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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/4
Data: vint-i-nou d'abril de dos mil catorze
Hora: 18.05h fins 21.30h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Gloria Herance Alvarez

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE MARÇ DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 de març 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, comença el Ple ordinari del mes d’abril i abans de donar pas, bé,
donarem pas a la Sra. Secretària, però abans de començar l’Ordre del Dia, ha hagut
dues Declaracions Institucionals aprovades per la Junta de Portaveus i demanaria a
la Sra. Secretària que fes lectura abans de començar amb l’Ordre del Dia.

SRA. SECRETARIA
Declaració Institucional, “L’Hospitalet de Llobregat, Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.
Conscients que l’Alzheimer és el tipus de demència més prevalent que, en l’actualitat
afecta a l’estat espanyol a 3,5 milions de persones entre els qui la sofreixen i els seus
familiars cuidadors.
Conscients que l’Alzheimer és un problema de caràcter sòcio-sanitari, el principal
abordatge del qual s’estableix en l’àmbit familiar.
Conscients que encara no existeix tractament efectiu ni prevenció adequada que
permeti pal·liar els efectes de la malaltia.
Conscients que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers vint
anys degut fonamentalment, a la major esperança de vida de la població.
Conscients que els costos directes i indirectes que genera l’Alzheimer entre les
famílies supera els 30.0000 € anuals.
Conscients de l’escassa dotació de recursos sòcio-sanitaris específics de que es
disposa per afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades.
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Conscients que, malgrat les diferents recomanacions formulades des del Parlament
Europeu, la Comissió Europea i, més recentment, l’Organització Mundial de la Salut a
l’estat espanyol no existeix un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la
malaltia.
Sabedors que a l’Hospitalet de Llobregat existeix una important incidència de la
malaltia entre els seus veïns.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat vol fer constar la seva preocupació cap a
aquest problema de primera magnitud declarant-se “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”
Coneixedors de que a la comarca i a tota Catalunya existeixen diverses associacions
que treballen pel benestar de malalts i cuidadors, l’Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat vol, amb aquets gest institucional, unir-se a altres municipis per fer una
crida a la sensibilització i conscienciació de la societat, institucions i polítics sobre
aquest problema sòcio-sanitari de primera magnitud.
La Junta de Portaveus, de conformitat amb l’art. 28.1 del Reglament Orgànic del Ple,
vigent, acorda:
1.
Declarar L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CIUTAT SOLIDÀRIA AMB
L’ALZHEIMER.
2.
Manifestar el seu suport a la iniciativa liderada per la CEAFA, Confederació
Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer que reivindica la
posada en funcionament d’una Política d’Estat d’Alzheimer.
3.
Donar trasllat d’aquesta declaració institucional a l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de L’Hospitalet, a la Federació d’Associacions de Familiars i
Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i a la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Persones con Alzheimer y otras demencias (CEAFA).

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs és una Declaració Institucional, per tant, ha estat recolzada i aprovada
per part de tots els grups polítics i felicitem aquesta iniciativa i a la entitat de la ciutat
que està també, avui ens acompanya, i els hi donem molts ànims per continuar
treballant a la ciutat.
Passem a la segona Declaració que és en commemoració del 35è aniversari dels
Ajuntaments Democràtics.
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SRA. SECRETÀRIA
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals després de la
Guerra Civil i de la dictadura. Pocs dies més tard, el 19 d’abril, es constituïen
novament, després de dècades, governs locals democràtics arreu del país.
De llavors ençà, els ajuntaments han treballat de manera cabdal en el
desenvolupament de les nostres viles i ciutats, i han contribuït molt especialment,
també, en el progrés de Catalunya.
Ara, trenta-cinc anys després, volem retre homenatge a la feina d’aquells ciutadans i
ciutadanes que van ser democràticament escollits per a governar el seu municipi
posant-se al servei dels seus con vilatans. Sense el compromís i la implicació de
persones, associacions i entitats no hauria estat possible aquest desenvolupament
democràtic del nostre país.
Milers de ciutadans i ciutadanes, amb ideologies diverses però amb una mateixa
vocació de servei, van estrenar la democràcia en clau local. Amb una dedicació
exemplar i amb un sentit cívic admirable van posar en marxa, no sense dificultats ni
precarietats, aquells nous ajuntaments democràtics.
Encara avui continuem treballant per a reclamar aspectes fonamentals per als
ajuntaments com l’autonomia local o la millora del finançament. I en aquest moment
volem reconèixer que el municipalisme ha estat i és el gran motor de transformació
del nostre país.
És moment, doncs, de mostrar el reconeixement per la tasca realitzada per
l’Ajuntament de l’Hospitalet i per tots els regidors i regidores que al llarg d’aquests 35
anys han portat a terme la difícil comesa de desenvolupar el món municipal de la
nostra ciutat i, alhora, d’expressar el compromís d’aquesta Ajuntament per a
continuar treballant al servei del municipi i donar resposta a les necessitats reals,
presents i futures, de la ciutadania.
La Junta de Portaveus, de conformitat amb l’art. 28.1 del Reglament Orgànic del Ple,
vigent, acorda:
1. Reconèixer la tasca feta per l’Ajuntament de l’Hospitalet i per tots els regidors i
regidores que han format part durant aquest 35 anys democràtics de l’Ajuntament
de L’Hospitalet.
2. Donar trasllat d’aquesta declaració a cadascun dels regidors i regidores que ho
són o ho han estat en les diferents legislatures des de l’any 1979.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs llegides les dues Declaracions, donaríem pas ja al Ple ordinari i a
l’Ordre del Dia.
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SRA. SECRETÀRIA
Si els hi sembla, mentre es fa el sorteig donem les dades. Fem el sorteig de
conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, s’escullen
un president i dos vocals que són els que presidiran les meses de votació el proper
dia 25 de maig per les eleccions de Diputats al Parlament Europeu. El sorteig
s’efectua entre les persones incloses en la llista del cens electoral, tancat a 1 de
febrer de 2014, de cadascuna de les meses electorals. En aquesta convocatòria els
votants del nostre municipi exerciran el dret a vot davant 218 meses electorals
repartides en 49 col·legis electorals. El cens electoral tancat a 1 de febrer de 2014 és
de 171.678 electors i els requisits per ser membre de la mesa és que formin part de la
llista electoral de la mesa que han de presidir, que sàpiga llegir i escriure i pels
presidents, títol de batxiller o FP2 o subsidiàriament Graduat Escolar o equivalent,
que l’elector sigui menor de 70 anys, si bé els majors de 65 podran renunciar en el
termini de 7 dies des del nomenament, i per tant, el sorteig s’efectua entre les
persones que consten en el cens electoral nascudes abans del 25 de maig de 1944.

SRA. ALCALDESSA
Doncs ja està, ja s’ha fet el sorteig i ara sí que demanem als presidents i als vocals
que participin en aquestes eleccions i que sobretot animin als seus veïns perquè
participin en aquestes eleccions.
Passaríem ja a la Comissió Permanent de Presidència i Economia, Sra. Secretària.
DICTAMEN 1.SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS
COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS, QUE S’HAN DE FORMAR PER A
LES ELECCIONS DE DIPUTATS AL PARLAMENT EUROPEU DEL 25 DE MAIG
DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Vist el Reial Decret 213/2014, de 31 de març, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat
núm. 79 d’1 d’abril de 2014, pel qual es convoquen eleccions de Diputats al
Parlament Europeu, en la forma establerta a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general.
Atès que segons l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
electoral general, corresponen als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels membres
que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els dies 25è i 29è
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posteriors a la convocatòria.
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 8 d’abril de 2014, pel qual
s’acorda, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments que formen la jurisdicció de la
esmentada Junta la utilització de sistemes informàtics per al sorteig de les meses
electorals, la delegació en els secretaris dels esmentats ajuntaments la supervisió de
l’esmentat sorteig i posterior signatura de les notificacions dels esmentats
nomenaments.
Vistes les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les
meses electorals que presidiran les votacions en les eleccions de Diputats al
Parlament Europeu 2014 elaborades pel Departament d’Informàtica, que figuren
incorporades a l’expedient.
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació incorporada
per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de Mesa les
persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens electoral de
cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser President disposar
del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i, subsidiàriament,
Graduat Escolar o equivalent.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, en data 17
d’abril de 2014 (L’H 16/2014).
Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de llurs competències, proposa al
Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- NOMENAR els membres de les 218 meses electorals que s’han de formar
en aquest municipi per a la celebració de les eleccions de Diputats al Parlament
Europeu 2014, segons resultat del sorteig que figura en la relació nominal
diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a l’expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs, resultant del sorteig, per a
possibles substitucions dels nomenats inicialment, la qual figura en la relació nominal
diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a l’expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat de l’esmentat sorteig a la Junta
Electoral de Zona de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin
resultat designades com membres de meses electorals.

