informació durant el transcurs de l’estudi d’aquesta campanya, de cóm s’anava a
portar a terme, perquè d’alguna manera segurament haguéssim pogut aportar coses
amb valor positiu. I, per tant, torno a repetir, celebro que aquesta campanya s’iniciï,
celebro que aquesta campanya es porti a terme, avaluem-la dintre d’uns mesos.
I respecte del tema de la zona d’esbarjo de gossos, què passa, molt veïns ens diuen,
vídeos que ens han passat, vull dir, continuen havent-hi lladrucs, continuen havent-hi
sorolls, hi ha certes parts d’on viu la gent que el soroll que senten no és mateix que a
d’altres zones dels blocs que n’hi ha allà i possiblement potser s’hauria de fer un
estudi de sorolls per veure si realment hi ha veïns afectats per aquests tema. Perquè
és el que dèiem abans, només que dos, tres o quatre veïns estiguin afectats per un
tema, que no és menor, com és sentir reiteradament sorolls, és un tema de ciutat, i
aquestes quatre persones es mereixen aquesta atenció. I més tenint en compte que
aquesta zona d’esbarjo de la plaça Lluís Companys no ha sigut consensuada, ha
sigut imposada i, per tant, el tema, malgrat que s’ha dit que hi hauria una revisió, que
es podia modificar i tal, la realitat és que es quedarà fixa, perquè no hi ha cap tipus
d’interès, per part de l’equip de govern, de modificar-la.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Pérez.
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SR. PÉREZ
Gràcies, jo els hi vull agrair a vostès l’acceptació d’aquesta moció i en el seu estudi
espero que tinguin en compte que aquest és un sector que dóna molts llocs de feina
a la ciutat i que jo entenc que un vetllador significa un lloc de feina més. De totes
maneres, entenc que sí, que s’han d’ajustar a la normativa que demana l’Ordenança
per espais públics, de pública concurrència, s’ha d’ajustar, i entenc que molts, jo he
parlat amb alguns, que és el meu sector habitual, que estan disposats a fer aquestes
renovacions que vostès demanen en aquest sentit.

SRA. ALCALDESSA
Sí, molt bé, hem acabat la discussió de... Sr. Bonals.

SR. BONALS
A veure, vull dir, Sr. Monrós, ara amb aquesta segona intervenció ja ho tinc clar, no
estem parlant de la campanya de civisme de gossos, estem parlant que
Convergència i Unió segueix posant reparaments al fet que hi hagi una zona
d’esbarjo pels propietaris de gossos a la plaça Lluís Companys, aquest és el
problema, perquè si no, quin sentit té presentar aquesta moció, quan precisament des
de fa uns mesos s’està fent la campanya més intensa que s’ha fet en els últims anys
relacionada amb els gossos. Per tant, estem parlant d’una altra cosa, ara entenc
perquè han presentat la moció i perquè no la retira.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap tema més sobre les mocions de Convergència i Unió,
passaríem, Sra. Secretària, al següent bloc.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 22.- PER CONSCIENCIAR LA CIUTADANIA DEL COST DEL MOBILIARI
URBÀ I DE LA IMPORTÀNCIA DEL CIVISME. Ha estat rebutjada amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.
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MOCIÓ 23.- PER INFORMAR ALS PROPIETARIS DE GOSSOS DE LES
NORMES DE CIVISME. Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 24.- PERQUÈ LES FLEQUES I PASTISSERIES AMB SERVEI DE
DEGUSTACIÓ PUGUIN POSAR TERRASSES AL CARRER.
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 en l’actualitat el petit comerç està sotmès a un procés de readaptació,
renovant-se permanentment per tal de sobreviure davant la crisi actual i per millorar el
servei i les ventes.
VIST que d’aquesta readaptació i renovació es desprèn que al mateix local es generin
noves activitats de negoci complementàries i relacionades amb la principal que
permeten mantenir o augmentar els llocs de treball així com, també, els ingressos.
ATÈS que l’administració municipal té competències per reglar i adaptar les noves
necessitats de negoci que van apareixent a través d’ordenances o reglaments
aplicables als sectors d’activitat industrial o comercial que es desenvolupin dins del
seu terme.
VIST que l’ordenança municipal sobre els establiments, activitats comercials i serveis
fixa i regula les condicions tècniques, higièniques, sanitàries i de condicionament que
han de tenir els locals destinats a activitats comercials relacionades amb la venda al
detall i al consum de productes de pa i pastisseria.
DONAT que als establiments de fleques i pastisseria de la nostra ciutat actualment es
genera una activitat singular, totalment complementària a la principal, com és el
consum i la degustació dels seus propis productes dins del local pel que l’establiment
posa a disposició dels seus clients taules i cadires.
ATÈS que les fleques i pastisseries que adopten l’activitat complementària a la
principal han d’estar reglades, també, per l’Ordenança Municipal sobre Establiments
de Concurrència Pública.
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ATÈS que l’Ordenança Municipal sobre Establiments de Concurrència Pública
classifica els establiments de restauració en les classes “Bar C1”, “Bar- restaurant
C2” i “Restaurant C3” i no contempla específicament en la seva normativa
l’establiment assimilat al de restauració que, per definició, és aquell que té la
restauració o la degustació com a activitat complementària d’una altra activitat
principal dins de l’horari comercial que té regulat.
VIST que la inclusió específicament reglada d’aquest tipus d’activitat complementària
permetria a les fleques i pastisseries cursar peticions a l’Ajuntament per a la
instal·lació de terrasses a la via pública fet que ja és una realitat en municipis del
nostre entorn.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet els següents acords:
PRIMER: Estudiar abans de finals d’any quines incidències tindria la modificació de
l’Ordenança Municipal sobre Establiments de Concurrència Publica, si es permetés
als establiments que actualment tenen una autorització d’activitat amb complement
de degustació poder posar terrasses al carrer, i els seus efectes sobre les activitats
que en l’actualitat tenen opció d’instal·lació de vetlladors i donar a conèixer el resultat
d’aquest estudi als grups que conformen aquest consistori”
SEGON: Si el resultat d’aquest estudi és favorable, procedir, en la major brevetat
possible, a la modificació de l’Ordenança Municipal sobre Establiments de
Concurrència Pública per tal de permetre als establiments que actualment tenen una
autorització d’activitat amb complement de degustació poder posar terrasses al
carrer.

TERCER: Donar trasllat dels acords aprovat a totes les associacions de botigues i
comerciants de l’Hospitalet, al Gremi de Flequers de la Província de Barcelona i al
Gremi de Pastisseria de Barcelona i Província.

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 25 i 26, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació té la paraula el Sr. Esteve.
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Essent les 21.20 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Presentaré primer la moció sobre l’AVE i després el company
Salmerón sobre la de telecomunicacions.
Primer de res faré una esmena “in voce” per allà on posa AVE que posi TAV, Tren
d’Alta Velocitat, que és el terme correcte català, em sembla que surt a tres llocs. En
tot cas, entraré en el contingut de la moció dient, bé, que durant la tramitació del
procediment fiscalitzador de les obres de l’AVE, obert pel Tribunal de Cuentas, s’han
posat de manifest que al tram que passa per la nostra ciutat, doncs va tenir un
sobrecost d’un 230%, vol dir que va costar 247 milions d’euros.
També s’han posat de manifest en aquest procés fiscalitzador, les deficiències en el
Projecte de les obres en aquest tram, que van determinar la necessitat d’anar
modificant reiteradament els contractes inicials, sense que consti que s'hagi apel·lat a
la responsabilitat o s’hagi exigit responsabilitats als contractistes respectius
d’aquestes obres.
Malgrat que les necessitats noves o causes imprevistes al·legades per justificar
aquests canvis, ja es coneixien des d’abans de l'inici de les obres i eren degudes a
vicis, indefinicions o omissions, o es derivaven d’una execució defectuosa de les
obres. I tot i això no es van demanar responsabilitats a les empreses en aquest sentit.
L’any 2007, al presentar una moció sobre els incidents provocats pel Tren d’Alta
Velocitat, ja vam exposar diverses consideracions aquest grup. Un que no era una
qüestió nova, portàvem ja molts anys d’incidències, vam posar de manifest la crisi
d’un model ferroviari ineficient, obsolet i elitista, que va primar l’Alta Velocitat per
davant de les rodalies, i també vam dir en aquell moment que era un model ferroviari i
un model de contractació profundament pervers, de subcontracta en subcontracta,
per tant, s’anaven subcontractant diverses empreses que feia després molt difícil el
control de les obres.
Sis anys després, doncs hem d’afegir més coses a aquesta història de despropòsit,
amb una exasperant lentitud de la Justícia, que encara no ha jutjat aquests fets. No
ha jutjat, per exemple, els incidents i sobrecostos que no son fruit de causes
inesperades, sinó de projectes deficients, de presses polítiques i les baixes
temeràries en les licitacions.
Atès que ens han repetit tantes vegades que com a ciutadans hem gastat per sobre
de les nostres possibilitats, quan veus aquests desajustos del 230% d’obres
públiques de l'Estat, doncs no deixes d’indignar-te. En els darrers sis anys, sortia a la
premsa, Fomento ha pagat més de 10.000 milions d’euros en sobrecostos i això,
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aquests sobrecostos, si els haguéssim evitat, probablement també haguéssim evitat
moltes de les retallades que hem hagut de patir la ciutadania.

Per tant, en aquest sentit, el que nosaltres demanem com a grup polític, és que
s’exigeixi al Govern de l’Estat, la dotació a la Justícia i altres instruments de control,
dels mitjans necessaris per aclarir amb la màxima celeritat, les circumstàncies en què
es van produir aquests fets, la identitat dels seus presumptes responsables i l'import
dels perjudicis que poguessin haver patit els cabals públics, així com el seu
rescabalament. I un segon acord, reclamar al Congres dels Diputats la creació d’una
comissió d’investigació sobre desajustos i sobrecostos en infraestructures.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

Essent les 21.25 hores, abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SR. SALMERÓN
Bien, muy brevemente, porque el debate sobre la moción entiendo que se ha hecho
en buena parte en la moción anterior del PSC, pero sí que nosotros queríamos poner
encima de la mesa algunas consideraciones de fondo, que están en la base de
nuestra oposición a la Ley aprobada en el Congreso de los Diputados. y es que en
estos últimos catorce años ha llovido mucho y han pasado muchas cosas, hace
catorce años que en esta ciudad hubo una gran movilización, parece que fue ayer,
verdad Manolo y compañía, pues hace catorce años que hubo una gran movilización
con el tema de la antena de telefonía móvil de Bellvitge, que luego hizo suya toda la
Federación de Asociaciones de Vecinos y que cristalizó, entre otras cosas, en una
ordenanza municipal que, como decía la Alcaldesa, fue la primera en toda Cataluña,
y en un Decret, en el año 2001, de la Generalitat de Catalunya, que atendiendo al
principio de precaución, pues ponía una serie de limitaciones a las emisiones de las
antenas de telefonía móvil.
Hemos de decir que hasta hace muy poco tiempo teníamos el tema bastante
controlado, primero porque la Ley estaba en vigor, el Decret de la Generalitat, en
primer lugar, y porque la Organización Mundial de la Salud nos decía que los únicos
efectos que estaban comprobados en el cuerpo humano eran efectos de temperatura,
de incremento de temperatura por el efecto de los campos electromagnéticos. Desde
el año 2011 esto ya no es así por dos cosas, en primer lugar, porque el gobierno…,
perdón, perdón, no fue el gobierno en este caso, estaba mirando al Sr. del Río y no
siempre tiene usted la culpa de todo, no, en este caso fue la justicia, a partir de una
alegación de las operadoras de telefonía, la que acabó derogando el Decret de la
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Generalitat que era mucho más restrictivo que el Decreto español y, por tanto, nos
quedamos huérfanos en muchos sentidos.
Y en segundo lugar, porque desde el año 2011 la Organización Mundial de la Salud,
atendiendo a estudios científicos de científicos muy prestigiosos, que dieron a su vez
lugar a que el Consejo de Europa pidiera una mayor restricción a las normativas
estatales y comunitarias, en lo que hace referencia a la telefonía móvil, la
Organización Mundial de la Salud empezó a reconocer en sus informes que está
comprobado el efecto de los campos electromagnéticos en la salud de las personas y
que pueden tener incidencia en enfermedades como el cáncer, como el alzhéimer,
como el autismo, efectos sobre la fertilidad. Esto ya lo dice la Organización Mundial
de la Salud, por lo tanto, yo no quiero alarmar, los que me conocen saben que hasta
entonces, hasta el año 2011, decíamos y defendíamos desde nuestro grupo, lo que
decía la Organización Mundial de la Salud, y ahora decimos lo mismo, nos remitimos
a la Organización Mundial de la Salud.
Por tanto, en estos catorce años, en el año 2000 los que tenían teléfono móvil, que
no éramos todos, pues tenían unos artefactos que como mucho servían para llamar
por teléfono, en catorce años tenemos hoy en día telefonía móvil de ultimísima
generación, pues que sirve para enviar desde un vídeo de información de todo tipo, la
tecnología del 4G todavía va a incrementar muchísimo esto y, por lo tanto, hace
pensar, como nos dicen los expertos, que hay que ser todavía mucho más prudente
en la legislación. Pues bien, no solamente la legislación no ha sido más prudente
aplicando el principio de precaución como nos dice la Unión Europea, sino que todo
lo contrario, lo que ha sucedido a lo largo de estos catorce años es que se ha abierto
mucho más la norma y se dan muchas más facilidades para la implantación de las
antenas de telefonía móvil, como hemos visto en la moción anterior, en la que todos
hemos hablado sobre la Ley.
Esta Ley que, como se ha dicho antes, no tiene en cuenta el principio de precaución,
porque la Ley debería regular entonces también, debería regular ese principio de
precaución y, por tanto, poner medidas que pudieran, digamos, poner límite a esas
emisiones, la tecnología disponible, según dicen todos los expertos, lo permitiría, sino
que esa Ley lo que hace es liberalizar todavía más el sector y dar muchas más
facilidades para la implantación de las antenas de telefonía móvil de toda la
tecnología de 4G. Por tanto, por todo ello, y por el debate que se ha dicho, pero
sobretodo porque estamos hablando de una cuestión que puede afectar, como dice
la OMS, a la salud de las personas, y lo digo sin alarmismo, pero sí con
responsabilidad, creemos que esta Ley nos dejan huérfanos, porque deja a las
administraciones que tienen más posibilidad de tener esa cercanía, esa proximidad,
con las operadoras y con la ciudadanía, a ponerle coto, a ponerle orden, como
teníamos hasta ahora, a la implantación de los servicios de telefonía móvil.
Por tanto, tal y como hemos hecho en la moción anterior, votábamos a favor, y en
esta pues nos reiteramos en ese voto contrario y en esa petición de rechazo a la Ley
de Telecomunicaciones. El segundo acuerdo pide la necesidad de que cualquier
reforma de esa Ley de Telecomunicaciones tenga en cuenta el derecho a la salud,
como decíamos, y a la vida, por encima de los beneficios económicos y no atender
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solamente a los intereses de la industria. Y en tercer lugar, instar al gobierno central a
que promueva un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable,
escuchando a todos los actores implicados en la Ley. Es por eso, insisto, sin
alarmismos, pero con responsabilidad, que creemos que el despliegue de las
telecomunicaciones que es necesario y que se tiene que democratizar el derecho a la
información todavía más, tiene que ir acompañado de medidas de responsabilidad y
de alerta, que garantice la salud a las personas.

Essent les 21.30 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja han presentat les dues mocions, ara passaríem al posicionament dels
grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, des de Plataforma per Catalunya votarem favorablement a les dues mocions.

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

SR. MONRÓS
Respecte de la moció del Tren d’Alta Velocitat, vull dir, donar suport a la moció,
totalment d’acord, la desviació ha sigut d’escàndol, els números no surten per cap
costat, a la calculadora se’n van i, per tant, recolzem totalment això i que es faci una
investigació a fons i que realment s’esclareixi on han anat a parar aquests diners.

SR. PÉREZ
Sí, respecte a l’altre moció, òbviament estem en contra del punt primer, com és obvi,
ja ho hem justificat abans, en contra del punt segon, però no en el fons, sinó en la
manera d’expressar-ho, perquè vostès quan diuen, tinguin en compte el dret a la salut
i a la vida, per sobre dels beneficis econòmics i interessos de la indústria, bé, això de
tenir en compte el dret a la salut i a la vida, és a dir, és com si vostès diguessin que el
govern de l’Estat és un govern genocida, per dir-ho d’alguna manera, perquè atempta
contra la vida dels seus ciutadans. Què dirien vostès sobre aquests governs que han
permès l’amiant, han permès la gasolina amb plom, permeten el tabac, etc. Què
dirien vostès del govern municipal quan va tenir una instal·lació de ràdio en el carrer
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Molí, que feia una emissió d’un Kilowatt en antenes en façanes que equivalia a 4.000
watts, a 4 Kilowatts de camp de radiació, que el govern municipal atemptava contra la
vida i era un assassí, no, crec que això surt fora de context. A més a més, quan vostè
mateix ha dit que no hi ha proves fefaents i aquest informe, l’informe de la resolució
1815, que vostè el coneix, perquè l’ha citat, del Consell d’Europa, no està dient que
això sigui palès, que això sigui així, sinó que està recomanant que es facin actuacions
i investigacions, etc, per arribar a un resultat. És cert que hi ha persones
electrosensibles i que és una malaltia que s’ha de reconèixer també. Per tant, li voto
en contra en aquest sentit. En el punt tercer li votaré a favor, perquè parla d’aquesta
resolució i, evidentment, nosaltres la vam votar a favor en el Consell d’Europa, en el
Parlament Europeu. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de las telecomunicaciones, ya nos
hemos manifestado antes en nuestro discurso, votamos en contra. Solamente
agradecerles que, hombre, que esta vez haya abierto el abanico y haya sido usted un
poco más sincero, hace catorce años, ha dicho, que aquí se ha liberalizado de alguna
manera, se ha fomentado, se ha permitido, se ha incrementado, pues la instalación
de esas antenas, bueno, nosotros llevamos dos años en el gobierno, con lo cual
dentro de los catorce, no es tan solo nuestra culpa, según su visión, sino que también
afecta al gobierno anterior y, por tanto, le agradezco que usted, pues se haya
sincerado en ese aspecto.
Respecto a la moción del AVE, en castellano es AVE, el Tribunal de Cuentas ha
denunciado el sobrecoste de 247 millones de euros en la construcción del tramo de
AVE en su paso por Hospitalet, como usted muy bien manifiesta. Según el Tribunal
de Cuentas existen numerosas irregularidades, un sobrecoste que, como usted muy
bien indica, es cierto, es de un 230% de lo que en principio estaba previsto gastar en
la construcción de las líneas de AVE que atraviesan la ciudad. Es cierto también que
la guardia civil ya ha realizado detenciones, que ha realizado registros, hay una
denuncia por presunta malversación de fondos públicos, cohecho, falsificación
documental en las obras del AVE en su tramo hacia Barcelona.
Nosotros consideramos que la fiscalía lo está investigando, está investigando estos
hechos, se abrirá el proceso judicial, y desde luego nosotros no vamos a hacer
ningún tipo de…, ni a exigir responsabilidades, hasta que finalice todo el proceso
judicial, que creo que es lo correcto y lo exacto. Y en función de lo que resulte de ese
proceso judicial, pues evidentemente ya pediremos las responsabilidades que
hubiera en el caso que fuera eso, porque evidentemente, como usted muy bien ha
dicho, con 247 millones de euros, pues seguramente hoy la ciudad de Hospitalet
tendría las vías del tren cubiertas.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular, perdó, perdó, per part del grup socialista, Sr.
Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Comencem per la moció de l’AVE, és la primera, nosaltres
la votarem favorablement, perquè entenem senzillament, sense entrar en algunes de
les qüestions que aquí s’han parlat, crec que en qualsevol cas fer una comissió
d’investigació a nivell polític, per veure i per demanar les responsabilitat que calguin,
doncs si existeixen aquestes responsabilitats, des del punt de vista tècnic, de gestió o
de qualsevol altre àmbit, que s’arribi fins al final i que es determinin aquestes
responsabilitats.
I respecte de la moció de les telecomunicacions, evidentment el debat l’hem fet abans
de manera, jo crec que també intensa, i llavors deia una cosa i ara voldria repetir-ho,
també sense ànim ni de polemitzar, i sense ànim de generar alarma, ni res per l’estil,
el que tots els estudis diuen, tots, tots, és que un telèfon mòbil emet més radiacions
que una antena, tots els estudis, per tant, posem les coses en el seu lloc. Abans
presentàvem una moció on dèiem, tinguem control sobre les instal·lacions, sobre les
antenes, a veure cóm es posen i on es posen, però els telèfons mòbils, en el moment
de rebre i fer trucada, d’emissió, immissió, en aquell moment tenen més emissió
d’ones electromagnètiques que una antena i, a més a més, el portem al costat del
cervell habitualment, perquè per escoltar ens el posem a l’orella, per tant,
senzillament que tinguem en compte això. Dit això, votem favorablement a la moció.

Essent les 21.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien aprovades les dues mocions, passarem a l’últim bloc, bé,
no, al bloc de Plataforma per Catalunya, perquè encara hi ha una moció d’urgència.

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

CONTRA LA “LEY 9/2014 DE TELECOMUNICACIONES”.

Vista la recent aprovació de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones”
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que introdueix importants reformes en el desplegament de xarxes de telefonia mòbil i
la prestació de serveis de comunicacions electròniques a les ciutats.
Vist l’article 29 que té el següent tenor literal:
“Artículo 29. Derecho de ocupación de la propiedad privada.”
1. –“ Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la
ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la
instalación de la red en la medida prevista en el proyecto técnico presentado y
siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a
través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa
de paso para la instalación de infraestructura de redes públicas de comunicaciones
electrónicas. En ambos casos tendrán la condición de beneficiarios en los
expedientes que se tramiten, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre
expropiación forzosa. (…)”
Vist l’article 34 de la mencionada Llei que disposa:
“Artículo 34. Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las
redes públicas de comunicaciones electrónicas.
3.- “La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al
despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos
de planificación territorial o urbanística deberán recoger las disposiciones necesarias
para impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones
electrónicas en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia
en la instalación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos
en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras.
De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación no podrán
establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del
dominio púbico y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas
concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de
red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una condición pudiera
implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la
propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente
justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho
de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones. (…)”
4.- “La normativa elaborada por las administraciones públicas en el ejercicio de sus
competencias que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones
electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán
cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de telecomunicaciones. En
particular, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos esenciales
necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios de
comunicaciones electrónicas, establecidos en la disposición adicional undécima y en
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las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicacions, y los límites
en los niveles de emisión radioeléctrica tolerables fijados por el Estado.
En el ejercicio de su iniciativa normativa, cuando esta afecte al despliegue de redes
públicas de comunicaciones electrónicas, las administraciones públicas actuarán de
acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica,
transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia.
Los operadores no tendrán obligación de aportar la documentación o información de
cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administración. El Ministerio de
Industria, Energía y Turismo establecerá, mediante real decreto, la forma en que se
facilitará a las administraciones públicas la información que precisen para el ejercicio
de sus propias competencias.”
6.- “Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
se vicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de
funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos
indicados en la citada ley.
Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones
radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no
podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención
de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o
de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o
análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación , en el caso de que el
operador haya presentado a la administración pública competente para el
otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red
de comunicaciones electrónicas en el que se contemplen dichas infraestructuras o
estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dichas
administración.
En el Plan de despliegue o instalación, el operador deberá prever los supuestos en
los que se van a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos en
los términos indicados en el apartado anterior.
Este plan de despliegue o instalación, a presentar por el operador se sujetará al
contenido y deberá respetar las condiciones técnicas exigidas mediante real decreto
acordado en Consejo de Ministros.
El plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas se
entenderá aprobado si, transcurridos dos meses desde su presentación, la
administración pública competente no ha dictado resolución expresa.
Las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo con los párrafo anteriores, no
puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, de
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conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales
establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en
posesión de justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
La declaración responsable deberá contener una manifestación explícita del
cumplimento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la
normativa vigente, incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que
así lo acredite.
Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la infraestructura o
estación radioeléctrica, las declaraciones responsables se tramitarán conjuntamente
siempre que ello resulte posible.
La presentación de la declaración responsable, con el consiguiente efecto de
habilitación a partir de ese momento pera ejecutar la instalación, no prejuzgará en
modo alguno la situación y efectivo acomodo de las condiciones de la infraestructura
o estación radioeléctrica a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las
potestades administrativas de comprobación, inspección, sanción, y en general, de
control que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le
estén atribuidas por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable, o la no presentación de la declaración responsable determinará la
imposibilidad de explotar la instalación y, en su caso, la obligación de retirarla desde
el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidad penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Reglamentariamente se establecerán los elementos de la declaración responsable
que tendrán dicho carácter esencial.”
7.- “En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones
electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones
electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones
de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de
nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas banda
de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil,
no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o
modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las
administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio,
urbanismo o medioambientales.”
Atès que en els últims 15 anys s'ha donat un augment exponencial d'una nova
contaminació ambiental, provinent dels camps electromagnètics artificials d'alta
freqüència, fàcilment constatable en l'expansió de les radiofreqüències per la
implantació de les xarxes de telefonia mòbil i una interminable llista de dispositius de
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tecnologia sense fil.
Atès que l'impacte local provocat per les antenes de les estacions base de telefonia
mòbil és especialment rellevant com queda reflectit en el “Eurobarómetro Especial
sobre camps electromagnètics” del 2010, en les nombroses denúncies de
conglomerats de càncer a l'entorn de les antenes i en les innombrables mobilitzacions
i peticions veïnals manifestades a nivell municipal en tot el territori espanyol, incloent
el nostre municipi de l’Hospitalet.
Atès que en el nostre municipi, aquestes mobilitzacions van començar l'any 2000
liderades per l'AVV de Bellvitge i immediatament recolzades per la Federació
d'Associacions de Veïns de l’Hospitalet.
Atès que durant el mes de febrer de 2001 es va crer en el nostre municipi una
Comissió de Treball entre representants municipals i representants de la Federació
d'Associacions de Veïns de l’Hospitalet, a partir d’una intervenció al Ple Municipal de
la mateixa sobre la problemàtica generades per les antenes de telefonia mòbil a la
Ciutat.
Atès que la situació actual del nostre municipi en relació amb la problemàtica
mencionada al paràgraf anterior és molt pitjor que aleshores, no tan sols per la recent
aprovació de la nova “Ley de Telecomunicaciones”, sinó també perquè la normativa
sobre l’exposició del públic en general als camps electromagnètics és actualment
considerablement més permissiva que aleshores (derogació del “Decret 148/2001, de
29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres
instal·lacions de radiocomunicació” de la Generalitat de Catalunya”, a favor del “Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas” estatal).
Vist que aquesta preocupació ciutadana està en sintonia amb les nombroses crides
que, des de diferents àmbits (científics, institucions europees i internacionals,
jurídics), insten a les administracions públiques a aplicar el principi de precaució
(recollit en la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública), davant aquests
contaminants ambientals alertant-nos del seu risc potencial per a la salut de les
persones, especialment en la infància, la joventut, les dones gestants i altres grups
sensibles.
Vist que entre les Recomanacions i alertes des del camp científic, destaca la revisió
bibliogràfica de més 3.800 estudis científics i treballs sobre l'exposició a Camps
Electromagnètics (CEM) del panell internacional de científics del “Grup Bioinitiative”
(2007/2012), que constaten (igual que en la Monografia de la “International
Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS)” del 2010 sobre els efectes no
tèrmics dels camps electromagnètics), que els nivells existents de seguretat
pública són inadequats per protegir la salut pública i documenten les evidències
científiques actuals sobre la relació causal dels camps electromagnètics abordant
evidències sobre els efectes biològics i efectes adversos a la salut en els gens i en
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l'ADN (genotoxicidad), en les proteïnes de l'estrès, en la melatonina i el sistema
immunològic, en la fertilitat i la reproducció, els efectes fetals i neonatals, l'alteració
de la barrera hematoencefálica, les evidències d'autisme, les alteracions
neurològiques i del comportament (memòria, aprenentatge, comportament, atenció,
trastorns del somni), la leucèmia infantil i altres càncers infantils, tumors cerebrals i
neuromas, càncer de mama, Alzheimer.
Atès que des de 1998, conferències i declaracions mèdiques i científiques
precaucionistas de tot el món criden a aplicar el principi de precaució en la línia
del principi ALARA (tan baix com sigui raonablement possible), amb límits i
criteris més restrictius davant una creixent evidència dels efectes no tèrmics de
l'exposició a la radiació no ionitzant en totes les freqüències.
Atès que la classificació (maig/2011) de l'Agència Internacional de Recerca sobre el
Càncer (IARC) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), de les radiofreqüències
(com les de la telefonia mòbil) com possiblement cancerigen per als humans tipus 2B,
és considerada ja desfasada en l'última actualització (2012) de l'Informe BioInitiative
que, sobre la base de les últimes recerques, consideren que ja hauria de ser qualificat
com cancerigen conegut tipus 1, la màxima classificació (igual que el tabac i l'amiant).
Atès que des de l'àmbit professional, científic i de diferents administracions sanitàries
(com la Health *Protection *Agency del Regne Unit o el Comitè Nacional de la
Radiació No Ionitzant de la Federació Russa) s'alerta també de l'expansió d'una
síndrome que cada vegada afecta a més persones a tot el món: la
*Electrohipersensibilidad, intolerància a l'exposició als camps electromagnètics no
ionitzants, que el Parlament Europeu (en el punt 28 de la Resolució A60089/2009)
sol·licita als estats membres reconèixer-la com a discapacitat funcional igual que ja
es va fer a Suècia en el 2000, “amb la finalitat de garantir una protecció adequada i
igualtat d'oportunitats a les persones que la sofreixen”.
Atès que a més de la classificació de l'OMS de les radiofreqüències com
probablement cancerígenes al maig de 2011, destaquen les declaracions de
l'Agència Europea del Medi ambient (des del 2007 fins a l'actualitat), les del
Parlament Europeu (en 2008 i en 2009) i la de l'Assemblea Parlamentària del Consell
d'Europa (en 2011), en la línia d'aplicar ja mesures *precaucionistas sobre la base
dels informes científics anteriorment citats.
Vist que l'Informe Mundial del Càncer del 2014 de la *IARC (OMS) alerta sobre la
necessitat de reforçar la prevenció, actuant sobre els contaminants ambientals per
evitar la previsió de la duplicació de nous casos (de càncer) en les properes dues
dècades.
Vist que diferents sentències del Tribunal Suprem ja van reconèixer (si no suposen
inseguretat jurídica o facultat *omnímoda) la competència municipal de protecció
sanitària a la població per reduir nivells d'exposició als camps electromagnètics,
establint mesures addicionals de protecció a les establertes en el Reial decret
1066/2001 (fixant llindars d'exposició menors i espais protegits en el planejament
urbanístic).
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Atès que en aquest sentit, la Llei General de Telecomunicacions sotmet directament
el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques a les
disposicions del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en nom de la competència
exclusiva de l'estat, usurpant la competència municipal per atorgar llicències
(perdent l'estudi de l'avaluació ambiental) i les competències municipals i
autonòmiques en el camp de les telecomunicacions (medi ambient, ordenació urbana
i territorial i salut pública), amb les següents conseqüències:
-