Es procedeix a realitzar, en presència dels assistents a la sessió, el sorteig informàtic
per a la designació dels components de les meses electorals que s’han de formar per
a la celebració de les eleccions de Diputats al Parlament Europeu que se celebraran
el proper dia 25 de maig de 2014, conforme s’ha explicat anteriorment. El resultat del
sorteig s’incorpora a l’expedient mitjançant llistes impreses degudament diligenciades
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per la Secretària de la Corporació.

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, ara sí pel posicionament dels diferents grups, comencem per Plataforma per
Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya es donarà per assabentat del punt
número 2, 3, 6, 11 i 12, votarà favorablement del punt número 5, ens abstindrem del
número 7 al número 10, igualment com en el número 13, i votarem en contra del
número 4, per considerar que la remuneració màxima dels directius de La Farga
hauria de ser més baixa de la que surt al punt. Gràcies.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats del 2, 3, 6, 11 i 12, i votem favorablement a la resta.
També volem fer una salutació a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer que
ens acompanyen i agrair-los aquesta resolució, aquesta Declaració que hem aprovat
tots junts i reafirmar el compromís d’aquest Ajuntament i d’aquest grup amb la
malaltia i amb els cuidadors. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Deixi que també en primer lloc fem una salutació a les
dues representants, en aquest cas, de l’Associació de Malalts d’Alzheimer, de la seva
mà aquest Ajuntament aprova aquest dictamen, no és l’únic ajuntament que fa una
acció d’aquestes, és sens dubte que com a societat hem de treballar en aquesta
matèria, crec que la moció no, sinó el que era ... la Declaració Institucional, gràcies,
ara no em sortia el terme just del que hem aprovat, doncs ho diu tot i, per tant, no cal
allargar-nos més.
Ens donem per assabentats en el dictamen 2, 3, 6, 11 i 12, votem favorablement en
el 4, en el 5 i en el 8, i ens abstenim en el número 7, 9 i 10.

SRA. ALCALDESSA
En el 13?

SRA. BORRÀS
En el 13 fem també una abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En nom del grup municipal del Partit Popular, també
felicitar, com no podia ser d’una altra manera, als representants de l’Associació de
Malalts d’Alzheimer de l’Hospitalet, creiem que han fet una molt bona feina, han
portat aquesta Declaració i tots nosaltres li hem donat suport i s’ha constituït com una
Declaració Institucional, per tant, felicitats, molt bona feina i continueu treballant en
aquest sentit.
Respecte al que ja és el Ple, ens donem per assabentats del dictamen segon, del
tercer, abstenció en el número 4, votem a favor del cinquè, ens donem per
assabentats del sisè, abstenció al 7, a favor del 8, abstenció en el 9 i en el 10, ens
donem per assabentats de l’11 i el 12 i abstenció en l’últim, en el 13.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, si no hi ha cap intervenció, passaríem a la Comissió Permanent d’Espai
Públic.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE I NÚM. 2492/2014, DE 24 DE MARÇ,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL
DE DISTRICTE I (EL CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU).
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
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 I núm. 2971/2013 de 16
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte I (El Centre,
Sant Josep i Sanfeliu).
ATÊS que en data 18 de març de 2014, l’entitat Associació Fills de la Flama va
presentar un escrit per mitjà del qual deixava constància del canvi de representant
d’aquesta entitat al Consell de Districte.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte I núm. 2492/2014
de 24 de març, en la que es dóna per assabentat del canvi de representant de
l’Associació Fills de la Flama i es determina la composició nominal del Consell de
Districte I.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte I
núm. 2492/2014 de 24 de març, relativa a la modificació de la composició nominal del
Consell de Districte I, i que és la següent:
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a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. FRANCESC JOSEP
BELVER I VALLÉS
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sr. ALFONSO SALMERÓN MUÑOZ
c) VOCALS DEL CONSELL:
a.
b.
c.
d.
e.

Regidor/a en representació del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya, el Sr. Josep Mª Garcia Mompel.
Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya, la Sra. Elisabet Bas Pujol.
Regidor/a en representació del Grup de Convergència i Unió, la
Sra. Meritxell Borràs i Solè.
Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, el Sr. Lluís Esteve Garnés.
Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per Catalunya,
el Sr. Daniel Ordóñez González.

• En representació de l’Associació de Veïns del Centre L’H, el Sr. Antonio
Bisbal Pascual
• En representació de l’Associació de Veïns de Sant Josep, el Sr. Manuel
Piñar López
• En representació de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, el Sr. Pedro
Ignacio Ruiz-Peinado Garcia-Cervigón
• Representant del Consell Municipal de Serveis Socials la Sra. Dolores
Ruiz Carmona
• Representant del Consell Escolar Municipal la Sra. Alba Conesa Prunera
• 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 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
ENTITAT 1. A.M.P.A BUSQUETS I PUNSET
REPRESENTANT: Sr. Juan Carlos Calderon Moya
ENTITAT 2. LA TALAIA ENTITATS PER A LES FESTES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Maria Raventós Rosells
ENTITAT 3. FILLS DE LA FLAMA
REPRESENTANT: Sr. Benjamí Leyes Ausió
ENTITAT 4. ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L’HOSPITALET
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REPRESENTANT: Sr. Félix Puig Carbonell
ENTITAT 5. CASINO DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Goyta Vendrell
ENTITAT 6. COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC
REPRESENTANT: Sr. Albert Bascuñana i Blázquez
ENTITAT 7. GENT DE PAU
REPRESENTANT:Sr. Josep A. Ortega Alonso
ENTITAT 8. CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Antoni Monrós i Audí
ENTITAT 9. DONES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Pepi Castro Rodríguez
ENTITAT 10. BASQUET CLUB TECLA SALA
REPRESENTANT: Sr. David Olucha Hernández
ENTITAT 11. ASSOC. GENT GRAN DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Jordi Simó Casals
ENTITAT 12. GRUP DE BOTIGUES CENTRE-SANT JOSEP
REPRESENTANT:Sra. Maite Campos Córdoba
ENTITAT 13. ESPLAI XIXELL
REPRESENTANT: Sr. Dani Salrach Ruiz
ENTITAT 14. SETMANA CANT CORAL DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Vicenç Adrubau Suñé

ENTITAT 15. AGRUPACIÓ VEÏNS BLOCS CIUTAT COMTAL
REPRESENTANT: Sra. Carme Hueso Brunet
ENTITAT 16. A.M.P.A. JOAN MARAGALL
REPRESENTANT: Sra. Mercedes Morales Rueda
ENTITAT 17. ASSOCIACIO DIABLES KABRA
REPRESENTANT: Sr. Marc Puigüelo Viñado
ENTITAT 18. COLLA INFANTIL DIABLES ESCOLA SANT JOSEP EL PI
REPRESENTANT: Sr. Javier Caviedes Garcia
ENTITAT 19. CLUB AEROMODELISME DELTA
REPRESENTANT: Sr. Jaume Leyes i Terrades
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ENTITAT 20. CLUB ESPORTIU ALHEÑA
REPRESENTANT: Sra. Miriam Dominguez Torres
ENTITAT 21. JUBILATS I PENSIONISTES SANT JOSEP
REPRESENTANT: Sr. Justo Herrera Herrera
ENTITAT 22. ASSOC. CATALANA AMICS DELS BONSAIS
REPRESENTANT: Sr. Jordi Doménech Roma
ENTITAT 23. A.M.P.A. AUSIAS MARCH
REPRESENTANT: Sra. Nuria Alcocer Roca
ENTITAT 24. CLUB PETANCA SANFELIU
REPRESENTANT: Sr. Juan Navarro González
ENTITAT 25. SOCIETAT ORNITOLÒGICA DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Badia Casas
ENTITAT 26. CLUB INF.JUV. SANFELIU-SANT ILDEFONS
REPRESENTANT: Sra. Antonia López Barba
ENTITAT 27. CENTRO CASTELLANO-LEONES DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Jesus Navarro Pedraz
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà
d’aquesta resolució.
• - Marc Folch Manzanares
• - Pedro Carmona Jimenez
• - Angel Casamayor Soteras
• - Ladislao Girona Flores
• - Anna Mª Gómez Lopez
d) SECRETARI DEL CONSELL: Carles Jordi Lavilla

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
DICTAMEN 3.L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (1R. TRIMESTRE 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
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part dispositiva:

L’alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104Bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement:
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 10 d’abril de 2014, signat per l’assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals, posa de
manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel
que fa al límit del personal eventual, que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN REALCIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
Amb motiu del començament del mandat de l’actual corporació Municipal per acord
del ple de 27 de juny de 2011 es va aprovar la plantilla i relació de llocs de treball del
personal eventual que es va publicar al BOP de l’11.07.2011 i al DOGC núm. 5913,
de 05.07.2011 integrada por 30 llocs de treball.
La plantilla de personal eventual vigent es l’aprovada per acord del ple de 20 de
desembre de 2013 amb motiu de l’aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2014, i la seva l’aprovació definitiva ha estat publicada en el BOP de 27 de
gener de 2014 i en el DOGC núm. 6551, de 30.01.2014.
El nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del
Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE de 30-12-2013)
estableix als límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de
treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les
seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret Real Decret
1016/2013, de 20 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població
resultants de la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2013 és de
254.056 habitants i que per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això i als efectes de poder donar compliment a l’ establert a l’article 104 bis, al
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del acompliment de lo previst a aquest article,
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S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
Denominació

Adscripció

Ocupades Vacants Suma

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

2

0

2

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICVEUiA
1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

2

0

2

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PxC

1

0

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Alcaldia

1

0

1

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Alcaldia

1

2

3

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Districte VI

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Educació

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Esports i Joventut

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Promoc.
Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Districte I

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Districte I

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA
TERRITORIAL

Alcaldia

1

ASSESSOR/A
TECNIC/CA
MITJ.COMUNICACIO

DE

DE

Econ.

i

PLANS
1
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ASSESSOR/A TECNIC/CA DE SEGURETAT Seguretat, C. i C.