Desprotecció jurídica en matèria de salut i consum: no aplica ni deixa
aplicar el principi de precaució (reconegut en l'art. 3 de la Llei 33/2011
General de Salut Pública) i deixa en mans privades i interessos comercials les
consideracions relatives a l'expropiació forçosa i a les infraccions greus. No
atén a les recomanacions precaucionistes de la Resolució 1815 de
l'Assemblea parlamentària del Consell d'Europa (2011), ni a les Convencions
internacionals com la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones
amb Discapacitat (2006), ni al Conveni de Aarhus (1998), sobre accés a la
informació, participació pública en la presa de decisions i accés a la justícia en
temes mediambientals.

-

Expropiació de béns privats i públics per a la instal·lació d'antenes de
telefonia mòbil. Davant d’aquesta possibilitat preveiem una gran conflictivitat,
davant la qual els governs municipals no tindrem cap possibilitat d'intervenció
real, en quedar relegats a un paper subsidiari (realització d'informes no
vinculants).

-

Atac al principi d'autonomia municipal que és una garantia institucional,
qüestionada per aquesta llei, està reconeguda en la Constitució Espanyola de
1978 (articles 137 i 140) i en la Carta Europea d'Autonomia Local (article 3.1)
ratificada per l'estat espanyol en 1988. Aquesta autonomia està reconeguda
en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la
preservació dels interessos municipals en matèria de: A) Planejament, gestió,
execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. B)
Medi ambient Urbà…i protecció contra la contaminació… J) Protecció de la
salubritat pública. Ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació
dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i
les comunicacions.

Per totes aquestes raons, el grup polític Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:

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

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 15 vots favorables dels representants del
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PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; ; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 9 vots
en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Mostrar el rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions per atemptar
contra l'autonomia municipal i autonòmica i eleva al Govern central la proposta
que qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i autonòmiques haurà de
comptar amb la participació de les mateixes.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; ; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 9 vots
en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la
Llei de Telecomunicacions tingui en compte el dret a la salut i a la vida per sobre
dels beneficis econòmics i no atendre solament als interessos de la indústria.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; ; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar al govern central al fet que promogui un desplegament de les
telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per la
LLEI: els governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil
(associacions i col·lectius implicats) i als científics experts independents (les
seves recerques i els seus punts de vista), atenent a les recomanacions de la
Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig del
2011) sobre “Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes
sobre el medi ambient”, així com als Convenis internacionals relacionats
(Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de
2006, i el Conveni de Aarhus de 1998, sobre l'accés a la informació).
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,

…/…

160

Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; ; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del Congreso de
los Diputados, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federación Española de Municipios, a la
FAAVV de l’Hospitalet, a les entitats mediambentalistes i en defensa de la salut
de l’Hospitalet i a les associacions ENSALUT i PECCEM.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 27.-

SOBRE EL TAV.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, 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 durant la tramitació del procediment fiscalitzador de les obres del TAV, obert
pel Tribunal de Cuentas s’han posat de manifest, per una part, l’increment del preu
del contracte per a la construcció de la Plataforma al tram L’Hospitalet - la Torrassa
per un import de 247.000.000 d'euros, el que representa un 230% d'increment del
preu d'adjudicació del contracte.
Atès que també s’han posat de manifest deficiències en el Projecte per a les obres de
construcció dels trams Castellbisbal - Papiol , L’Hospitalet - Can Tunis i La Torrassa Sants, que van determinar la necessitat de realitzar modificats dels contractes
primitius i / o contractes complementaris dels mateixos, el preu total va ascendir a
divuit milions dos-cents mil euros els del primer tram, a vint milions set-cents mil
euros els del segon, i a 126.640.000 euros els del tercer, sense que consti que
s'hagués promogut l'exigència de responsabilitat als contractistes respectius.
Atès que s’han detectat nombroses modificacions dels projectes, malgrat que les
"necessitats noves o causes imprevistes" al·legades per justificar aquests canvis ja es
coneixien abans de l'inici de les obres i eren degudes a vicis, indefinicions o
omissions, o es derivaven d’una execució defectuosa de les obres.
Atès que l’any 2007, al presentar una moció sobre els incidents provocats pel TAV,
exposàvem diferents consideracions:
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•
•
•

No era una qüestió nova, sinó que portàvem anys d’incidents.
Posava de manifest la crisi d’un model ferroviari ineficient, obsolet i elitista, que
ha primat l’Alta Velocitat, deixant en estat d’abandó les rodalies.
Era un model ferroviari i un model de contractació profundament pervers, de
subcontracta en subcontracta, que fa molt complicat el control de les obres.

Atès que ara hem d’afegir sis anys més a aquella història de despropòsits, amb una
exasperant lentitud de la Justícia, per causa d’uns mitjans i uns procediments
obsolets.
Atès que els incidents i sobrecostos no son fruit de causes inesperades, sinó dels
projectes deficients, les presses polítiques i les baixes temeràries en les licitacions.
Atès que ens han repetit tantes vegades que havíem gastat per sobre de les nostres
possibilitats, quan aquests desajustos en les factures de les obres públiques
demostren que va ser l'Estat qui es va excedir en les seves despeses: Sense haver
de pagar aquests milers de milions, els ajustos que hem patit haurien estat
innecessaris.
Atès que en els darrers sis anys Fomento ha pagat més de 10.000 milions d’euros en
sobrecostos.
Atès que la investigació del Tribunal de Cuentas mostra que no era cap despropòsit
demanar ja en aquells moments la realització d’una auditoria externa, perquè no ens
fiàvem de l’ADIF ni del Ministeri. Ara una comissió d'investigació té més sentit que
mai. Aquests desajustos revelen que alguna cosa s'ha fet malament amb les obres
públiques a Espanya, i ara cal saber si darrere de tots aquests sobrecostos hi ha
hagut diner ocult o fins i tot finançament irregular.
Atès que tot això no implica sols responsabilitats penals, sinó també polítiques.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat, la dotació a la Justícia, i altres instruments de
control, dels mitjans necessaris per aclarir amb la màxima celeritat les circumstàncies
en què es van produir aquests fets, la identitat dels seus presumptes responsables i
l'import dels perjudicis que poguessin haver patit els cabals públics, així com el seu
rescabalament.
SEGON.- Reclamar al Congres dels Diputats la creació d’una comissió d’investigació
sobre desajustos i sobrecostos en infraestructures.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Congres dels Diputats, al Ministeri de
Foment, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
ADIF, i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic.
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PLATAFORMA PER CATALUNYA

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

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya portem dues mocions al Ple d’avui, la primera que
portem és una moció que, bé, hem parlat també amb farmacèutics de la ciutat i, bé,
estan molt preocupats pel tema del deute que té la Generalitat amb les farmàcies.
El passat 29 d’abril els farmacèutics van cobrar de nou tard un pagament, que era
referent al mes de gener, que s’hauria d’haver fet efectiu el 5 de març. I actualment
tenen pendent cobrar la factura del mes de febrer, que ascendeix a més de 100
milions d’euros, i que la Generalitat hauria d’haver abonat el passat 5 d’abril.
El passat 5 de maig, o sigui fa pocs dies, haurien d’haver cobrat la factura
corresponent als medicaments dispensats al març, però segons els col·legis de
farmacèutics, la Generalitat ja els havia anunciat que no cobraran fins a finals del mes
de maig, un altre cop amb mínim de 55 dies de retard.
Però és que això afecta directament a les farmàcies i afecta directament a la seva
viabilitat, ja que molts cops aquests incompliments el que fan és obligar als mateixos
farmacèutics a demanar crèdits o garantitzar amb patrimoni propi, avals per avançar
els diners dels pagaments.
I òbviament no ens oblidem que, bé, també aquests impagaments del Servei Català
de la Salut, poden acabar causant un greu perjudici a les arques públiques, en haver
d’abonar als apotecaris interessos de demora amb posterioritat.
Realment, vist així i com no se li escapa a ningú, amb el tema de les polítiques
neoliberals, ens sembla a nosaltres que acaba existint un pla premeditat per acabar
amb el model de negoci de les farmàcies enteses com a petites i mitjanes empreses i
donar entrada a un oligopoli d’empreses multinacionals que acabin dominant el
sector.
Per això nosaltres el que volem és que l’Ajuntament doni suport a les farmàcies que
pateixen aquests impagaments, sobretot a les gairebé 80 farmàcies que tenim a la
ciutat. I també, òbviament, instar a la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb
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totes les farmàcies catalanes i que comencin a respectar el calendari provisional de
pagaments.
Por otro lado, traemos una moción en la que nosotros pedimos crear una comisión
para un seguimiento y cumplimiento de las mociones aprobadas en este Pleno,
nosotros la traemos como una moción de crear una comisión, más que nada, para
que aquellas mociones que han sido aprobadas en el Pleno, más allá de las que
instan a otros entes, sobre todo las que el gobierno municipal que al fin y al cabo es
quien tiene potestad de hacerlo, se haya aprobado aquí en el Pleno hacer algo, pues
saber un poco como está el estado de estas mociones.
Al fin y al cabo, recibir unos inputs de aquello que se aprueba en el Pleno, que afecta
sobre todo a los ciudadanos de Hospitalet y sobre todo las que traemos los grupos de
la oposición, debido a que lógicamente somos quienes las tenemos que traer al
Pleno, pues bueno, una vez ya están aprobadas, pues que sepamos realmente que
se cumplen, hay mociones que es sencillo verlo, pero hay mociones sobre todo a
veces, a veces que se traen mociones sobre hacer estudios, que no sabemos cómo
está la moción aprobada, cómo está este estudio, cómo no está, y bueno,
entendemos que la práctica democrática, sobre todo si aprobamos aquí una moción,
es que se cumpla la moción.
Entonces a nosotros nos gustaría que hubiese un poco más de información sobre las
mociones que se aprueban. Nosotros lo presentamos como crear una comisión,
obviamente estamos dispuestos a que se hagan de otra manera, no hace falta que
sea una comisión exprofeso, pero sí que haya unas reuniones o una reunión cada
equis tiempo donde se nos vaya informando cómo está lo que, al fin y al cabo,
aprobamos aquí, sobre todo en los temas municipales, porque muchas veces son
cosas, o la mayoría de veces, que demandan los vecinos, por tanto, si al fin y al cabo
lo demandan los vecinos y nosotros representamos a vecinos, pues les gustaría que
sobre todo lo aprobado aquí, que se cumpliese.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, com
ja sap aquest Ple i sap la ciutadania que assisteix al Ple, sempre votem en contra de
qualsevol moció que presenti Plataforma per Catalunya.
I, en aquest cas, jo el que sí que, malgrat aquest vot en contra, sí que volia expressar
que respecte a tot el tema del deute amb les farmàcies, doncs que el nostre grup
parlamentari, en el Parlament de Catalunya, doncs ja al novembre, en concret el 9 de
novembre, ja va demanar a la Generalitat i a l’Estat que no utilitzessin la ciutadania i
les farmàcies com a hostatges de les seves disputes, per tant, ja ho vam presentar. I,
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recentment, just ara fa uns dies, en concret em sembla que estem parlant del 28 de
gener, doncs hem presentat unes preguntes al Ple del Parlament de Catalunya, en
les quals li reclamem a la Generalitat que ens digui a 13 de gener de 2014, quin és el
deute amb les farmàcies i a quins mesos correspon, i cóm pensa complir el govern el
compromís de regularitzar aquests pagaments, per tant, regularment des del
Parlament de Catalunya, doncs ja estem insistint respecte d’aquest tema.
I respecte a la moció dels Plens, vostès aquí demanen un seguit de qüestions, en tot
cas, dir-li que arran de la seva caricaturització de les nostres mocions, dir-li que hem
pujat, fa una hora, als arxius del nostre grup municipal i no hem trobat cap moció en
els últims set anys, sobre Cuba, que haguem presentat. Ho dic, perquè a vegades el
tòpics redundants respecte del nostre grup, doncs des dels últims set anys, aquest
mandat i l’altre, ens hem sorprès a nosaltres mateixos, però no hem presentat cap
moció sobre Cuba, és més, és probable que properament, doncs el sorprenguem
amb alguna. En tot cas, dir-li això que de la mateixa manera que fem el Consell de
Nois i Noies, fem un programa d’antirumors, per desmentir tòpics sobre la relació
entre nois i noies, sobre el tema del racisme, etc, doncs també crec que haurem de
fer un antirumor sobre el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, que presenta mocions de Cuba reiteradament. Per tant, en aquest sentit,
tranquil·litzar-lo, crec que en l’any que queda no crec que presentem cap moció sobre
Cuba, però si cal, la presentarem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.
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SRA. BORRÀS
Sí, molt breuement. Votarem la moció que fa referència a fer el seguiment de les
mocions, nosaltres no sabem si aquesta és la fórmula més correcta, ho hem discutit a
la Junta de Portaveus, però veiem que és necessari poder-ne fer un seguiment i, per
tant, votaríem favorablement, si no hi ha una alternativa del mateix tema.
Respecte del tema del pagament de les farmàcies, jo crec que queda tot dit quan un
és conscient que aquest és un tema que no ve d’ara, que ve de fa ja, no sé, potser un
any, un any i mig, que aquesta és una demanda que, lògicament, els farmacèutics
fan, però també recordar que tot es va finalitzar quan els farmacèutics van decidir
anar-se a manifestar davant de la Delegació del Govern espanyol. En aquell dia,
quan la Sra. Llanos de Luna va rebre la manifestació dels farmacèutics, l’endemà es
feia la transferència. Res més.
Lògicament, votem en contra, perquè està claríssim qui és que obre i tanca l’aixeta.