2

1

3

23

3

26

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en sessió
de 27 de juny de 2011, publicades en el BOP d’11-07-2011 i en el DOG 5913 DE
5.07.2011) per als respectius llocs de treball.

3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal
per un total de 26 places, inferior al nombre de regidors.”
El Ple de l’Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i
Economia:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe en compliment de l’obligació legal prevista
per a l’alcaldia a l’art. 104.bis apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

DICTAMEN 4.PER A LA CLASSIFICACIÓ DE LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA I LA FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO, FIXACIÓ
DE LES QUANTIES MÀXIMES DE LES RETRIBUCIONS DELS CONTRACTES
MERCANTILS O D’ALTA DIRECCIÓ SUBSCRITS PER AQUESTES ENTITATS I
NOMBRE MÀXIM DE MEMBRES DELS SEUS ÒRGANS DE GOVERN, EN
COMPLIMENT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 12ª DE LA LLEI 27/2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LRBRL), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), disposa
que el Ple de la Corporació ha d’acordar la classificació de les entitats vinculades o
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dependents d’aquesta administració municipal que integren el sector públic local a
efectes de determinar les retribucions a fixar en els contractes mercantils de alta
direcció i el número màxim de membres del consell d’administració i òrgans superiors
de govern o administració.
VIST l’acord aprovat per la Junta de Govern Local el 14 de gener de 2014 a on es
requeria a la Intervenció General de l’Estat per tal realitzés una nova sectorització
dels ens dependents de l’Ajuntament amb efectes d’ù de gener de 2014 a on
l’empresa municipal Gestió d’equipaments la Farga S.A. i la Fundació Privada Arranz
Bravo son Unitats Institucionals públiques classificades en el sector administracions
públiques (S.13)
ATÈS que la classificació s’ha d’efectuar en un màxim de tres grups, atenent al volum
o xifra de negoci, nombre de treballadors, necessitat o no de finançament públic,
volum d’inversió i característiques del sector en el que desenvolupa la seva activitat.
ATÈS que aquesta classificació determina el nivell en que les entitats vinculades o
dependents d’aquesta Corporació es situa a efectes de determinar el nombre màxim
de membres del consell d’administració i dels seus òrgans superiors de govern o
administració, i la seva estructura organitzativa, amb fixació del nombre mínim i
màxim de directius, i la quantia màxima de la retribució total, amb determinació del
percentatge màxim del complement de lloc i variable.
ATÈS que el nombre màxim de membres del consell d’administració i dels seus
òrgans superiors de govern o administració serà de 15 membres per a les entitats del
grup 1; 12 per a les entitats del grup 2; i de 9 per a les del grup 3.
ATES que a l’hora d’incloure la Fundació Privada Arranz Bravo dins del grups
establerts per la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL),
s’ha considerat convenient considerar el nombre de membres del seu òrgan directriu,
el Patronat, com a determinant per encabir-la al grup 1, ja que en aquest òrgan estan
representats de manera plural diferents sensibilitats del sector artístic i cultural de la
ciutat i els diferents grups politics de la Corporació, encara que no es correspongués
amb el seu volum de negoci, nombre de treballadors, necessitats de finançament
públic, volum d’inversió i característiques en el desenvolupa la seva activitat.
ATÈS que el contingut dels contractes mercantils o d’alta direcció celebrats, amb
anterioritat a la entrada en vigor de la Llei, hauran de ser adaptats a la mateixa en el
termini de dos mesos des de la entrada en vigor, sense que l’adaptació pugui produir
cap increment, en relació a la situació anterior. I que la seva extinció no generarà cap
dret a integrar-se en l’estructura d’aquesta administració local, fora dels sistemes
ordinaris d’accés.
ATÈS que les entitats dependents d’aquesta administració municipal hauran
d’adoptar les mesures necessàries per adaptar els seus Estatuts a les previsions de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en el termini màxim de tres mesos comptats des
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de la comunicació de la classificació.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet té vinculades o dependents dues entitats que
integren el sector públic local, d’acord amb la Disposició Addicional Dotzena: LA
FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA i LA FUNDACIÓ ARRANZ
BRAVO.
VISTOS els informes emesos per LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS SA i LA FUNDACIÓ PRIVADA ARRANZ BRAVO, acreditatius dels
extrems contemplats a l’apartat segon de l’esmentada Disposició Addicional Dotzena,
i dels contractes mercantils o d’alta direcció celebrats amb anterioritat al 31 de
desembre de 2013.
VISTOS els informes de la Intervenció General i de la Direcció de l’Assessoria
Jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, PROPOSO AL PLE L’ADOPCIÓ DELS
ACORDS SEGÜENTS, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia:
PRIMER.- Acordar la classificació de les següents entitats dependents o vinculades a
aquest Ajuntament de conformitat amb el detall següent:
ENTITAT: LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA
Naturalesa: Societat mercantil anònima de societat privada municipal de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Grup: 1
Òrgan de Govern: Consell d’administració, d’acord amb l’article 18 dels Estatuts
Socials el nombre màxim de membres: 15
Directius: Nombre màxim 2
Tipus de contracte: Alta direcció
Retribució total màxima anual bruta: 70.000 euros o la fixada a la Llei general de
pressupostos de l’Estat si es inferior.
La retribució serà concretada per la Junta General de la societat, computant-se en la
mateixa les retribucions en espècie de conformitat amb la Disposició Addicional
Dotzena, apartat 3r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i havent de contemplar
les retribucions bàsiques i les complementàries, aquestes ultimes comprendran una
retribució en concepte de “complement de lloc” que no podrà superar el 75 % de la
retribució complementaria total anual i un “complement variable” pels objectius que
fixi el Consell d’Administració i que no podrà superar el 30 % de la retribució
complementaria total anual.
ENTITAT: FUNDACIÓ PRIVADA ARRANZ-BRAVO
Naturalesa: Entitat sense ànim de lucre consistent en l’afecció d’un patrimoni pels
fundadors a la realització de finalitats licites, d’interès general i principalment a
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Catalunya, exercint les seves activitats en benefici de col·lectius genèrics de
persones.
Grup: 1
Òrgan de Govern: Patronat, d’acord amb l’article 10 dels seus estatuts: nombre
màxim de membres: 15
Direcció de la Gestió Ordinària: Comissió executiva nombre màxim de membres: 5
Directius: cap
Retribució total màxima anual bruta: 0
SEGON.- Declarar que els Estatuts de LA FARGA, GESTIÓ ’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS SA s’ajusten a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, no
sent necessària la seva adaptació i requerir a l’esmentada societat per a que en el
termini màxim de 10 dies, des de la notificació d’aquest acord de Ple procedeixi a
difondre mitjançant la seva pàgina web la composició dels seus òrgans
d’administració, gestió, direcció i control, incloent les dades i experiència professional
dels seus membres.
TERCER.-Declarar que les retribucions totals màximes anuals brutes establertes a
l’apartat primer d’aquest acord relatives als contractes d’alta direcció, seran
d’aplicació als nomenaments i contractes que es produeixin amb posterioritat a
l’aprovació d’aquest acord.
QUART.- Requerir a la FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO, per a que en el termini màxim
dels tres mesos següents a la notificació del present acord, adoptin les mesures
necessàries, si s’escau, per adaptar els seus estatuts a allò que disposa la Llei
27/2013, de 27 de desembre, la proposta de modificació dels seus estatuts
fundacionals es sotmetrà a aprovació d’aquest Ple Municipal; i requerir a
l’esmentada fundació per a que en el termini màxim de 10 dies, des de la notificació
d’aquest acord de Ple procedeixi a difondre mitjançant la seva pàgina web la
composició dels seus òrgans d’administració, gestió, direcció i control, incloent les
dades i experiència professional dels seus membres.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la societat LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SA i a la FUNDACIÓ ARRANZ-BRAVO, a la
Secretaria i a la Intervenció General.

PER A LA CONCESSIÓ DE CINC TÍTOLS HONORÍFICS DE
DICTAMEN 5.DISTINCIÓ CIUTADANA, PER A L’ANY 2014.
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 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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ATÈS que l’article 3 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aprovat, en
forma de Text Refós el 12 de juny de 2007, i l’entrada en vigor del qual es va produir
el 13 d’agost de 2007, preveu entre els honors i distincions que pot conferir aquest
Ajuntament, per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris a la Ciutat de
l’Hospitalet, entre d’altres, el de DISTINCIÓ CIUTADANA.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 1445 de 20 de febrer de 2014 es va incoar
expedient per a la concessió dels títols honorífics de distinció ciutadana d’acord amb
el que disposa el Reglament Municipal d’Honors i Distincions, al temps que es va
procedir a efectuar nomenament d’instructor i secretària de l’expedient de conformitat
amb el procediment previst als articles 17 i ss del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions.
ATÈS que en sessió de 28 de març de 2014 es van presentar a la Junta de Portaveus
les candidatures proposades per al premi de distinció ciutadana.
ATÈS que l’Instructor de l’expedient Sr. Francesc J. Belver Valles, ha formulat en
data 28 de març de 2014 proposta a l’Alcaldia de concessió de cinc títols honorífics
de distinció ciutadana a diferents persones i entitats amb l’acord unànime de la Junta
de Portaveus reunida en sessió de 28 de març de 2014.
VIST que l’article 17 del mateix text reglamentari expressament preveu que aquest
Ajuntament podrà atorgar el títol honorífic de distincions ciutadanes a les persones o
entitats que desenvolupant el seu treball a la ciutat, sobresurtin per la especial
projecció social de la seva tasca o per un fet de singular rellevància; assenyalant que
una vegada acordada la concessió d’aquesta distinció, la Presidència de la
Corporació haurà d’assenyalar el dia i hora on es reuniran per fer lliurament solemne
a les persones o entitats del diploma que acredita la distinció.
VIST que l’article 19.4 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, preveu que és
competència del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres, acordar la concessió dels honors i distincions regulats en el Reglament,
prèvia la tramitació del procediment previst als articles 18 i 19.
VIST l’informe jurídic de la Secretaria General de data 19 de febrer de 2014 (L’H
9/2014) que figura incorporat a l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- ATORGAR cinc títols honorífics de DISTINCIÓ CIUTADANA, de
conformitat amb la proposta realitzada per l’Instructor de l’expedient i amb l’acord
unànime de la Junta de Portaveus, per ser totalment mereixedors i mereixedores
d’aquesta distinció, a favor de les entitats i persones següents:
•

ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI LA FLORIDA
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•

ASSOCIACIÓ FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER (AFA)

•

CASA DE RECONCILIACIÓ (CAN SERRA)

•

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL ESCORÇA

•

SR. LUCAS MONDELO GARCÍA

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

DICTAMEN 6.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
3214 DE 14 D’ABRIL DE 2014, PEL QUAL S’ACORDA MODIFICAR EL DECRET
9382/2011 DE DIVISIO DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT
EN VUIT ÀREES EXECUTIVES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local., previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 3214/2014 de 14 d’abril, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 9382/2011 DE 12
DE DESEMBRE DE DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT EN VUIT ÀREES EXECUTIVES
VIST el Decret de l’Alcaldia-Presidència 9382/2011 de 12 de desembre, del qual es
va donar compte al Ple en sessió de 20 de desembre de 2011, pel qual es determina
la divisió de l’administració municipal de l’Ajuntament en vuit àrees executives per a
l’organització de l’administració municipal a conseqüència de la implementació del
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règim de gran població previst a l’article 121 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
VIST el Decret de l’Alcaldia-Presidència 3906/2012 de 8 de maig, pel qual es va
modificar el Decret 9382/2011, en el sentit d’atribuir a l’àrea IV “Seguretat,
Convivència i Civisme”, la tramitació dels procediments relatius a l’ampliació i
reducció d’horaris d’establiments oberts al públic sotmesos a la normativa
d’espectacles públics i activitats recreatives, del qual es va donar compte al Ple en
sessió de 22 de maig de 2012.
VIST el Decret de l’Alcaldia-Presidència 9643/2012 de 12 de desembre, pel qual es
va modificar el dispositiu segon del Decret 9382/2011, en el sentit de deixar sense
efecte els subapartats a) i b) de l’apartat 12, en relació a l’Àrea II “Hisenda i Recursos
Generals” donant nova redacció a aquest apartat, i deixar sense efecte el subapartat
b) de l’apartat 4, en relació a l’Àrea IV “Seguretat, Convivència i Civisme” relatiu a la
gestió de la unitat d’atenció telefònica d’incidències de convivència i civisme i la
informació ciutadana dels serveis de convivència i civisme i del qual es va donar
compte al Ple en sessió de 18 de desembre de 2012
ATESA la necessitat de procedir a una nova modificació del Decret 9382/2011 de 12
de desembre per tal d’integrar l’oficina de gestió d’incidències dins l’àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, a fi i efecte d’aconseguir una major eficiència i
eficàcia en la capacitat de resoldre de la manera més adient les demandes en relació
a la convivència i el civisme.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124.4.k) i ñ) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i 37 i ss del Reglament orgànic de
govern i administració vigent (BOP de 12 de gener de 2012):
RESOLC:
PRIMER .- Deixar sense efecte el Decret 9643/2012, de 27 de novembre relatiu a la
modificació del Decret 9382/2011 en relació a l’atenció i gestió de les incidències
sobre convivència i civisme.
SEGON.- Modificar i refondre el dispositiu segon del Decret 9382/2011 de 12 de
desembre, en relació a l’Àrea II “Hisenda i Recursos Generals”, en el sentit següent:
A) L’apartat 12 “Atenció Ciutadana” de l’Àrea II “Hisenda i Recursos Generals restarà
amb una nova redacció que substitueix les anteriors en el sentit següent:
12. ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
a) La informació al ciutadà sobre els tràmits i serveis que presta l’ajuntament o
sobre la ciutat mitjançant els canals dels que es disposi.
b) La gestió de l’oficina d’atenció al ciutadà.
c) Les actuacions necessàries per a l’establiment d’un sistema integral d’atenció
e informació al ciutadà.
d) La coordinació amb totes les àrees municipals per l’establiment dels circuits
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necessaris per atendre el desenvolupament d’un sistema integral d’atenció al
ciutadà i d’informació municipal.
e) La gestió i coordinació de tots els punts municipals d’atenció i informació al
ciutadà i de tots els sistemes d’informació telefònica municipal.
f) La incoació dels procediments, tràmits i gestions per a les activitats pròpies
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
g) I en general, les actuacions, tràmits i procediments necessaris per a dur a
terme les activitats i competències municipals en matèria d’informació i
atenció al ciutadà.
SEGON.- Modificar i refondre el dispositiu segon del Decret 9382/2011 de 12 de
desembre, en relació a l’Àrea IV “Seguretat, Convivència i Civisme”, donant nou
contingut a l’apartat 4. “Convivència i civisme” amb la nova redacció que es recull a
continuació, :
4. CONVIVÈNCIA I CIVISME
a) La coordinació i si s’escau, la tramitació dels procediments administratius per
a l’exercici de l’activitat municipal en matèria de convivència i civisme.
b) La gestió de la unitat d’atenció telefònica d’incidències de convivència i
civisme, i la informació ciutadana dels serveis sobre convivència i civisme.
c) El seguiment de les situacions e incidències que en relació a la convivència es
produeixin a la ciutat.
d) L’elaboració i proposta de programes per a la promoció i defensa de polítiques
relacionades amb el civisme i convivència.
e) La direcció i coordinació dels recursos de convivència i civisme, d’informació i
sensibilització de l’espai públic i els agents cívics i de mediació comunitària.
f) Totes aquelles accions, actuacions i programes dirigits a la millora de la
convivència i el civisme.
g) La tramitació dels informes socials exigits de conformitat amb la normativa
d’estrangeria en relació a l’arrelament social, i en particular, la signatura dels
documents, informes i la resta de tràmits administratius destinats a la
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les
competències que en aquesta matèria li atribueix el RD 557/2011, de 20
d’abril, que aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 sobre els drets i
llibertats dels estrangers a Espanya.
h) En general, la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de
competències municipals en matèria de foment de la convivència i el civisme i
la integració social dels estrangers que no es trobin assignades a un altra Àrea;
i en particular la tramitació dels procediments en relació a l’ampliació i
reducció d’horaris dels establiments oberts al públics sotmesos a la Llei
11/2009, de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives i el seu
reglament..
TERCER.- NOTIFICAR el present Decret als titulars de les àrees municipals
afectades.
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QUART.- TRASLLADAR el Decret als Regidors de l’Ajuntament, a la Gerència, a la
Intervenció, a la Tresoreria Municipal i a totes les àrees municipals mitjançant la
publicació a la Intranet per a general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE d’aquest Decret en la propera sessió que tingui
lloc en compliment de les facultats que li atorga l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril reguladora de les bases de règim local.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 7.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 2/2014
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits que els
d’aprovació del Pressupost i a l’ajustament dels crèdits mitjançant la modificació de
crèdits corresponent.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu
seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 14 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció 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 dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATESA la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’Ajuntament
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d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació 2/2014 de la plantilla del personal al
servei de l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Administratiu/iva
Escala: Administració General
Subescala: Administrativa
Subgrup: C1
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Treballador/a Familiar
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Comeses Especials
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Subaltern/a
Escala: Administració general
Subescala: Subalterna
Subgrup: AP (E Llei 30/84)
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Oficial
Escala: Administració Especial
Subescala: Serveis Especials
Classe: Personal d’Oficis
Subgrup: C2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
Denominació de la plaça: Titulat/da mitjà/na universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
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1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Assistent/a social – Diplomat/da en Treball Social
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 3
Denominació de la plaça: Titulat/da superior Universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Superiors
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Aparellador/a – Arquitecte/a Tècnic/a
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques Mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 1
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Comitè unitari de
treballadors.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