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

SR. DEL RÍO
Sí, votamos a favor de las dos mociones, y como muy bien ha dicho la representante
de Convergència i Unió, cuando la Generalitat no paga, siempre está detrás el
Estado, que es el que acaba pagando a aquellos proveedores que lamentablemente
ustedes dejan de pagar, pero ellos tienen que comer cada día.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup Socialista.

SR. BELVER
Bé, continuem igual, ens anem retroalimentant els uns a uns altres, però els
farmacèutics no cobren, aquí li anem donant voltes, però els farmacèutics no cobren.
Votarem favorablement a les dues mocions, el que parlàvem amb el Sr. Ordóñez, en
tot cas, la comissió aquesta plantejar-la com la pròpia comissió de Junta de
Portaveus, per poder donar-hi compte i amb el suport que calgui, però sí que sembla
correcte que fem el seguiment de què passa amb allò que fem amb les mocions.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, quedarien aprovades també i passaríem, ai! perdó, Sr. Ordóñez, és que ja
com són els últims.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, esto suele pasar, al ser los últimos, siempre la réplica, pero bueno, simplemente
agradecer a los grupos que han votado casi por unanimidad, el tema de hacer un
seguimiento de las mociones, nos parece algo importante y además algo que nos
beneficia a todos.
Y simplemente para decirle al portavoz de Iniciativa que yo estoy muy tranquilo, el
que no suele estar muchas veces tranquilo, cuando a veces nos vemos por ahí, es
usted, que se pone muy atacado, se pone colorado, no sé, se pone muy nervioso. Y
realmente sus mociones sí que son, sean o no las de Cuba, al final es una etiqueta
que le ponemos, más que nada porque, bien, hoy le ha gustado, ha hecho un poco
de bufón, ha quedado un poco retratado, pero es más que nada mostrar la ridiculez
que ustedes traen, entonces, cuando nos hace gracia porque hoy hemos hablado de
intentar hablar de ciudad, de las cosas en positivo de ciudad, pues ustedes, como no
están por esa labor y sólo están por la labor que todos sabemos que están, pues
bueno, pues entonces es normal y le dejaremos que usted siga actuando así, pero
bueno, ya le digo que yo estoy muy tranquilo y que el que se tiene que tranquilizar un
poquito es usted, usted sabrá a veces por qué.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que ja també és un clàssic, aquesta última intervenció, en tots els
plens, però avui hi ha una novetat que hi ha una moció d’urgència, que ja va ser
explicada a la reunió de la Comissió de Presidència, que es va anunciar i que, bé,
s’ha presentat per part del PSC, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa i el Partit Popular, per tant, és una moció conjunta dels tres grups i
hauríem de votar la urgència, primer li demanaria a la Sra. Secretària que faci lectura
del títol i procedim a la urgència.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 27.- PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS MOCIONES
APROBADAS EN PLENO.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del
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representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 2 vots en contra dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Visto que los grupos políticos de la oposición tienen diferentes instrumentos
democráticos para participar en la actividad del municipio y aportar iniciativas que
enriquezcan la calidad democrática del mismo, mejorando con ello el día a día de los
vecinos. Dentro de estos instrumentos el más destacado a la hora de la toma de
decisiones son las mociones que presentan los diferentes grupos municipales de la
oposición, sobre todo las referidas a acciones que repercuten en la ciudad
directamente, más allá de las referidas estrictamente a cuestiones ideológicas.
Visto que las mociones de ámbito municipal tienen un impacto directo en la ciudad y
se hacen con el fin de mejorar la calidad de vida o los servicios de los ciudadanos de
L'Hospitalet; éstas deberían ser aplicadas de forma inmediata o al menos en un
tiempo prudencial. Lo contrario denota inacción por parte del gobierno municipal o
incluso falta de información o de medios para llevarlas a cabo.
Visto que en este pleno se han aprobado mociones presentadas por los diferentes
grupos de la oposición pero no se han puesto en marcha los acuerdos adoptados,
por tanto se estaría incumpliendo lo aprobado en la sesión plenaria y vaciando el
Pleno de sentido.
Atendiendo a la gran cantidad de mociones que presentan grupos municipales,
sobretodo del equipo de gobierno, las cuales abordan más temas históricos o
intereses particulares, y que no tienen repercusión en el día a día de los ciudadanos y
a su vez suelen ser aprobadas debido a la mayoría con la que cuentan en este pleno,
con lo que los vecinos no ven reflejados en su día a día las decisiones de este Pleno.
Visto que en los debates de las mociones se apela muchas veces al "espíritu de la
moción" como argumento para posicionarse a favor o en contra de ella, y que en las
mociones aprobadas ese "espíritu" dejaría de ser creíble si no se pone en práctica el
acuerdo alcanzado.
Visto que es deber de los gestores de lo público velar por el cumplimiento de los
acuerdos políticos alcanzados y fiscalizar, en el caso de la oposición, la acción del
equipo de gobierno.
Dado que el gobierno municipal debe informar sobre la evolución de los acuerdos
alcanzados para dotar de agilidad al desarrollo de las sesiones plenarias, y evitar así
someter a debate temáticas que ya se han abordado con anterioridad pero cuyo
estado se desconoce.
Por todo ello el Grupo Municipal de Plataforma per Catalunya a L'Hospitalet propone
al Pleno los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al Equipo de Gobierno a crear una Comisión Municipal de

…/…

168

Seguimiento de las mociones aprobadas en este Pleno, con presencia de al menos
un miembro de cada Grupo Político Municipal.
Segundo.- Dar traslado a las asociaciones de vecinos del municipio.

MOCIÓ 28.- PER INSTAR EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT A EIXUGAR EL
DEUTE AMB LES FARMÀCIES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; i amb 6 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que els impagaments de la Generalitat de Catalunya a les farmàcies posen en
perill la viabilitat de les apotecaries i obliguen els farmacèutics a respondre a aquests
incompliments amb crèdits i el patrimoni personal propi per avançar els diners que es
deuen als proveïdors.
Vist que el passat 29 d’abril els farmacèutics van cobrar de nou tard un pagament, el
del mes de gener, que s’hauria d’haver fet efectiu el 5 de març. Actualment els
apotecaris tenen pendent cobrar la factura del mes de febrer, que ascendeix a 105,7
milions d’euros, i que la Generalitat hauria d’haver abonat el passat 5 d’abril.
Vist que el passat 5 de maig els farmacèutics catalans haurien d’haver cobrat la
factura corresponent als medicaments dispensats al març, però, segons els col·legis
de farmacèutics, la Generalitat ja els havia anunciat que no cobraran fins a finals de
maig, un altre cop amb 55 dies de retard respecte al concert amb el CatSalut.
Atès que els medicaments són un bé necessari i essencial per la salut dels ciutadans
i el benestar de la població ha de ser una prioritat. L’actuació de la Generalitat fa
perillar la seva dispensació i la continuïtat de les prop de 3.100 farmàcies que hi ha a
Catalunya, que ja van perdre un 10% dels empleats entre 2011 i 2012. A la demora
en el pagament s’hi afegeix l’ impacte de més d’una dècada de mesures
encaminades a reduir la despesa farmacèutica, que han reduït la partida destinada a
medicaments dispensats en les farmàcies en un 22%.
Atès que els impagaments del Servei Català de la Salut poden causar un greu
perjudici a les arques públiques en haver d’abonar als apotecaris interessos de
demora amb posterioritat. Els impagaments estan motivant que titulars d’oficines
farmacèutiques iniciïn accions legals contra la Generalitat de Catalunya per reclamar
interessos de demora, que en d’altres comunitats autònomes ja han derivat en
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sentències en què es condemna les respectives administracions autonòmiques a
paga’ls-hi.
Atès que existeix un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les
farmàcies enteses com a pimes i donar entrada a un oligopoli d’empreses
multinacionals que acabin dominant el sector.
Atès que l’administració pública té l’obligació moral de predicar amb l’exemple pel que
fa al compliment de les obligacions financeres i liquidar els deutes amb la major
celeritat possible.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el suport d’aquest ajuntament als farmacèutics que pateixen els
incompliments i l’abandonament per part de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a eixugar el deute amb les farmàcies
catalanes, respectar el calendari provisional de pagaments i fixar-ne un de definitiu
que escurci els terminis de pagament actuals.
Tercer.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns, a les oficines de
farmàcia del nostre municipi, al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya,a
l’Associació Catalana Farmacèutics no Empresaris (ACFONE), a la Federació
d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), a l’Associació de Farmacèutics
Rurals de Catalunya (AFRUC), a l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB), a
l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE), a l’Associació de
Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL) i a l’Associació de Farmacèutics amb
Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET).

MOCIONS D’URGÈNCIA

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 54.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat la moció següent.
En relació amb la moció que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, procediríem a votar la urgència, entenc que els grups que han subscrit la
moció, per part de Plataforma per Catalunya i per part de Convergència i Unió?
També, doncs ara sí que faríem la presentació, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Intentaré fer una lectura tranquil·la, calmada, d’aquesta moció,
com és habitual en mi i, en tot cas, agrair-li també la tranquil·litat i la calma que han
tingut les dues representants que queden en el saló de Plens, d’aquestes bressol
sense afany de lucre.
En tot cas, la xarxa de llars d’infants sense finalitat de lucre desenvolupa una
important tasca educativa i social de vital importància que complementa i amplia la
que realitzen els centres públics a l’etapa 0-3 anys.
A la nostra ciutat tenim la xarxa pública, amb titularitat municipal, titularitat de la
Generalitat, i afortunadament també hem tingut la sort de tenir, des de fa molts anys,
una xarxa també amb vocació de servei públic, regentada, titularitzada, per part de
cooperatives, petites cooperatives, que van néixer d’associacions de veïns, d’entitats
de la ciutat, etc, que ens han fet un servei públic de l’etapa 0-3 anys.
A la nostra ciutat, per tant, existeixen 9 bressol, 9 llars d’infants sense finalitat de
lucre, majoritàriament cooperatives de mestres, que atenen a més de 300 infants que
s’acullen a les subvencions de la Generalitat de Catalunya.
Aquests centres educatius venen rebent anualment una subvenció del Departament
d’Ensenyament, aproximadament entre 700, 800 eurosha anat baixant també, per tal
de facilitar l’accés als mateixos centres, per part de les famílies, per tal que hi hagi un
sistema equitatiu.
Habitualment la convocatòria d’aquestes subvencions es publica a l’inici de cada curs
escolar, habitualment en el mes d’octubre. Malgrat això, el present curs 2013-2014,
per tant, a l’octubre de 2013, no va sortir, no es va publicar aquesta convocatòria, i
hores d’ara, maig del 2014, quasi a punt de finalitzar el maig, a punt de finalitzar el
curs, encara no s’ha publicat la corresponent convocatòria pel curs 2013-2014, que
reitero que està a punt d’acabar-se.
Davant d’aquesta manca de convocatòria, el passat 8 d’abril la Coordinadora
d’Escoles Bressol de Catalunya va mantenir una reunió amb la Consellera Rigau, pel
tema de la convocatòria. En aquesta reunió la Consellera va manifestar que es
trobava amb dificultats econòmiques i que després de les vacances de primavera
diria si es faria la convocatòria o no.
Un mes després d’aquestes vacances de primavera, doncs el Departament
d’Ensenyament no s’ha manifestat, és més, públicament, doncs tant el Sr. Jaume
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Graells, com jo mateix, que formem part de la Comissió Mixta, doncs vam fer aquesta
pregunta, a la darrera Comissió Mixta, no va haver una resposta clara.
I davant d’aquest silenci de la Conselleria, la Coordinadora d’Escoles Bressols de
Catalunya ha tornat a contactar amb el Departament i aquest continua sense
concretar res respecte a aquesta convocatòria.
La no convocatòria d’aquestes subvencions pot comportar greus dèficits a les escoles
al trobar-se a final de curs, un cop realitzades la pràctica totalitat del curs, vol dir que
els hi crearia un forat econòmic a aquests centres i no podrien recuperar, lògicament,
els diners, a misses dites, a les famílies, que des de el mes de setembre van pagant
una quota pactada amb aquestes bressol.
A més aquesta manca de convocatòria no només crea un perjudici econòmic en el
curs que ara acabem, sinó que crea un perjudici econòmic en el curs que vindrà, que
les famílies ja s’han preinscrit amb una proposta de preus que han fet les bressol, una
proposta de preus que inclou, evidentment, la convocatòria de les subvencions.
Per tant, la manca de finançament públic posa en perill la continuïtat de la tasca
educativa i social que desenvolupen aquests centres educatius, des de fa dècades, a
la nostra ciutat.
Tot i això, tota aquesta no convocatòria, és públic que els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya inclouen una partida suficient pel 2014, per pagar aquestes
subvencions, tant a les bressol municipals, com una altra partida per a les bressol
sense afany de lucre, pressupost que es va aprovar al 2014, al gener del 2014, o
desembre del 2013, ara no ho recordo, amb el suport de Convergència i Unió i
Esquerra Republicana. Per tant, malgrat s’ha aprovat aquest pressupost, hi ha els
diners consignats a la Conselleria, no s’ha convocat el procés de subvencions.
Per tot això, els grups polítics d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, el PSC i ara també s’ha afegit el Partit Popular, doncs instem al
Departament d’Ensenyament a executar la partida aprovada pel Parlament en els
pressupostos, destinada aquesta partida a subvencionar a les llars d’infants sense
finalitat de lucre, publicant de forma urgent la convocatòria de les subvencions.
I segon, instar al Departament d’Ensenyament al manteniment d’aquesta partida
pressupostaria destinada a les llars d’infants sense finalitat de lucre, per tal de
garantir la continuïtat de la tasca que realitzen amb les millors condicions d’equitat
envers les famílies.