PEL QUAL ES DECLARA AFECTA AL SERVEI PÚBLIC, LA
DICTAMEN 8.FINCA ANOMENADA CAN SUMARRO, SITUADA AL CARRER RIERA DE
L’ESCORXADOR S/N.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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 dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament és propietari de la finca anomenada Can Sumarro situada al
carrer Riera de l’Escorxador, s/n i carrer Barcelona, 144.
Valorada en 945.322,12 €.
Consta inscrita en el Llibre inventari de béns i drets de l’Ajuntament, als folis 436 del
tom 3.1, i 7 del tom 3.2, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial. I en el Registre
de la Propietat al tom 306, llibre 69, foli 183, finca 1161, inscripció 4a.
ATÈS que en la rectificació de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament a 31 de
desembre de 1985, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el dia 3 d’abril de 1986, es va
incloure el destí de biblioteca central a la finca esmentada.
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de data 14 d’abril de 2014.
VIST que la competència, per declarar l’afectació de la finca, és del Ple de
l’Ajuntament, segons l’article 204.5 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.
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. Declarar afecte al servei públic la finca anomenada Can Sumarro, situada al
carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n i carrer Barcelona, 144, destinada a biblioteca,
per l’adscripció d’un bé patrimonial durant més de 25 anys a un servei públic.
Segon. Rectificar conseqüentment l’inventari de béns, d’acord amb el que preceptua
l’article 26 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tercer. Traslladar els precedents acords a la Intervenció General i al Servei de
Contractació.

DICTAMEN 9.-

PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
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DE CRÈDIT 17 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 77, 78, I 79/2014, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció 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 dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 17 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 77, 78 i 79/2014 en la
modalitat de Transferència de crèdits (638.662,88 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 4.303.229,88
0,00 81.735.506,13
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 9.076.694,97
0,00
9.760.041,97
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 28.710.112,49
0,00 246.710.112,49
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.225.333,81 3.941.076,51
0,00 82.166.410,32
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
85.450.778,39 1.033.715,15
411.072,16 86.895.565,70
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.780.450,00
-25.000,00
-433.072,16
5.322.377,84
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
17.100.090,80 2.026.391,03
22.000,00 19.148.481,83
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.933.347,00 20.372.103,12
0,00 29.305.450,12
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.750.000,00 1.361.826,68
0,00
7.111.826,68
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
16.460.000,00
0,00
0,00 16.460.000,00
TOTAL
218.000.000,00 28.710.112,49
0,00 246.710.112,49

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

DICTAMEN 10.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 20 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2014,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 82/2014, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció 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 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
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Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 20 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 82/2014 en la modalitat
de Transferència de crèdit (99.632,33 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACI
ANTERIOR
Ó ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 4.303.229,88
0,00 81.735.506,13
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 9.984.660,32
0,00 10.668.007,32
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 29.618.077,84
0,00 247.618.077,84
MODIFICACIO MODIFICACI
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
Ó ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.225.333,81 3.941.076,51
0,00 82.166.410,32
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
85.450.778,39 1.431.987,31
0,00 86.882.765,70
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 2.061.191,03
0,00 19.161.281,83
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.933.347,00 21.280.068,47
-10.801,13 30.202.614,34
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.750.000,00 1.361.826,68
10.801,13
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 29.618.077,84
0,00 247.618.077,84

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

DICTAMEN 11.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
L’INTERVENTOR GENERAL, SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST,
APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aprovà, en sessió de 30 de març
de 2012, el Pla d’ajust pel període 2012-2022, de conformitat amb el que disposa
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament al proveïdors de les entitats locals, el qual va ser
aprovat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el 30
d’abril de 2012.
L’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, preveu que les entitats locals
que concertin les operacions d’endeutament previstes en el mateix, i que estiguin
incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL) −com és el cas de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat− hauran de presentar, amb periodicitat trimestral, un informe
de l’interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats a l’article 7 del Real
Decret Llei 4/2012.
Els apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), modificada
per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 setembre, estableix les obligacions de remissió
d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que han de complir
les corporacions locals que s’hagin acollint a mecanismes addicionals de finançament
durant l’exercici 2012 i hagin aprovat el corresponent pla d’ajust.
Les obligacions de subministrar informació previstes en la LOEPSF han estat
desenvolupades per l’Ordre HAP/2105/2012, d’u d’octubre, que preveu en els
apartats 1 i 3 de l’article 10, que les corporacions locals que comptin amb un pla
d’ajust acordat pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques han de remetre,
abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, un informe de l’Interventor
sobre l’execució del Pla d’ajust acompanyat de la informació de seguiment detallada.
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ATÈS que l’Interventor General ha emès informe del Seguiment del Pla d’Ajust
corresponent al quart trimestre de l’exercici 2013 conjuntament amb la informació
complementària en l’aplicació de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb
les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
ATÈS el que disposa L’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel que
es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament al proveïdors de les entitats locals, els
apartats 4 i 6 de la disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’article 10 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’u d’octubre, que regula les obligacions de subministrar
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012.
VIST l’informe emès per l’Interventor General sobre el seguiment del Pla d’ajust
aprovat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat el 30 de març de 2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe del Interventor General, referit al 31
de març de 2014, sobre el seguiment de l’execució del Pla d’ajust aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el 30 de març de 2012, previst en el Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per
al pagament al proveïdors de les entitats locals, corresponent al primer trimestre de
2014.

PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
DICTAMEN 12.TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE
ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 31.03.2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
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que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació
respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al registre de factures
i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal el
22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe al
qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de març de 2014.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

DICTAMEN 13.-

PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
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L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 16.091,42 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER CLECE, SA, PELS TREBALLS DE
NETEJA, MANTENIMENT, VIGILÀNCIA, OBERTURA, TANCAMENT DEL
MERCAT DE CAN SERRA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció 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 dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del Tinent d'Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per procedir al
reconeixement de les obligacions derivades de les següents factures emeses per
l’empresa CLECE,SA:
Fra. Nº 009980024813FAC. data 31/10/2013
Fra. Nº 009980027713FAC. data 30/11/2013
Fra. Nº 009980000813REC. data 31/12/2013

5.636,71 euros.
5.636,71 euros.
4.818,00 euros.

ATÈS que l’import total de les factures dels treballs realitzats és de 16.091,42 Euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels treballs realitzats, pel que s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa CLECE,SA.
ATÈS que l’abonament de les despeses realitzades per un import de 16.091,42
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 07.2410.226.99.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat de retenció de crèdit núm.
140011497, de data 4 de març, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcalde, titular de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
realitzades en concepte dels treballs de neteja, manteniment, vigilància, obertura, i
tancament del Mercat de Can Serra.(RC-1/14).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de CLECE,SA, amb
NIF A80364243, de les següents factures:
Fra. Nº 009980024813FAC. data 31/10/2013
Fra. Nº 009980027713FAC. data 30/11/2013
Fra. Nº 009980000813REC. data 31/12/2013

5.636,71 euros.
5.636,71 euros.
4.818,00 euros.

L’import total de les factures dels treballs realitzats en concepte dels serveis de
neteja, manteniment, vigilància, obertura, i tancament del Mercat de Can Serra és per
un import de 16.091,42 euros.
TERCER.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
16.091,42 euros es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària
07.2410.226.99.50 del pressupost municipal de 2014, segons certificat de retenció de
crèdit núm. 140011497, de data 4 de març, emès per la Intervenció General.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a CLECE SA, als Serveis Econòmics
Administratius, i a l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, donaríem pas als grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, Plataforma per Catalunya vota en contra del punt número 14 i abstenció en el
punt número 15.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement del
14 i del 15.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió vota favorablement en el 14 i en el 15.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. El Partit Popular s’absté en els dos dictàmens, 14 i 15.