Essent les 21.55 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor
del grup municipal de Plataforma per Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Plataforma per Catalunya votarà favorablement aquesta
moció, lògicament encara que l’hagi presentat el portaveu d’Iniciativa, nosaltres
demostrem el nostre talant, que és respectar a qui està a l’altre banda i si porten
alguna cosa que està bé i ho compartim, ho votem favorablement.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, aquest és un tema que agraïm que a nosaltres
també se’ns hagi presentat per part de les guarderies, bé, de les guarderies no,
d’algun dels representants de les escoles bressol de la nostra ciutat, mostrant-nos,
lògicament, la seva inquietud per la situació que viuen, i així els hi vam dir, que els
enteníem perfectament la seva inquietud i, per tant, doncs la seva reivindicació,
podríem dir, sí, reivindicació, no? Aquest és un tema que, lògicament, doncs els
preocupa i que, a més a més, doncs han de mirar de donar-hi una solució.
Però abans, quan hem començat el Ple, la meva companya Annabel Clar feia
referència a la campanya del control dels mosquits i el que vam discutir fa un mes
aquí, en el qual nosaltres demanàvem que retiressin vostès, en aquell moment,
aquella sol·licitud sobre la campanya del control dels mosquits, perquè els hi dèiem
que sabíem la via quina acabaria essent, no sabíem quin seria el camí pel qual
arribaria, però que aquesta campanya de control dels mosquits, a la nostra ciutat
arribaria.
Bé, doncs segurament ens trobem amb un cas semblant, que alhora, també els hi dic,
que entenc que fins que no hi ha la concreció, que fins que no hi ha el pagament i fins
que, vulguin o no, a dia d’avui, com que no han cobrat, els posa en una situació de
dificultat, hi hagi aquesta inquietud i aquesta necessitat de demanar-ho. Certament, hi
ha dificultats econòmiques, com deia que havia dit la Consellera, certament no hi ha
la convocatòria sobre la taula i certament les escoles bressol requereixen aquest
finançament, amb el qual no només hi compten, sinó que, a més a més, l’han
comptabilitzat, podríem dir, i l’han tret del que paguen els pares i mares per a
l’escolarització dels seus fills de 0 a 3 anys.
Bé, escolti’m, jo no sé si això es resoldrà a través d’una convocatòria, però per la
informació que nosaltres tenim i així els hi hem fet arribar a ells, confiem i sabem que
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això es resoldrà. I, per tant, aquest és un tema en el que segurament, pel bon
funcionament de tot plegat, més val que no definim exactament, doncs les poques o
les moltes informacions que a aquest respecte tenim, però aquest tema és un tema
que es resoldrà.
Dit això, entendrem perfectament que vostès no retirin la moció, perquè és un tema
que està coent sobre la taula, que hi ha una demanda i que, per tant, vostès vulguin
mantenir-la, però també ens agradaria, doncs que poguessin donar credibilitat al que
nosaltres els hi hem dit, igual que en d’altres vegades ho hem fet i amb el temps s’ha
de mostrat que nosaltres, doncs no mentíem, sinó que les coses s’han dut a terme.
Segurament, insisteixo, no és el que tots plegats voldríem, tampoc nosaltres, les
coses ens agradaria que fossin més fàcils i es poguessin fer per la via, doncs
escolti’m, hi hagin els diners, no hi hagi aquesta dificultat econòmica, pugui haver-hi
la convocatòria en el moment que toca i, per tant, no hagi d’haver-hi patiment per part
de ningú, però lamentablement al que som sotmesos no és això i, per tant, la realitat
és aquesta.
Dit això, i sense més, em sembla que és aquí el que podem dir, sí que estem
contents, estem contents que, ni que sigui per política, per una vegada vostès es
posin al cantó del que vostès, i ho hem sentit al llarg del ple i em refereixo sobretot
especialment al grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, al
cantó d’aquells que nomenen escoles privades, que els hi hem de negar el pa i la sal,
nosaltres..., sí, sí, no ens facin que no, perquè nosaltres inclús en aquest Ple hem
presentat mocions en aquesta línia, que hi hagi més col·laboració, que hi hagi més
ajudes a les escoles bressol de la nostra ciutat, d’iniciativa social, i vostès en aquest
sentit, doncs ens han votat sempre en contra. Per tant, celebrem que encara que
sigui només per criticar a Convergència i Unió, vostès aquesta vegada estiguin al
cantó d’una gent que, com vostès deien, però no ens ho reconeixien, fa un any, per
exemple, fan una feina des de fa molts i molts anys. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Miri, Sra. Borràs, han esperat vuit mesos, les responsables d’aquestes bressol, per
dirigir-se a les institucions públiques, demanant un SOS, vuit mesos de retard a la
convocatòria, és per sospitar que no hi haurà convocatòria. I pensi que una bressol
com aquestes que tenen entre 40, 70, 80 places, pot significar un forat entre 30.000 i
60.000 euros, absolutament insuportable per a les seves economies, una petita
empresa, absolutament insuportable per aquestes petites empreses i absolutament
irrecuperable, perquè ningú té la “jeta” d’anar, quan ha acabat el curs, a demanar-li
als pares que posin 70 euros al mes més, amb efectes retroactius des del mes de
setembre.
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Per tant, els 8 milions estan consignats en el pressupost de la Generalitat, faci’ls
efectius i no digui mentides, aquest Ajuntament ha recolzat des de fa 20 anys,
aquestes escoles bressol, des de fa 20 anys cada any paguem 90.000 euros
destinats a subvencionar-les, i hem fet els cinc locals que ara ocupen, que són
municipals, els hem fet nous i a cada local ens hem gastat un milió d’euros, i l’últim
serà el local del Patufet Sant Jordi, que estarà al parc de la Remunta. La Fortuny té
un nou local, la Garabatos té un nou local, la Gua-Gua té un nou local i l’Estel Blau té
un nou local a Bellvitge. Per tant, tenen cinc locals magnífics, que els ha pagat
l’Ajuntament, hem fet les obres i cada any donem diners per alumne a aquestes
bressol, ens gastem aquests 90.000 euros en pagar aquestes bressol, a raó de 300 i
escaig euros per plaça.
Per tant, nosaltres estem subvencionant, els hem agraït sempre, absolutament
sempre, que hagin estat les primeres bressol que van néixer a la nostra ciutat,
algunes nascudes d’associacions de veïns, unes altres de petites cooperatives de
mestres, unes altres d’escoles que van decidir passar de privades a públiques i el 0-3
no entrava a la xarxa pública i van decidir crear una cooperativa. Per tant, aquest
Ajuntament ha estat sempre al costat d’aquestes bressol, absolutament sempre, des
de fa 20 anys, per això tenen locals municipals i per això tenen una subvenció
municipal des de fa dues dècades.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, un moment Sra. Borràs, Sr. Belver.

SR. BELVER
Si, miri Sra. Borràs, quan vostè feia la intervenció, la primera part de la intervenció,
anava bé, jo entenia la seva posició, el que plantejava i, per tant, que defenses o que
justifiqués les dificultats, fins aquí molt bé, però el ramat final no li puc admetre. Si li
haguéssim fet cas a vostè, de totes les coses que ha dit en aquest Ple, vostè, no el
seu grup, ni el Parlament, vostè en aquest Ple, respecte de les escoles bressol, avui
tindríem un daltabaix en aquest sector, si li haguéssim fet cas a vostè. Vostè, això
que ara li explicava el Sr. Lluís Esteve, vostè aquí ha vingut a defensar altres coses
d’escoles bressol, vostè ha arribat a acords i ha proposat coses en el Parlament i ha
defensat coses en el Parlament, si vol li explico allò de l’escola municipal del centre,
si vol li explico la del centre, que van pactar entre el grup Popular i vostès, que mai
s’ha arribat a fer.
Mirin, vostès aquí ens han portat i ens han volgut enfrontar amb aquest col·lectiu,
però no amb el col·lectiu d’aquestes escoles que avui parlem, que estan
subvencionades per la Generalitat, que són iniciatives privades sense ànim de lucre,
que són cooperatives, que són la majoria cooperatives de mestres, no, vostè no
estava per aquesta qüestió, vostè va venir aquí a reclamar, per aquest sector, d’altres
coses, i quan nosaltres li dèiem que no, el que vostè intentava era enfrontar a aquest
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govern municipal amb aquell sector. Sort que li vam fer cas, perquè qui no ha
complert al llarg del temps ha estat la Generalitat de Catalunya, el govern de la
Generalitat de Catalunya és qui no està complint amb les seves obligacions.
Quan aquest Ajuntament no feia escoles municipals, vostè venia aquí, Ple rere Ple, a
demanar que féssim escoles municipals, que a d’altres llocs se’n feien, i nosaltres
dèiem, escolti, això és insostenible, això ens portarà malament. Quan el Govern de la
Generalitat va arribar a un acord amb els ajuntaments i aquell conveni, aquell acord,
permetia que allò fos viable, es va tirar endavant, es van construir escoles bressol, les
vam construir, es va ajudar a les places, es va fer accés públic per tothom, i ara és
quan tenim les dificultats, quan el govern torna a incomplir un conveni que tenia
signat amb l’Ajuntament i amb les famílies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sabem la paciència i és lloable el que estan fent, i sabem
també de la precarietat que això pot representar per a les seves finances, i és en
aquest sentit que fèiem també la nostra intervenció. Dit això, escolti’m, no posi
nombres sobre coses que hem defensat nosaltres, que les tornem a defensar avui,
nosaltres estem perquè hi hagin escoles bressol de tot tipus i que es pugui ajudar a
aquelles que són sense ànim de lucre, i és en aquest sentit que nosaltres hem
intervingut sempre.
No sabem, i això sí que els hi dic, però també hi ha una realitat, que vostès han dit,
nosaltres estem ajudant, i sí és cert, a cinc escoles bressol sense ànim de lucre, de la
nostra ciutat, a cinc, no a totes, i no hem trobat en cap cas, des del nostre punt de
vista, objectivitat de perquè unes sí i unes no, si un cas vostès ens ho han d’explicar,
perquè sobre el paper no ho hem trobat. I, per tant, aquí és on nosaltres sí que els hi
hem fet la crítica, sí que aquí els hi hem fet la critica.
I, a partir d’aquí, escolti’m, siguin cooperatives o no, també hi ha escoles privades
que són cooperatives i són concertades i vostès aquestes les marginen, per què
aquestes escoles bressol no, vostès fan, sí, sí, sí, escoles de qualsevol ordre que
siguin cooperatives n’existeixen de 0 a 3 anys i n’existeixen per superiors, què passa,
que quan vostès les subvencionen són bones i quan no, no se’ls hi ha de donar ni el
pa i la sal, no, això entraríem en una àmbit d’una arbitrarietat que potser vostès estan
disposats a entrar, nosaltres no.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Simplement, Sra. Borràs, no desviï el tema, estem parlant que vostès no paguen, ja
està, no parli ara d’altres coses, vostès no han tret la convocatòria de subvencions i
els hi estem demanant que la treguin, perquè hi ha els diners aprovats al Parlament
de Catalunya en una partida concreta, treguin aquesta convocatòria i deixarem de
parlar del tema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, jo crec que vostè Sra. Borràs acaba de parlar de la inquietud i la
reivindicació de totes les escoles que estem parlant, de la ciutat, jo afegiria una altra
cosa que és preocupació, estan molt preocupades, perquè realment està acabant el
curs, hi ha una partida, jo quan la sentia i sentia que deia que hi ha dificultats
econòmiques, doncs és veritat que hi ha dificultats econòmiques, però a l’hora de
confeccionar un pressupost, jo puc entendre que vostè digui, escolti’m, retallem la
partida del pressupost per l’any que ve, perquè no quadra el pressupost, però un cop
que està aprovat un pressupost, el que s’ha de fer és executar, hi ha una partida
aprovada que l’únic que han de fer és la convocatòria o el sistema que vostès
convinguin, per repartir els diners que les famílies i les cooperatives ja tenen clar que
han d’arribar.
Home, jo entenc que vostè digui, escolti’m, no es preocupin que això es farà, “ojalá”
Sra. Borràs, perquè quan les representants de les escoles de la ciutat ens explicaven
el que estava passant, jo els hi vaig explicar, escolta’m, no és per res, però
l’Ajuntament de l'Hospitalet i els ajuntaments d’aquest país, l’any passat, malgrat
haver-hi una partida econòmica, vam rebre zero euros pel concepte d’escoles
bressol, per la Generalitat de Catalunya. I això que genera un dèficit econòmic i que
ho paguem entre tots, un pressupost com el de l’Ajuntament de l'Hospitalet potser ho
pot suportar, però l’economia d’una cooperativa, un cop que ja han cobrat a totes les
famílies, que estan a final de curs i que si no vénen aquests diners, genera un dèficit
que hauran de posar les pròpies mestres i les pròpies professionals, home, no és el
mateix.
Per tant, una cosa és el que vostès han fet al llarg d’aquests mesos i aquests anys de
cara als ajuntaments, que ens hem oposat, hem fet mocions i tot el que vostè vulgui,
però no ha generat, diguéssim, directament a cap família, un problema, en aquest cas
vostès estan, doncs jugant, no amb les famílies exclusivament de la ciutat de
l'Hospitalet, perquè aquest és un tema general de país i, per tant, hi ha moltes
escoles bressol que estan afectades a tota Catalunya, evidentment, a nosaltres el
que ens preocupa són les famílies afectades de l'Hospitalet i les escoles de
l'Hospitalet.
Per tant, jo li demanaria Sra. Borràs, i li dic de debò, i entenc que vostès són
plenament conscients del problema que s’està ocasionant amb aquest tema, que ho
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faci arribar a la Conselleria, nosaltres ho fem en forma de moció, ho hem fet en forma
de pregunta a la Comissió Mixta per part dels nostres representants, i espero i desitjo
que, per part del seu propi grup, facin arribar a la Consellera que aquest és un tema
que sí o sí, s’ha de resoldre i que d’alguna forma, si el curs que ve no han de tenir
aquests ajuts, es pugui informar prèviament a les escoles bressol, a les cooperatives i
també a les famílies, perquè tothom treballem amb transparència i tinguem clar que
s’aporta i que no s’aporta per part de la Generalitat i si es trenquen les regles de joc
que hi havia funcionant fins ara.
Dit això, hem acabat ja amb totes mocions, agrair també a les representants que
estan aquí i que, en fi, han aguantat estoicament tot el Ple fins que s’ha aprovat la
moció.
PSC-PM, PP, ICV-EUiA