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

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 14.PER APROVAR INICIALMENT ELS NOMS DE “JARDINS DE
LA MEDITERRÀNIA”, “PLAÇA DE LOLA ANGLADA” I PLAÇA DE L’HORTET”
PER A TRES ESPAIS DEL DISTRICTE III (SANTA EULÀLIA I GRANVIA SUD),
AIXÍ COM APROVAR INICIALMENT EL TEXT REFÒS DEL NOMENCLÀTOR DE
LA CIUTAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament un text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de La Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que incloïa i recollia els noms dels carrers, places, passeigs i la
resta dels espais públics de la ciutat. Atès successives modificacions, el Nomenclàtor
vigent correspon amb l’aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la seva
sessió de data 20 de setembre de 2013.
ATÈS que en el mateix acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de 2006 es
va aprovar definitivament l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat,
publicada en l’esmentat Butlletí, com a instrument jurídic regulador de la identificació
dels carrers, places, passeigs, parcs i resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així com
la numeració dels immobles. L’Ordenança preveu i regula la revisió, modificació i
adaptació del text refós del Nomenclàtor, així com el procediment d’aprovació dels
noms proposats per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat per a la
seva posterior aprovació, si s’escau, per part del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina la
composició de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat.
ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 31 de gener de 2014, va prendre per unanimitat, entre d’altres, el
següent acord, que comporta elevar-lo a l’òrgan municipal competent per tal
d’aprovar-lo:
“Es proposa per als jardins que s’ubiquen davant la Fira el nom de “jardins de la
Mediterrània”. Per a l’espai del carrer del Prat de la Manta amb el carrer de Castelao,
el nom de “plaça de Lola Anglada”, i per últim, per a l’espai del carrer de Santa Eulàlia
amb el carrer de Jacint Verdaguer, el nom de “plaça de l’Hortet”.
VIST l’informe de data 19 de març de 2014 emès pel cap de la Secció de SIG i
Cartografia on es detalla la descripció dels espais públics a anomenar.
VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 4 d’abril de 2014 pel assessor
jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
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ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de juliol de
2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 219, de
data 13 de setembre de 2006.
VISTS els Decrets de l’Alcaldia 9382/2011 i 9385/2011 de 12 de desembre, que
atribueixen a l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, les funcions de
confecció i manteniment del Nomenclàtor vigent, el Tinent d’Alcaldia d’aquesta Àrea
és el competent per a proposar la modificació objecte de l’expedient, amb dictamen
previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, la proposta aprovada per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió celebrada el
dia 31 de gener de 2014, assignant el nom de “jardins de la Mediterrània” pels
actuals espais d’ús públic, qualificats com a zones verdes, a l’oest de l’avinguda de
Joan Carles I, entre els carrers de les Ciències i de la Botànica, a sobre de
l’aparcament de la Fira; el nom de “plaça de Lola Anglada” per l’espai d’ús públic,
qualificat com zona verda i vial, entre els carrers de Castelao i del Prat de la Manta, al
nord de l’edifici d’habitatges delimitat pels carres de Castelao, de Nazaret i del Prat
de la Manta i aquest espai; i el nom de “plaça del’Hortet” per l’espai d’ús públic,
qualificat com a zona verda, al sud-est de l’encreuament entre els carrers de Santa
Eulàlia i de Jacint Verdaguer.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, el nou text refós del
nomenclàtor de la ciutat, que incorpora les aprovacions dels noms vigents no incloses
en l’últim text refós del nomenclàtor aprovat pel Ple municipal en la seva sessió
celebrada el dia 20 de setembre de 2013, així com els noms que en el present acord
s’aproven inicialment.
TEXT REFÓS DEL NOMENCLÀTOR
Abedul, carrer de l'
Aigües del Llobregat, carrer de les
Ajuntament, plaça de l'
Alacant, carrer d'
Albéniz, carrer d'
Albereda, carrer de l'
Albert Bastardes, avinguda d'
Albiol, carrer d'
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Alegria, carrer de l'
Alhambra, carrer de l'
Alhambra, parc de l'
Almadén, carrer d'
Almeria, carrer d'
Alt, carrer
Alumini, carrer de l'
Álvarez de Castro, avinguda d'
Alzina, plaça de l'
Amadeu Torner, carrer d'
Amadeu Vives, carrer d'
Amalvígia, plaça d'
Amapolas, carrer de les
Amat, passatge d'
Amèrica, avinguda d'
Ametller, carrer de l'
Amistat, carrer de l'
Andorra, carrer d'
Àngel Guimerà, carrer d'
Antiga del Prat, carretera
Antiga Travessera, carrer de l'
Antonio Machado, carrer d'
Antonio Machado, jardins d'
Aprestadora, carrer de l'
Arquimedes, carrer d'
Arquitectura, carrer de l'
Arts i els Oficis, carrer de les
Atlàntida, carrer de l'
Aviació, carrer de l'
Avis, plaça dels
Bacardí, carrer de
Badajoz, carrer de
Badalona, carrer de
Baix, carrer
Barcelona, carrer de
Baró de Maldà, carrer del
Batllori, carrer de
Belchite, carrer de
Bellavista, carrer de
Bellvitge, parc de
Bellvitge, passeig de
Bernini, carrer de
Besa, carrer de
Bisbal, carrer de la
Bisbe Joan Carrera, jardins del
Blas Fernández Lirola, carrer de
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Blas Infante, plaça de
Blocs de la Florida, plaça dels
Bòbila, plaça de la
Bòbiles, carrer de les
Bonvehí, passatge de
Bosc, avinguda del
Botànica, carrer de la
Bruc, carrer del
Buenos Aires, carrer de
Ca n'Alòs, carrer de
Ca n'Alòs, passatge de
Cabana, parc de la
Cadena, camí de la
Cadí, plaça del
Cal Joan del Ros, camí de
Cal Pau Redó, camí de
Calderón de la Barca, carrer de
Camilo José Cela, plaça de
Campoamor, carrer de
Can Buxeres, parc de
Can Cluset, parc de
Can Colom, plaça de
Can Creixells, parc de
Can Nyac, torrent de
Can Pi, carrer de
Can Polític, passatge de
Can Pujadas, carrer de
Can Serra, avinguda de
Can Sumarro, jardins de
Can Tries, carrer de
Can Trinxet, plaça de
Can Vila, passatge de
Can Xerricó, passatge de
Canal de la Infanta, jardins del
Canalejas, plaça de
Canigó, carrer del
Canyet, urbanització del
Carmen Amaya, avinguda de
Carpa, carrer de la
Carpa, plaça de la
Carrasco i Formiguera, carrer de
Carrilet, avinguda del
Casa de Reconciliació, plaça de la
Casa Nova, carrer de la
Castelao, carrer de
Castellbò, carrer de
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Castellvell, carrer de
Los Castillejos, carrer de
Catalana, rambla
Catalunya, avinguda de
Caterina Albert, carrer de
Cavall Bernat, carrer del
Cementiri, passatge del
Centre, carrer del
Ceravalls, carrer de
Cervantes, carrer de
Churruca, carrer de
Ciències, carrer de les
Cinca, carrer del
Cirerers, plaça dels
Ciutat Comtal, carrer de la
Clara Campoamor, carrer de
Claret, carrer de
Clavells, carrer dels
Clotet, carrer del
Cobalt, carrer del
Collblanc, carretera de
Collblanc, travessera de
Collserola, carrer de
Colom, carrer de
Colom, passatge de
Comerç, carrer del
Comunitats, plaça de les
Concepció, passatge de la
Congost, carrer del
Constitució, plaça de la
Cooperativa, carrer de la
Cornellà, carrer de
Corominas, carrer de
Cortada, carrer de
Corts, travessera de les
Costa, passatge de
Cotonat, carrer de
Covadonga, carrer de
Creu Roja, carrer de la
Crom, carrer del
Cultura, carrer de la
Cultura, plaça de la
Dalt, ronda de
Digoine, carrer de
Diògenes, carrer de
Doctor Fleming, carrer del
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Doctor Gregorio Marañón, carrer del
Doctor Jaume Ferran i Clua, carrer del
Doctor Martí i Julià, carrer del
Doctor Ramon Solanich i Riera, carrer del
Dolors Aleu, carrer de
Dos, passatge
Dos de Maig, carrer del
Ebre, carrer de l'
Eivissa, plaça d'
El·lipse, carrer de l'
Electricitat, avinguda de l'
Emigrant, carrer de l'
El Empecinado, carrer d’
Empordà, carrer de l'
Empúries, carrer d'
Enginyer Moncunill, carrer de l'
Enllaç, via d'
Enric Morera, carrer d'
Enric Prat de la Riba, carrer d'
Ermita de Bellvitge, carrer de l'
Ernest Lluch, carrer d'
Ernest Lluch, plaça d'
Escorça, plaça de l'
Escorxador, passatge de l'
Escultura, carrer de l'
Església, carrer de l'
Esmaragda, carrer de l'
Espanya, carrer d'
Espanyola, plaça
Esplugues, camí d'
Esplugues, carretera d'
Esquadres, carrer de les
Estadella, passatge d'
Esteve Grau, carrer d'
Estrella, carrer de l'
Estronci, carrer de l'
Estruch, carrer d'
Estudi, carrer de l'
Europa, avinguda d'
Europa, plaça d'
Fabregada, avinguda de la