MOCIÓ URGÈNCIA 1.DEMANANT LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS
PER PART DE LA GENERALITAT A LES BRESSOLS SENSE FINALITAT DE
LUCRE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la xarxa de llars d’infants sense finalitat de lucre desenvolupa una important
tasca educativa i social de vital importància que complementa i amplia la que
realitzen els centres públics a l’etapa 0-3 anys.
Atès que a la nostra ciutat existeixen 9 llars d’infants sense finalitat de lucre,
majoritàriament cooperatives de mestres, que atenen a més de 300 infants que
s’acullen a aquesta subvenció.
Atès que aquests centres educatius venen rebent anualment una subvenció per part
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal de facilitar l’accés als
mateixos de les famílies com un element d’equitat del sistema.
Atès que habitualment la convocatòria d’aquestes subvencions es publicaven a l’inici
de cada curs escolar.
Atès que en el present curs 2013-2014 no s’ha publicat la corresponent convocatòria
tot i trobant-nos a les acaballes del mateix.
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Atès que davant aquesta manca de convocatòria el passat 8 d’abril la Coordinadora
d’Escoles Bressol de Catalunya va mantenir una reunió amb la Consellera Rigau pel
tema de la convocatòria de les subvencions entre d’altres aspectes.
Atès que en aquesta reunió la Consellera va manifestar que es trobava amb
dificultats econòmiques i que després de les vacances de primavera diria si es faria la
convocatòria o no.
Atès que un mes després de la data fixada per la Consellera el Departament
d’Ensenyament no es manifesta al respecte.
Atès que davant aquest silenci de la Conselleria la Coordinadora d’Escoles Bressols
de Catalunya torna a contactar amb el Departament i aquest continua sense
concretar res sobre la convocatòria tot i trobar-nos ja en el mes de maig.
Atès que la no convocatòria d’aquestes subvencions pot comportar greus dèficits a
les escoles al trobar-se a final de curs, un cop realitzades la practica totalitat de les
despeses.
Atès que a més aquesta manca de convocatòria impossibilitarà l’accés a aquests
centres a nombroses famílies pel proper curs 2014-15, especialment a aquelles amb
majors dificultats econòmiques, significant una pèrdua d’equitat del sistema.
Atès que la manca de finançament públic posa en perill la continuïtat de la tasca
educativa i social que desenvolupen aquests centres educatius.
Atès que en els pressupostos de la Generalitat del 2014 aprovats pel Parlament de
Catalunya existeix consignació econòmica explícita per aquesta subvenció.
Per tots aquests motius els grups municipals del PSC-PM, PP i ICV-EUIA proposen al
Ple l’adopció del següents acords:

PRIMER.- Instar la Departament d’Ensenyament a executar la partida aprovada pel
Parlament en els pressupostos destinada a subvencionar a les llars d’infants sense
finalitat de lucre publicant de forma urgent la convocatòria de les subvencions.
SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament al manteniment d’aquesta partida
pressupostaria destinada a les llars d’infants sense finalitat de lucre per tal de garantir
la continuïtat de la tasca que realitzen amb les millors condicions d’equitat envers les
famílies.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, als Grups
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Coordinadora d’Escoles Bressols de Catalunya, al Consell
Educatiu de l’Hospitalet, a totes les llars d’infants sense finalitat de lucre fins ara
subvencionades per la Generalitat.
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PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12374, de 18 de març de 2014, 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 les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 12.374 en data 18 de març de 2014, als
efectes de ser contestada en el Ple Ordinari, sessió del dia 25 de març de 2014, i
de conformitat amb el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple
(DOPB 12.01.12), en relació a presumpte segrest d’una nena a L’Hospitalet, de la
que vàrem demanar pròrroga, dir-vos que el Govern Local d’aquesta Ciutat no pot
respondre a cap de les seves preguntes. Malgrat que es disposi del dret per
obtenir informació dels expedients i serveis municipals (art. 9.c) del Reglament
Orgànic del Ple), no estan en les seves competències conèixer-les. La informació
peticionada no resulta pertinent pel desenvolupament de la seva funció i manca
de forma precisa l’objecte de la informació sol·licitada (art. 11.2.c) del Reglament
Orgànic del Ple).
Tanmateix, independentment de l’anterior, la seva sol·licitud ha de ser igualment
denegada per acumulació de motius:
 Algunes de les qüestions no estan dins de l’àmbit de les competències
atribuïdes als municipis per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i, per tant, no ens correspon atendre a aquestes
preguntes.
 D’altres qüestions no es poden respondre perquè atempten contra l’interès
superior de la menor i la seva protecció pública i privada, vulnerant la seva
intimitat i contribuint a la seva victimitazació, elements que eradica i protegeix
la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència, i la Llei 1/1996, de 15 de gener , de Protecció Jurídica del
Menor.
I personalment en res contribuiria la resposta a millorar el benestar i la
protecció ni d’aquesta nena ni de cap altra
 El flux de la informació sol·licitada es d’especial protecció jurídica. Les dades
conegudes pels Serveis Socials municipals, no tot el personal té accés a les
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dades, essent únicament els professionals directes de cas els que els
coneixen pel desenvolupament de les seves funcions. L’article 9 de la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix el dret dels
destinataris de serveis socials a la confidencialitat de les seves dades.
En aquest sentit, les conclusions del Dictamen emès per l’Agència Catalana
de Protecció de Dades, en data 10 de maig de 2006, en relació amb l’accés i
la comunicació de dades personals dels menors en situació de risc i menors
desemparats, en concordança amb Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es concloent: “Els
fluxos informatius que es realitzin de dades de menors entre administracions
públiques per l’exercici de competències en matèria de protecció dels infants
i adolescents es troben emparades en l’article 21.1 LOPD, Les dades de
caràcter personal recollides o elaborades per les administracions públiques
per a l’exercici de les seves atribucions no han de ser comunicades a altres
administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o de
competències que tractin matèries diferents.
Fora d’aquest supòsits les comunicacions hauran d’estar expressament
habilitades per l’article 11 LOPD, consentiment o bé:
a) Quan la cessió està autoritzada en una llei.
b) Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic.
c) Quan el tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d’una relació
jurídica el
desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui
necessàriament la connexió del tractament esmentat amb fitxers de tercers.
En aquest cas, la comunicació només és legítima quan es limiti a la finalitat
que la justifiqui.
d) Quan la comunicació que s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el
defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de
Comptes, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes. Tampoc no cal el
consentiment quan la comunicació tingui com a destinatari institucions
autonòmiques amb funcions anàlogues al defensor del Poble o al Tribunal de
Comptes.
e) Quan la cessió es produeixi entre administracions públiques i tingui com a
objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques,
estadístiques o científiques.
f) Quan la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui
necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir a un fitxer o
per fer els estudis epidemiològics en els termes que estableix la legislació
sobre sanitat estatal o autonòmica.”
 I per concloure i el més important, no és de rebut que conegui la informació
atès que el presumpte segrest està sub júdice i només correspon al Sistema
Judicial determinar les responsabilitats penals i civils que es puguin derivar
dels fets enjuiciables.
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I afegirem que l’Ajuntament no ha vulnerat cap protocol de protecció a la
infància. En tot cas, tornaria a insistir que aquest cas està sub júdice i serà el
jutge qui determini si hi ha hagut cap vulneració de la llei per part d’algun.
Si més no, recordar-li que és competència del Ministeri de l’Interior, assegurar
que els menors no abandonin el territori nacional contra la voluntat de les
persones que exerceixen legítimament la pàtria potestat i amb la
documentació i autoritzacions oportunes.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 15544, de 4 d’abril de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 15544, de data 4 d’abril de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que se es va celebrar el dia 29 d’abril de 2014, en
relació a “la carta de la vicepresidenta del Govern, demanant col·laboració en
l’organització de la consulta del 9-N” i de la que es va sol•licitar ajornament.
Li adjunto una còpia de l’escrit de resposta que l’Alcaldessa va remetre a la
vicepresidenta del Govern envers aquesta qüestió.
Ben atentament,”
“Benvolguda vicepresidenta,
Sempre he cregut que, en democràcia, la suma i el consens són l’única via
possible per tirar endavant el futur d’un col•lectiu: un barri, una ciutat o un país. La
millor alternativa és, sempre, el camí del diàleg, de la negociació i del pacte entre
les parts.
L’altre dia vaig rebre una carta en la qual em preguntàveu per la meva
predisposició i la de la institució que presideixo a cedir les dades del padró per a
una possible consulta. I, aplicant la màxima que guia la meva actuació política, us
dic que el que cal és consens, diàleg, claredat i suma; així és com s’ha
aconseguit el nivell d’autogovern del qual gaudim ara mateix. Ho he manifestat
públicament en diverses ocasions, fins i tot oferint la nostra ciutat com a pont per
al diàleg institucional que necessàriament s’haurà de produir tard o d’hora.
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Tenint en compte el valor que sempre han tingut en la nostra història, la història
de tots, el diàleg, la negociació i el pacte, vull manifestar-vos el meu desconcert i
la meva preocupació per la vostra petició.
Desconcert, perquè mai no se’ns havia preguntat a l’hora de col•laborar per
atendre qualsevol exercici democràtic previst legalment. I, com sabeu, portem 35
anys d’ajuntaments democràtics. Comprendreu, doncs, la meva perplexitat davant
una petició al voltant d’una consulta que, com dieu i recalqueu, es planteja “en els
termes legalment establerts”.
I preocupació, perquè en un moment en què es necessita claredat, suma
d’esforços i governs que donin respostes als problemes reals que diàriament han
d’afrontar els ciutadans per sortir de la crisi, el vostre escrit, per molt bones que
siguin les vostres intencions, pot contribuir a afavorir confusió i divisió i donar la
sensació que només s’actua per atendre una part dels problemes del país.
D’altra banda, trobo que a la carta hi falta concreció. No queda clar si el que es
vol és la meva col·laboració i el meu compromís personal com a alcaldessa, o bé
la col·laboració i el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Sabeu que la corresponsabilitat institucional del nostre municipi amb la
Generalitat no l’estableix l’alcaldessa, sinó que està supeditada als acords que
pugui adoptar el Ple de l’Ajuntament que represento.
Tampoc es concreta per quin dels cinc supòsits dictaminats per l’Institut d’Estudis
Autonòmics (IEA) per dur a terme la “consulta en els termes legalment establerts”
s’acabarà fent la consulta, i, per tant, si existeix ara com ara un procediment
legalment acordat per dur-la a terme. No obstant això, se’ns demana la nostra
col•laboració i el nostre compromís, sense donar la garantia que la consulta es
podrà fer dins el marc jurídic vigent.
Així doncs, sentint no haver pogut respondre la vostra pregunta, resto a la vostra
disposició i podeu comptar amb la meva col·laboració i compromís personal en
temes tan importants pels municipis com, per exemple, fer un front comú davant
la reforma local feta pel Govern de l’Estat; per treballar plegats per tenir una bona
Llei de governs locals o la tan esperada Llei d’hisendes locals, o per pactar un
calendari de pagament dels deutes contrets per part de la Generalitat amb la
nostra ciutat.
També em comprometo, com a alcaldessa, a promoure el màxim respecte a la
legalitat i a la lleialtat institucional per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 16789, de 14 d’abril de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada efectuada per la Coordinadora del Gabinet de
l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:

…/…

183

Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 16789, de data 14 d’abril de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del dia 29 d’abril de 2014, en relació a “un banner
publicitari al web municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet” i de la que es va
sol•licitar ajornament.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de
Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 14 d’abril de 2014,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, pel que
fa a la pregunta amb número de registre 0673, en què sol·licita conèixer diferents
aspectes relacionats amb els banners inclosos a la pàgina web d’aquest
Ajuntament i, en concret, sobre el que apareix l’Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet.
1er.- El banner al que fa referència no és un banner d’aquesta associació sinó
d’aquest Ajuntament, de la campanya paraigües del projecte estratègic l’h on. El
futur per endavant que porta com a lema Aixequem el cap. Tenim molt de futur.
L’Hospitalet i tu. La participació d’aquesta entitat juvenil forma part d’una de les
accions promocionals, la d’adhesió d’entitats, en la que col·laboren diferents
entitats ciutadanes de diversos àmbits i sectors. Adjuntem a títol d’exemple
explicatiu, d’altres inclusions de col·lectius, com el de la Unión Extremeña de
l’Hospitalet i de l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i Baix Llobregat.
2on.- Aquest espai publicitari està reservat exclusivament a campanyes
institucionals pròpies així com la difusió d’actes o activitats rellevants de projecció
externa. Si, de vegades, apareixen d’altres organismes, administracions, entitats
o empreses privades és com a agents col·laboradors en accions publicitàries
conjuntes.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 11599, de 13 de març de 2014, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica, Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 11599 i data 13 de març de 2014, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal del dia 25 de març de 2014, en relació a la
noticia apareguda a La Vanguardia, el passat 18 de febrer de 2014, i de la qual
us vaig sol·licitar prorroga, l’informo:
Que les dades publicades a la noticia de referència, son causa directa de la crisis
i de les polítiques econòmiques dutes a terme, basades únicament en l'austeritat
pressupostària, obligant als ciutadans a pagar pels errors i la irresponsabilitat
d'un sector financer no regulat.
Creiem totalment necessari per la reactivació de l’economia i la creació de llocs
de treball, una major inversió en infraestructures, en formació, en innovació i
recerca, una millora dels mecanismes de coordinació de les polítiques fiscals i
econòmiques, i intensificar la lluita contra el frau i l'evasió fiscal, així com un marc
adequat per tal que el sector financer treballi al servei de l'economia real.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, tal i com recull l’Eix 1 del Pla d’Actuació Municipal
2012-2015, i malgrat no ser titular de la competència de l’ocupació ni de la
promoció econòmica, es vol constituir com una economia forta i de futur al servei
de l’ocupació.
Així l’Ajuntament, mitjançant la seva Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
treballa per ajudar a la millora de la capacitació professional i promoure la
localització d’activitats econòmiques que generin nova ocupabilitat i/o de millor
qualitat. Objectiu que també queda recollit en “L’Acord per l'Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic Local de L'Hospitalet 2012-2015 (ACODELH)”,
aprovat pel Ple Municipal i que és fruit de la concertació i del consens amb els
agents socials i econòmics més representatius de la ciutat.
Aquesta Àrea ofereix serveis per tal de contribuir a la creació d’ocupació, bé a
través de la inserció en el mercat de treball de treballadors en situació d’atur, bé a
través dels serveis prestats als emprenedors/es i empreses de la ciutat.
Pel que fa als serveis destinats als treballadors en situació d’atur, cal destacar els
següents: El Servei d’Informació, Orientació i Inserció Laboral adreçat a totes les
persones en recerca o millora de feina, posant especial atenció a ajudar aquelles
persones que tinguin més dificultats d’inserció, i l’Oficina Tècnica Laboral per al
suport i l'acompanyament a la inserció de les persones amb trastorn mental,
servei que es presta de forma coordinada amb l'Àrea de Benestar Social.
Així mateix, com a resultat d’un procés permanent de recerca de recursos
externs, executem projectes que tenen com a principal objectiu la reducció de
l’atur i a generar ocupació i que es concreten en accions de formació i qualificació
professional, per tal de millorar l'ocupabilitat de les persones.
Els serveis dirigits a afavorir la creació de noves empreses, molt resumidament,
serien el Servei de Creació d’Empreses, que es tracta d’un servei integral a
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persones emprenedores, basat en un suport inicial per a la constitució de
l’empresa, i un servei de suport al creixement i consolidació. I Suport a les
empreses de base social i solidaria, promoció de l’economia social en qualsevol
de les seves variants, com l’empresa cooperativa, les societats laborals,
empreses del tercer sector, etc.
En aquest sentit, i per donar compliment a un acord del Ple de 2012, mitjançant el
qual s’adheria a la campanya “Municipi Cooperatiu” promoguda per la Federació
de Cooperatives de Treball Associat de Catalunya, estem treballant amb la
Direcció General de Cooperatives, Economia Social i Treball Autònom, en el marc
del projecte ARACOOP, planificant accions de suport al cooperativisme, com ara
accions de sensibilització i foment del cooperativisme, formació,
internacionalització d’empreses, assessorament a la transformació d’empreses i
organitzacions en cooperatives.
El passat febrer es va posar en funcionament el Web de locals comercials i naus
disponibles a L’Hospitalet en col•laboració amb els operadors immobiliaris,
http://localsdisponibles.l-h.cat/cercador, amb la voluntat de donar major visibilitat
als espais disponibles a la ciutat on poder allotjar una nova empresa i, per tant,
contribueixi a la dinamització econòmica del territori.
Entre les accions dirigides a acompanyar tant a emprenedors/es com a empreses
ja constituïdes per tal d’ajudar-los en la seva consolidació i creixement i, per tant,
evitar tancaments, cal destacar les accions de “mentoring”, o acompanyament
personalitzat de suport al creixement, adreçat a aquells projectes d’empresa que
requereixen una reorientació del pla d’empresa inicial, la realització de seminaris
empresarials de foment de la Innovació, com a via per al canvi i creixement
empresarial.
Així com la participació en el Programa REEMPRESA, en col.laboració amb
Diputació de Barcelona i la patronal CECOT, amb l’objectiu de donar suport a la
continuïtat de l’activitat empresarial, d’aquelles empreses que per diferents motius
(jubilació, trasllat) es plantegen el cessament de l’activitat.
Pel que fa a les dades que publica aquesta notícia dir-vos que des de
l’Observatori Socioeconòmic de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació es
treballa amb les que s’obtenen a partir dels comptes de cotització segons nombre
d’assalariats afiliats al RGSS i, per tant, es tracta d’una dada que, tot i ser
aproximada, és la millor existent per analitzar l’evolució de les empreses a la
ciutat.
D’acord amb l’esmentada font, entre el 4t. trimestre de 2007 i el 4t. trimestre de
2013 té lloc una pèrdua d’unes de 700 microempreses i petites empreses.
Percentatge de pèrdua gairebé idèntic que el que té Catalunya (al voltant d’un
16,5%).
Pel que fa al nombre de treballadors aturats registrats a les Oficines de Treball de
la Generalitat de Catalunya, 23.427 treballadors, la dada a què fa referència la
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notícia és correcte i es correspon dades existents en el moment de la publicació
de la mateixa.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 11604, de 13 de març de 2014, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 11604 i data 13 de març de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 25 de març de 2014, en
relació a:
“……
Demanem conèixer el nivell de formació de tots i cadascun dels assessors
de l’equip de govern.
Demanem conèixer la relació entre els nivells de formació i el lloc de treball
que s’exerceix.”
i de la que us vaig sol·licitar pròrroga.
Us relaciono el nivell de formació de cadascú dels 23 assessors de la corporació.
EQUIP DE GOVERN
Assessor /a de l'alcaldia
Assessor/a tècnic/a de seguretat
Assessor /a tècnic/a de nivell1,
Assessor /a tècnic/a de nivell1.
Assessor /a tècnic/a de nivell3.
Assessor/a tècnic/a de seguretat.
Assessor /a tècnic/a de nivell1.
Assessor /a tècnic/a de nivell2.
Assessor/a de grup municipal.
Assessor /a tècnic/a de plans
territorials i pam.
Assessor /a tècnic/a de nivell2.
Assessor /a tècnic/a de nivell2.
Assessor /a tècnic/a Comunicació.

Llicenciat/da –Postgrau Ciències de la
Informació postgrau
Graduat Escolar
Llicenciat/da –Postgrau en Història
Llicenciat en Psicologia
No consta l’expedient acadèmic
Doctorat en Psicologia
No consta l’expedient acadèmic
No consta l’expedient acadèmic
Grau Superior Disseny Industrial
Llicenciat (màster i postgrau)Educació
Física
Estudis Relacions Laborals
No consta l’expedient acadèmic
Llicenciat/da -Postgrau Ciències
Informació
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Assessor /a tècnic/a de nivell1.
Assessor /a tècnic/a de nivell3.
Assessor /a tècnic/a de nivell3.
Assessor /a tècnic/a de nivell3.
Assessor /a tècnic/a de nivell2.
Assessor/a de grup municipal.
Assessor /a tècnic/a de nivell1.

No consta l’expedient acadèmic
Llicenciat/da -Postgrau Administració i
Direcció d’Empreses
Batxillerat Superior
No consta l’expedient acadèmic
No consta l’expedient acadèmic
No consta l’expedient acadèmic
Magisteri

.../...
GRUPS POLÍTICS OPOSICIÓ
Partit Popular
Assessor/a de grup municipal.
Assessor/a de grup municipal.
Convergència i Unió
Assessor/a de grup municipal.

No consta l’expedient acadèmic
Estudis en Dret

Assessor/a de grup municipal.

Llicenciat/da en Ciències Polítiques i de
l’Administració
No consta l’expedient acadèmic

Plataforma per Catalunya
Assessor/a de grup municipal.

No consta l’expedient acadèmic

Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la vostra pregunta pronunciada durant el passat ple de 25 de març,
referent a la gestió del Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano: “Té
intenció el govern o l’Alcaldia d’informar, el més aviat possible, detalladament als
ciutadans, dels fets ocorreguts i de les actuacions que l’Ajuntament pensa dur a
terme davant de la problemàtica plantejada?”, us informo el següent:
No. L’Ajuntament no té cap procediment informatiu general establert per a
informar els ciutadans sobre la situació concreta de compliment d’un contracte de
servei públic. En tot cas, sí que s’informa de manera habitual i voluntària als grups
polítics del consistori, legítims representants dels ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet, i de manera formal i reglada, responent als mateixos grups totes les
preguntes, peticions d’informació i mocions que tinguin a bé presentar.
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Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva pregunta, rebi una
cordial salutació.”
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 11
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 24 i 30
d’abril i 7, 8, 15 i 19 de maig de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a
la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 17860, de 24 d’abril de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Atendiendo que la organización de la cursa nocturna que se celebrará este 26/04/14
facilita a este ayuntamiento 50 inscripciones gratuitas, solicitamos conocer el nombre
de las personas que correrán la cursa por gentileza de este ayuntamiento y el motivo
por el que se la da la inscripción gratuita.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 17860 de fecha 24 de abril, y según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2014, os informo de
lo siguiente:
Tal y como le informé a través de correo electrónico, el pasado mes de abril, las
inscripciones gratuitas estaban destinadas a cumplir compromisos de patrocinadores
y colaboradores de la Cursa Nocturna, como empresas, entidades e instituciones que
nos ayudan a organizarla.
Respecto al nombre de las personas le debo comunicar que la Ley Orgánica de
Protección de Datos no os permite facilitar esos nombres y datos personales.
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Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.”
2.- RGE núm. 17863, de 24 d’abril de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 27 de mayo de 2014.
Solicitamos conocer el número de personas que han solicitado ayudas para personas
con escasa capacidad económica (ayudas pago IBI) y el número de personas a las
que se les ha concedido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 17863 i data 24 d’abril de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de maig de 2014, en relació a:
“Solicitamos conocer el número de personas que han solicitado ayudas para
personas con escasa capacidad económica (ayudas pago IBI) y el número de
personas a las que se les ha concedido.”
En aquests moments s’estan procedint a fer les resolucions de totes les peticions i
seran informats puntualment.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 17866, de 24 d’abril de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Atendiendo que, según denuncias de los trabajadores, el aparcamiento subterráneo
situado en la Av. Cataluña para depósito municipal de vehículos presenta una serie
de deficiencias ya que se construyó como aparcamiento de turismos y no como
depósito municipal de vehículos.
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Y que de entre todas ellas las más importantes son las relativas al desnivel de más
de un 5% en el suelo de las tres plantas que incrementan el riesgo de atropellamiento
o aplastamiento del trabajador que coloca los vehículos con el gato.
Solicitamos conocer si se van a tomar medidas para corregir este desnivel, en qué
consistirán y el plazo de ejecución.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 17.866 i data 24 d’abril de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de maig de 2014, en relació amb el
desnivell de l’aparcament subterrani de l’av. Catalunya, us comunico el següent:
Donat que totes les dependències projectades tenen altura mínima fins a fals sostre
de 2,5 m i l’activitat correspon a serveis, oficines i despatxos, considerem que
l’aparcament compleix amb els requeriments normatius.
Pel que fa al pendent, aclarir-vos que el 5% d’aquesta es refereix al pendent
longitudinal, essent el 2% el pendent transversal (en el sentit de l’estacionament).
Per tot això, no es preveu realitzar cap actuació en aquestes dependències.”
4.- RGE núm. 17868, de 24 d’abril de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Atendiendo que según respuestas a preguntas de pleno relativas al local de la Calle
Orrius ocupado por la Asociación Social y Cultural Al Huda, la actividad que se realiza
es la enseñanza del idioma árabe
Atendiendo que desde 2010 el CTESUA (Código Tecnico de la Edificación, Seguridad
de Utilización y Accesibilidad considera estos locales de enseñanza de idiomas
“edificios de uso público”
Solicitamos conocer:
1.
Si este local cumple con los requisitos de accesibilidad para todo tipo de
alumnos
2.
Si cuenta con aseos para minusválidos
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3.
4.
5.

Si cumple con las normas de legalización o instalación de aire acondicionado
Si cumple con la normativa CTE de seguridad en caso de incendio
Si además de clases de árabe se realizan clases de religión islàmica.”

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 17.868 i data 24 d’abril de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de maig de 2014, en relació amb el local
del c/ Òrrius, us comunico el següent:
Aquest local compleix amb tots els requisits legals per al seu funcionament.
La comunicació presentada en el seu dia va ser per una activitat de centre cultural
amb ensenyament de l’idioma àrab, i no ens consta que cap departament d’aquest
Ajuntament hagi aixecat cap acta que indiqui el desenvolupament de cap altra
activitat.”
5.- RGE núm. 18744, de 30 d’abril de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Durante la celebración del pleno de ayer 29/04/14 el señor Cristian Alcázar hizo
referencia a una nota de prensa del Partido Popular emitida esa misma mañana. Se
da la circunstancia de que esa nota de prensa no salió publicada en ningún medio de
comunicación ni fue enviada al PSC.
Atendiendo que según parece el señor Alcázar dispone de la información de una
nota de prensa que no fue recogida por ningún medio este regidor y su grupo político
solicitan conocer:
1.
Como es posible que el señor Alcázar dispusiera de esta información
2.
Si desde los medios de comunicación municipales se ha filtrado al señor
Alcázar estas informaciones
3.
Si la respuesta es positiva solicitamos conocer si esta actuación se ajusta al
código deontológico de los periodistas
4.
Si la respuesta es positiva solicitamos conocer si este hecho entra en
contradicción con la teórica independencia de los medios de comunicación
municipales”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 18744 de fecha 30 de abril, y según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2014, os informo de
lo siguiente:
Respecto a las preguntas que plantea, aclararle que disponía de la información sobre
la nota del Partido Popular gracias a la publicación de un resumen sobre la misma el
día 28 de abril en la web: www.lhdigital.cat, que a su vez contenía un enlace que
conectaba con la página web: www.pphospitalet.org, que el mismo día del pleno
contenía íntegra esa nota. Por tanto, tuve conocimiento visitando la página web del
Partido Popular de L’H.
Respecto a las preguntas sobre la adecuación de la actuación de los medios de
comunicación de la ciudad al código deontológico de los periodistas, así como sobre
la independencia de estos medios, aprovecho la ocasión para expresar mi convicción
y seguridad de que su actuación es siempre correcta y ajustada a esos principios.
Adjunto le remito las impresiones de pantalla que dan fe de lo expuesto
anteriormente.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.”