Farnés, carrer de
Faus, carrer de
Federico García Lorca, plaça de
Feixa Llarga, carrer de la
Feixa Llarga, carretera de la
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Felip Pedrell, carrer de
Femades, carrer de
Ferré, carrer de
Ferrer i Guàrdia, carrer de
Finestrelles, carrer de
Física, carrer de la
Florida, carrer de la
Floridablanca, carrer de
Font, carrer de
Font, plaça de la
Fonteta, camí de la
Fortuna, carrer de la
Fortuny, carrer de
França, carrer de
Francesc Layret, carrer de
Francesc Macià i Llussà, plaça de
Francesc Moragas, carrer de
Francesc Pedra i Lola Peñalver, jardins de
Frederic Prats, carrer de
Frederica Montseny, plaça de
Galvany, carrer de
Garraf, carrer de
Garrofers, carrer dels
Gasòmetre, carrer del
General Manso, carrer del
General Prim, carrer del
Germanes Ocaña, plaça de les
Girona, carrer de
Glòria, carrer de la
Gonçal Pons, carrer de
Goya, carrer de
Granada, carrer de
Granada, plaça de
Graner, carrer de
Granollers, carrer de
Granota, jardins de la
Granvia de l'Hospitalet, avinguda de la
Granvia de l'Hospitalet, parc de la
Gravina, carrer de
Guernica, plaça de
Guilera, passatge de
Hanna Arendt, carrer de
Herrero, carrer d'
Hierbabuena, carrer de la
Holanda, carrer d'
Hortet, plaça de l’
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Ibèria, carrer d'
Igualtat, carrer de la
Illes Canàries, carrer de les
Independència, carrer de la
Industrial, travessia
Isaac Peral, carrer d'
Isabel la Catòlica, avinguda d'
Jacint Verdaguer, carrer de
Jansana, carrer de
Jansana, passatge de
Jardí, carrer del
Jaume Blanchart, passatge de
Jaume Ventura i Tort, carrer de
Jerusalem, carrer de
Joan Brossa, plaça de
Joan Carles I, avinguda de
Joan de Joanes, carrer de
Joan Maragall, carrer de
Joan Pallarès, carrer de
Joan XXIII, carrer de
Joncs, carrer dels
José Agustín Goytisolo, carrer de
Josep Anselm Clavé, carrer de
Josep Bordonau i Balaguer, plaça de
Josep Maria de Sagarra, carrer de
Josep Molins, avinguda de
Josep Pla, carrer de
Josep Prats, carrer de
Josep Sunyol, carrer de
Josep Tarradellas i Joan, avinguda de
Joventut, carrer de la
Juan de Toledo, carrer de
Juan Ramón Jiménez, carrer de
Just Oliveras, rambla de
Justa Goicoechea, carrer de
Lavínia, carrer de
Leonardo da Vinci, carrer de
Libèl·lula, carrer de la
Literatura, carrer de la
Litoral, ronda del
Lola Anglada, plaça de
Llançà, carrer de
Llavinés, carrer de
Lleida, carrer de
Lleó, carrer de
Llevant, carrer de
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Llibertat, plaça de la
Llobregat, carrer del
Llopis, passatge de
Llorer, carrer del
Llosa, plaça de la
Lluís Companys i Jover, plaça de
Llunàs, carrer de
Llunàs, passatge de
Luarca, carrer de
Major, carrer
Maladeta, carrer de la
Màlaga, carrer de
Maluquer, carrer de
Manuel Azaña, avinguda de
Marcel·lí Esquius, carrer de
Mare de Déu de Bellvitge, avinguda de la
Mare de Déu de la Llum, carrer de la
Mare de Déu de la Mercè, carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, plaça de la
Mare de Déu de Núria, carrer de la
Mare de Déu de Puigcerver, carrer de la
Mare de Déu del Carme, carrer de la
Mare de Déu del Pilar, plaça de la
Mare de Déu dels Desemparats, carrer de la
Maria Artigal, plaça de
Maria Aurèlia Capmany, plaça de
Maria Soteras, plaça de
Marie Curie, plaça de
Marina, rambla de la
Marquesa, parc de la
Martí i Blasi, carrer de
Martí i Codolar, carrer de
Martorell, carrer de
Mas, carrer de
Masnou, avinguda del
Matas, passatge de
Mediterrània, jardins de la
Menéndez Pidal, carrer de
Menorca, carrer de
Mercader, carrer de
Mercat, carrer del
Mercat de Collblanc, plaça del
Mestre Candi, carrer del
Mestre Carbó, carrer del
Mestre Clavé, plaça del
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Mestre Serrano, carrer del
Metal·lúrgia, carrer de la
Metro, avinguda del
Mig, carretera del
Migdia, carrer del
Miguel Hernández, carrer de
Milagros Consarnau i Sabaté, plaça de
Milans, passatge de
Mileva Maric, carrer de
Mimoses, carrer de les
Mina, carrer de la
Miner, passatge
Miquel Peiró i Victorí, carrer de
Miquel Romeu, carrer de
Miraflores, avinguda de
Miralta, carrer de
Mistral, carrer de
Modern, carrer
Molí, carrer del
Molines, carrer de
Mont, carrer del
Mont-ras, carrer de
Montseny, carrer del
Montserrat Isern, passatge de
Montserrat Roig, carrer de
Mossèn Homar, plaça de
Mossèn Jaume Busquets, carrer de
Mossèn Lluís Pañella, carrer de
Mossèn Santiago Oliveras, carrer de
Motors, carrer dels
Muns, carrer de
Muntanya, carrer de la
Muses, carrer de les
Naranjos, carrer dels
Narcís Monturiol, carrer de
Natzaret, carrer de
Níquel, carrer del
Nord, avinguda del
Numància, carrer de
Occident, carrer d'
Ocellets, parc dels
Oliveras, passatge d'
Onze de Setembre, carrer de l'
Orient, carrer de l'
Oriental, carrer
Òrrius, carrer d'
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Oviedo, carrer d'
Pablo Iglesias, carrer de
Palmeres, plaça de les
Paquita, passatge de
Pare Marchena, carrer del
Pareto, carrer de
París, carrer de
Parral, carrer del
Patronat, carrer del
Patronat, passatge del
Pau, passatge de la
Pau Casals, avinguda de
Pau Sans, carrer de
Pedraforca, carrer del
Peníscola, carrer de
Pere Pelegrí, carrer de
Pérez Galdós, carrer de
Pi i Margall, carrer de
Piera, carrer de
Piera, passatge de
Pins, carrer dels
Pintor Mestre i Castellví, carrer del
Pintor Sorolla, carrer del
Pirineus, plaça dels
Pius XII, plaça de
Planes, carrer de les
Planes, parc de les
Plini, carrer de
Poeta Llombart, carrer del
Pompeu Fabra, carrer de
Ponent, avinguda de
Pons, passatge de
Ponsich, carrer de
Portugal, carrer de
Prat, carrer del
Prat de la Manta, carrer del
Primavera, carrer de la
Primer de Maig, carrer del
Príncep de Bergara, carrer del
Progrés, carrer del
Provença, carrer de
Provençana, plaça de
Pubilla Cases, carrer de la
Pubilla Cases, plaça de la
Puig i Gairalt, plaça de
Pujós, carrer de
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Quart, plaça de
Radi, carrer del
Rafael Barradas, carrer de
Rafael Campalans, carrer de
Ramon Frontera, avinguda de
Rectoria, passatge de la
Reforma, carrer de la
Rei En Jaume, carrer del
Remunta, plaça de la
Renclusa, carrer de la
Repartidor, plaça del
Repòs, plaça del
Residència, carrer de la
Reverter, carrer de
Ribera, camí de la
Riera Blanca, carrer de la
Riera de l'Escorxador, carrer de la
Riera de la Creu, carrer de la
Riera dels Frares, carrer de la
Riereta, camí de la
Rius, passatge de
Rius i Carrió, carrer de
Roca i Umbert, carrer de
Rodés, carrer de
Rosa de Alejandría, carrer
Rosalía de Castro, carrer de
Rosell, carrer de
Roselles, carrer de les
Roses, carrer de les
Rosich, carrer de
Rosselló, carrer del
Rossend Arús, carrer de
Rovira, passatge de
Rubidi, carrer del
Sabadell, carrer de
Salamina, carrer de
Salvador Espriu, carrer de
Salvador Seguí, carrer de
Salvadors, carrer de
Salvadors, passatge de
Sanfeliu, carrer de
Sangoneres, carrer de les
Sant Antoni, carrer de
Sant Carles, carrer de
Sant Cristòfol, passatge de
Sant Eugeni, carrer de
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Sant Francesc Xavier, carrer de
Sant Isidre, plaça de
Sant Joan, carrer de
Sant Joan, plaça de
Sant Jordi, plaça de
Sant Josep, carrer de
Sant Pere, carrer de
Sant Pius X, carrer de
Sant Rafael, carrer de
Sant Ramon, carrer de
Sant Roc, carrer de
Sant Roc, carretera de
Santa Anna, carrer de
Santa Bàrbara, carrer de
Santa Eulàlia, carrer de
Santa Rosa, carrer de
Santiago Apòstol, carrer de
Santiago de Compostel·la, carrer de
Santiago Ramón y Cajal, carrer de
Santiago Rusiñol, carrer de
Saurí, carrer de
Segòvia, carrer de
Sénia, jardins de la
Serp, parc de la
Severo Ochoa, avinguda de
Sevilla, carrer de
Simancas, carrer de
Sort, carrer de
Subur, carrer de
Talaia, carrer de la
Tarragona, carrer de
Tecla Sala, carrer de
Tecla Sala, jardins de
Teide, carrer del
Tel·luri, carrer del
Ter, carrer del
Terra Alta, carrer de la
Terra Baixa, carrer de
Terrè, carrer de
Toledo, carrer de
Tomás Giménez, avinguda de
Torns, carrer de
Torrassa, parc de la
Torrassa, ronda de la
Torrent Gornal, avinguda del
Transformador, carrer del
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Transversal, carrer
Treball, carrer del
Tuzla, plaça de
UNICEF, plaça de l'
Unió, carrer de la
Uva, carrer de l'
Valeta, carrer de
Vall, camí del
Vallparda, carrer de
Vaquer, carrer de
Veïns, plaça dels
Ventura Gassol, avinguda de
Via, ronda de la
Vic, carrer de
Vicenç Martorell, carrer de
Victoria Kent, carrer de
Vidre, plaça del
Vidrieries Llobregat, plaça de les
Vigo, carrer de
Vilafranca, avinguda de
Vilanova, avinguda de
Vilardosa, carrer de
Vilumara, carrer de
Vinaròs, carrer de
Vinyeta, carrer de la
Vora del Riu, carretera de la
Xiprer, passatge del
Xipreret, carrer del
Zuloaga, passatge de