6.- RGE núm. 18743, de 30 d’abril de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Durante la celebración del pleno de ayer 29/04/14 el señor Cristian Alcázar hizo
referencia a unas declaraciones del regidor que suscribe realizadas inmediatamente
después de la cursa nocturna celebrada el 26/04/14, se da la circunstancia que esas
declaraciones no han sido emitidas o colgadas en ningún medio.
Atendiendo que según parece el señor Alcázar dispone de esta información y que
incluso fue leída en público en la sesión de pleno este regidor y su grupo político
solicitan conocer:
1.- ¿Como es posible que el señor Alcázar dispusiera de esta información?
2.- ¿Qué empresa fue la encargada de grabar esta entrevista?
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3.- ¿Por qué se cedió estas imágenes al área de deportes?
Esta entrevista fue gravada con el consentimiento expreso de este regidor para ser
emitida o colgada en internet, no fue grabada con la finalidad de que el Regidor de
deportes la utilizara políticamente leyendo su transcripción en un pleno, por lo que si
no fue colgada ni emitida con anterioridad:
4.- Solicito conocer si en opinión de este ayuntamiento la lectura de esta
transcripción podría estar vulnerando el derecho a la propia imagen.
Asimismo y ya que este ayuntamiento parece ser que es el responsable de esta
grabación y al amparo de mi derecho a la imagen y salvaguardando mi esfera de
reserva personal frente a intromisiones ilegítimas provenientes de terceros requiero la
transcripción de esta entrevista y todas las circunstancias que han motivado que
lleguen al poder del señor Alcazar para el ejercicio de eventuales acciones judiciales”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 18743, de fecha 30 de abril, i según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 27 de mayo de 2014, os informo de
lo siguiente:
La Regidoría de Deportes y Juventud organiza la Cursa Nocturna Ciutat de
l’Hospitalet, para poder llevar a cabo las distintas tareas necesarias para su
organización la Regidoría cuenta con la colaboración de diversas empresas,
entidades e instalaciones.
En el caso concreto de las imágenes a las que usted se refiere, la empresa
encargada de su grabación fue ACP SETENTA Y DOS S.L. Todo el material
registrado por esa empresa, para cumplir con el citado cometido, es propiedad de la
regidoría.
Adjunto le remito, tal y como solicita, la transcripción de sus declaraciones.
Por último, este regidor no tiene opinión sobre si la lectura de una transcripción puede
vulnerar el derecho a la propia imagen.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.”

7.- RGE núm. 19717, de 7 de maig de 2014.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de maig de 2014.
Sobre las cámaras de lectura de matriculas que hay en los parkings municipales de la
ciudad solicitamos conocer :
-

Coste (unitario) de las cámaras
Coste de la instalación
Coste del mantenimiento”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19717 i data 7 de maig de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 7 de maig de 2014, en relació a:

“Sobre las cámaras de lectura de matriculas que hay en los parkings municipales de
la ciudad solicitamos conocer:
-

Coste (unitario) de las cámaras
Coste de la instalación
Coste del mantenimiento “

Per aquestes qüestions que pertoquem a l’àmbit del Consell d’administració de la
Farga, els hi agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany en l’esmentat
Consell ho plantegi en aquest òrgan.
Cordialment,”
8.- RGE núm. 19718, de 7 de maig de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de maig de 2014.
Sobre las cámaras de videovigilancia que hay en la ciudad solicitamos conocer :

…/…

195

-

Coste (unitario) de las cámaras
Coste de la instalación
Coste del mantenimiento”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 19718 i de data 07/05/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/05/2014 en relació a: “sobre las camaras de
viodeovigilancia que hay en la ciudad solicitamos conocer”
Resposta:
Las instalación de las 32 camaras de videovigilancia en nuestra ciudad de realizó
mediante contratación y fue adjudicado a la empresa ELECNOR SEGURIDAD S.L
por un total de 247.476,68 €. que incluye un periodo de mantenimiento y garantia de
dos años.
Por otro lado respecto a las camaras ya existentes anteriormente ( 5 en este caso
que cubren Famadas y Avenidad Carrilet) se realiza el mantenimiento ya sea
mediante factura o contrato menor anual, según las necesidades que se puedan
presentar.
Ben atentament,”
9.- RGE núm. 19827, 8 de maig de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Atendiendo que este ayuntamiento tiene la intención de implantar el 010 l’H en el
marco de gestión del SIAC este regidor y su grupo político solicitan conocer: si el
nuevo servicio de atención telefónica tendrá un coste para el usuario, y si la
respuesta es positiva conocer el coste aproximado de la llamada y como se
tarificará.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19827 i data 8 de maig de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 27 de maig de 2014, en relació a:
“Atendiendo que este ayuntamiento tiene la intención de implantar el 010 l’H en el
marco de la gestión del SIAC este regidor y su grupo político solicitan conocer si el
nuevo servicio de atención telefónica tendrá un coste para el usuario, y si la
respuesta es positiva conocer el coste aproximado de la llamada y como se
tarificará.”
Us informo que en aquests moments s’estan realitzant els estudis previs de viabilitat i
continguts per a la seva posada en marxa, per la qual cosa hi seran informats en el
moment oportú.
Cordialment,”
10.- RGE núm. 21032, 15 de maig de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Según nos han comentado vecinos de Bellvitge hay dos autocaravanas aparcadas
junto al parque en las que pernoctan personas procedentes de otro país,
posiblemente rumanos, por lo que solicitamos conocer si se tiene conocimiento de
este hecho y si se van a tomar medidas oportunas para evitar que esta situación se
prolongue en el tiempo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 21032 i de data 13/05/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/05/2014 en relació a: “ Segun nos comentan vecinos de
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Bellvitge hay dos autocaravanas aparcadas junto al parque en las que pernoctan
personas procedentes de otro país, posiblemente rumanos, por lo que solicitamos ....”
Resposta:
Dentro del servicio ordinario de los diferentes turnos de Guardia Urbana, cuando se
detectan situaciones de este tipo ya se contempla la realizacion de las medidas
oportunas para el desalojo de estas personas.
Ben atentament,”
11.- RGE núm. 21567, de 19 de maig, de 2014.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 27 de mayo de 2014.
Vecinos de la de C/ Castelao se quejan del estado habitual de los contenedores sitos
en el número, 110-116, que siempre están llenos de mobiliario abandonado y restos
de basura alrededor.
Es por ello que solicitamos se estudie la posibilidad de incrementar la limpieza de la
zona y de trasladar los contenedores a alguna de las esquinas donde hay espacio
suficiente para ubicar estos contenedores.”
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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 al prec que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 21.567 i data 19 de maig de 2014, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, en relació amb els contenidors ubicats al c/ Castelao,
110-116, us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.”

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
3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 19 de maig
de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 21621, de 19 de maig de 2014
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-05-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha denegat els permisos demanats per
l’Assemblea Nacional Catalana de l’Hospitalet per poder posar paradetes informatives
al municipi els dies 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 de maig de 2014.
Vist que el motiu pel qual s’han denegat aquests permisos és que “les sol·licituds de
taules informatives entre el 9 de maig i el 25 no es poden autoritzar per estar dins de
període electoral i per això us teniu que adreçar a la Junta Electoral”.
Atès que l’ANC no és cap partit polític si no que és una organització unitària, popular,
transversal i democràtica.
Vist que la Junta Electoral només atén als partits polítics.
Atès que en altres punts del territori aquesta entitat no ha tingut cap problema per
exercir aquesta activitat durant aquests dies en llocs no reservats als partits polítics.
PREGUNTA
.- Per quin motiu l’Ajuntament de l’Hospitalet ha denegat els permisos a l’ANC de
l’Hospitalet per a poder posar paradetes informatives quan a altres punts del territori
si que ha estat possible?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 21621 i de data 19/05/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/05/2014 en relació a ”Atès que l’Ajuntament ha
denegat els permisos demanats per l’Assemblea Nacional Catalana de l’Hospitalet
per poder posar paradetes informatives...”
Resposta:
L’Ajuntament de l’Hospitalet no va denegar els permisos demanats, es va enviar un
correu en el qual es notificava que no es podien autoritzar com normalment es fa amb
motiu de les eleccions europees, donat que estaven compresos dins del període
electoral que comprenia del 9 al 24 de maig, incloent aquesta darrera data com dia
de reflexió.
Donat que la junta electoral marca unes dades en les quals no es poden realitzar
actes en la via publica en segons quins emplaçament perquè estan dintre del període
electoral corresponent, aquest servei va marcar un criteri per el qual es determinava
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que les indistintament les institucions, entitats o persones interessades a realitzar
actes a la via publica fessin la consulta oportuna a la Junta Electoral, la que en els
casos oportuns en el quals no hi ha havia cap problemàtica ho comunicaria a la
nostre àrea per la realització del permís oportú, o directament ho autoritzaria, tal com
va passar concretament amb l’Assemblea Nacional Catalana, a la qual aquest servei
li va fer el permís corresponent.
Ben atentament”
2.- RGE núm. 21624, de 19 de maig de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
27-05-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que floristes de la zona del barri Centre es queixen de la competència deslleial
provocada per gent que practica la venda ambulant de plantes i flors.
Vist que aquests venedors ambulants de plantes i flors acostumen a instal·lar-se als
carrers més transitats de la ciutat com, per exemple, la rambla de Just Oliveras.
Atès que aquesta no és una pràctica ocasional si no que la seva presència és quasi
permanent.
Vist que en la situació de crisi actual, on la continuïtat i viabilitat dels negocis és molt
complicada, l’existència de competència deslleial dificulta encara més la situació.
Atès que aquesta competència deslleial és observable durant tots els dies però el dia
de Sant Jordi es va veure molt incrementada i, per tant, els floristes de la zona van
patir les seves conseqüències negatives amb escreix.
PREGUNTA
.- Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal d’evitar la venda
ambulant i/o sense els permisos corresponents de flors i plantes al carrer?
.- Tenia coneixement l’equip de govern de l’existència de venedors ambulants de flors
i plantes als carrers de la cuitat, concretament, a la rambla de Just Oliveras?
.- Quantes sancions s’han interposat al llarg del 2013 i en el decurs del 2014 per
venda ambulant de plantes i flors?
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.- Demanem accions i mesures per tal de solucionar el problema de competència
deslleial amb el que es troben els floristes de la ciutat i, especialment, els del barri
Centre.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 21621 i de data 19/05/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 27/05/2014 en relació a ”Ates que floristes de la zona del
barri del Centre es queixen de la competència deslleial provocada per gent que
practica la venda ambulant de plantes i flors”
Resposta:
En el darrer any la Guardia Urbana ha rebut set trucades denunciant la venda il•legal
de plantes i flors a la Rambla Just Oliveras, de les quals no s’han pogut comprovar
en sis ocasions ja que quan ha arribat la patrulla al lloc especificat ja no hi havia
ningú. En una s’ha fet advertiment i la persona ha marxat.
La Guardia Urbana es coneixedora a traves d’aquestes trucades de la venda il•legal
de plantes al carrer, però en la majoria de les ocasions a l’arribada dels dispositius la
persona ha desaparegut i no es pot realitzar la denúncia, en molts casos abandonen
el material al carrer i desapareixen.
En el cas de poder agafar a la persona “in fraganti” es decomissa el material i es
procedeix a sancionar.
En el transcurs del darrer any s’han rebut a la ciutat un total 43 trucades respecte
aquest tema , de les quals 26 no ha estat possible comprovar-les per que ja no hi
eren.
En 7 casos s’ha rebut trucada i les persones en qüestió tenien permís de venda de
flors (coincideix amb la festa de Sant Jordi)
En dos casos s’ha realitzar advertiment per part de l’agent i en 8 ocasiones s’ha
obert expedients sancionadors amb una multa de 300 €
Ben atentament,”

3.- RGE núm. 21708, de 19 de maig de 2014.
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“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
27-05-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al gener d’enguany el ple municipal va aprovar una moció que demanava
regular els requisits i els requeriments tècnics bàsics que han de complir les zones
d’esbarjo per a gossos amb l’objectiu de fer compatibles aquestes instal·lacions
(necessàries per a la ciutat) amb el descans i la qualitat de vida del veïnat i estudiar i
establir solucions en tots aquells casos on l’existència d’una zona d’esbarjo per a
gossos hagi suposat o suposi un problema i un greu destorb al veïnat com ens
trobem, per exemple, en el cas de la zona d’esbarjo per a gossos del Parc del Centre
i la plaça de Lluís Companys.
Atès que al mateix ple l’Alcaldessa va demanar la constitució d’una comissió on fos
present el Districte, l’àrea d’Espai Públic i l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
juntament amb l’Associació de Veïns, amb aquelles entitats o veïns que han estat
dins del diàleg i amb els propietaris de gossos per tal de poder establir la forma de
funcionar d’aquest espai en benefici de tothom.
Vist que som al mes de maig i el problema que va originar la moció, el conflicte de
convivència entre el veïns i la zona d’esbarjo per a gossos de la plaça de Lluís
Companys, no només no s’ha solucionat si no que s’ha agreujat.
Atès que el veïnat de la zona no veu respectades les hores de descans i han de patir
les nombroses molèsties que provoca aquesta zona d’esbarjo per a gossos.
PREGUNTA
.- S’ha dut a terme la regulació dels requisits i requeriments tècnics bàsics que han
de complir les zones d’esbarjo per a gossos per tal de fer-les compatibles amb el
descans i la qualitat de vida dels veïns?
.- Si és que si, demanem còpia.
.- Si és que no, per quin motiu?
.- S’ha convocat la comissió d’estudi demanada per l’Alcaldessa per tal d’establir la
forma de funcionar d’aquest espai de la plaça de Lluís Companys en benefici de
tothom?
.- Si és que si, quines són les conclusions i/o solucions a les que s’han arribat?
.- Si és que no, per quin motiu no s’ha convocat?
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.- Quines són les solucions, les alternatives i/o les accions que s’han aplicat per
solucionar el conflicte de convivència entre el veïnat i la zona d’esbarjo per a gossos
de la plaça de Lluís Companys?”

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 21.708 i data 19 de maig de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de maig de 2014, en relació amb els
requisits que han de complir les zones d’esbarjo per a gossos, us comunico el
següent:
Hi ha una comissió que s’ha reunit en tres ocasions i que ja ha plantejat els requisits
per regular les zones de gossos i, a més, ha vist compatibles els diferents usos dels
espais de la zona.”

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

SRA. ALCALDESSA
Ara sí que passaríem al torn de precs i preguntes, no sé si hi ha algun prec o alguna
pregunta, Sra. Bas.

SRA. BAS
Nos han llegado varias quejas de la falta de mantenimiento de los lavabos del
cementerio. Al cementerio va mucha gente mayor y nos han dicho que se encuentran
precintados y no funcionan, y creemos que, bueno, la pregunta es ¿es posible revisar
el mantenimiento de esos lavabos? Las tasas del cementerio han subido bastante,
creemos que merece la pena que estén en condiciones. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, bé, si és una pregunta ja li contesto jo, no només és possible, sinó que ho
farem immediatament.
Si no hi ha cap pregunta més per part de cap grup, aixecaríem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-dues hores i quinze minuts, del dia vint-i-set de maig de dos
mil catorze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