TERCER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords pel termini de
trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis
municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades.
QUART.- TENIR PER APROVAT DEFINITIVAMET els anteriors acords pel cas que
no s’hi formuli cap al·legació, reclamació i suggeriment durant el termini d’informació
pública, sense necessitat de cap tràmit ulterior.
CINQUÈ.- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi
del Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de Participació
Ciutadana , a la Secció de SIG i Cartografia, al Centre de Normalització Lingüística, al
Centre d’Estudis de l’Hospitalet, i a la Federació d’Associacions de Veïns de
l’Hospitalet.
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DICTAMEN 15.PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I
D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A
L’ANY 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI.
Vista la observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ. La
clàusula de garantia de finançament que es pretén aprovar, si es generalitza, pot
afectar al compliment o incompliment de la regla de despesa per part d’aquest
Ajuntament, al tractar-se de fons finalistes procedents d’altra Administració Pública.”
No obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i
sotmès a votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la minuta de “Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per a l’any
2014, relatiu a l’Oficina Local d’ Habitatge situada en aquest municipi, que ha estat
tramesa per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquest Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a la seva tramitació i aprovació, com a resposta a la
sol·licitud de subscripció d’un nou Conveni de col·laboració per al manteniment de
l’Oficina local d’Habitatge per a enguany, efectuada per aquest Ajuntament davant
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data 8 de gener de 2014.
ATÈS que l’esmentada minuta de Conveni s’ha complementat amb la tramesa també
per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a aquest Ajuntament d’Annex que
satisfà la clàusula de finançament prevista a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
ATÈS que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i
reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge constitueixen el marc
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació
per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
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competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques
que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió
integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
ATÈS que el Pla per al Dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a
constituir o mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les
administracions locals que tinguin desplegament territorial.
ATÈS que el Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses,
les seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de
col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
ATESA l’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en relació a l’Oficina Local d’Habitatge, que aconsella el seu
manteniment en aquesta ciutat per tal de prestar un servei de proximitat a la
ciutadania en matèria d’habitatge.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat.
VISTOS els informes emesos per la Directora de l’Oficina d’Habitatge i el cap de
servei d’Urbanisme i Activitats, favorables a l’aprovació de l’esmentat Conveni,
segons la minuta tramesa per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en vuit àrees
executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i
Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge així com l’activitat
de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos
(garantia de lloguer just). I d’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 9385/2011, de 12 de
desembre, acord setè punt 2, el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme
i Sostenibilitat és el competent per a la elevar a la Comissió Permanent d’Espai
públic, la proposta d’acord que seguirà.
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local en relació amb l’atribució al Ple municipal de l’acceptació de les
encomanes de gestió realitzades per altres administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre
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l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a
l’any 2014, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, que té el
següent tenor literal:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE
L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT RELATIU A L'OFICINA LOCAL D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
Barcelona, ....
REUNITS
D’una banda, ....... l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ....
I d’una altra, ..... l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per obligar-se i atorgar
aquest conveni, i a aquest efecte,
EXPOSEN
1. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments
que la despleguen i el Pla per al dret a l’habitatge constitueixen el marc normatiu de
col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al
lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura
territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i
facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
2. La Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques
que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió
integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
3. El Pla per al dret a l’habitatge preveu la subscripció de convenis per a constituir o
mantenir oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions
locals que tinguin desplegament territorial.
4. El Pla per al dret a l’habitatge recull les condicions de les oficines i borses, les
seves funcions més rellevants, les fases per a l’establiment dels convenis de
col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de
l’activitat.
5. L’experiència positiva que en els darrers anys han tingut els convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i les
administracions locals en relació a les oficines locals d’habitatge i les borses de
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mediació per al lloguer social, aconsella mantenir aquestes oficines i borses en el
territori per prestar un servei de proximitat a la ciutadania, en matèria d’habitatge.
6. Amb l’objectiu de coordinar i desplegar en el territori la prestació dels serveis i la
gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, l’Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat ha manifestat l’interès en la formalització d’un conveni de col·laboració amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al manteniment, l’any 2014, de l’Oficina
local d’habitatge/Borsa d’àmbit territorial municipal.
7. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, disposa d'una oficina i del personal
tècnic i administratiu suficient per realitzar les funcions que se li encomanen, així com
d’una persona responsable per coordinar les actuacions amb les Direccions de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya competents en la matèria, de conformitat amb
l'establert en el Pla per al dret a l’Habitatge.
9. Per a tot el que no quedi estipulat en els pactes, aquest conveni es regeix per la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, pel Pla per al dret a
l’habitatge, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la Llei 26/2010,
3 agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest conveni de col·laboració,
d’acord amb els següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració i l’encàrrec de gestions entre
les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, per mitjà
de l’Oficina local d’habitatge situada al municipi de l'Hospitalet de Llobregat, amb la
finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a
l’habitatge.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a través de l’Oficina local d’habitatge, es
compromet a:
1. Mantenir l’Oficina, durant el termini de vigència del conveni, amb personal tècnic i
administratiu suficient que ha de tenir la formació necessària per realitzar les funcions
que se li encomanen. En concret s’obliga a:
a) Disposar d’un local o espai adequat per realitzar les funcions pròpies de l’Oficina.
b) Tenir mitjans materials suficients i aptes per efectuar les gestions i tramitacions
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relacionades amb el conveni, com ara l’equipament informàtic adequat.
c) Disposar de recursos personals per atendre les funcions de l’Oficina que, com a
mínim, serà d’una persona responsable de les actuacions del personal de l’Oficina i
de la coordinació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; d’una persona per a les
tasques administratives; d’una persona per a les funcions de la Borsa; i d’una
persona amb titulació suficient per assumir les funcions tècniques d’elaboració i
avaluació d’informes i d’inspeccions.
2. Realitzar les següents funcions:
a) Funcions d’informació i atenció ciutadana, que inclouen:
a.1. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades
amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també
les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.
a.2. El registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que
gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa
que es presenta amb les sol·licituds.
a.3. La comprovació i revisió de la documentació presentada a l’Oficina, amb la
informació als sol·licitants dels requeriments o deficiències documentals.
a.4. El trasllat de sol·licituds i documents als serveis competents de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
a.5. L’assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de
Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.
a.6.L’atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres
problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge.
b) Funcions de gestió d’activitats i serveis
b.1. En matèria de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
b.1.1. La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de
resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat
que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de
l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de
gestió de qualitat del procés reconegut.
b.1.2. La gestió i avaluació dels estudis o informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’edificis o habitatges, per a les quals es sol·licitin ajuts (ITEs/III)
b.1.3. La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús
residencial i d’habitatges, que inclou l’assessorament sobre els projectes i solucions
tècniques, l’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació, l’elaboració, si
s’escau, i valoració dels informes tècnics, com també les inspeccions tècniques
inicials i finals.
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b.2. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge
b.2.1. La gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge
(prestacions puntuals i urgents)
b.2.2. La gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al
pagament de lloguers
b.2.3. La gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació
b.3. En matèria de Promoció de l’Habitatge, només en cas que l’Ajuntament disposi
de Registre propi reconegut
b.3.1. La gestió de les inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatges amb
protecció oficial, en cas que es disposi de Registre propi
3. Utilitzar les eines informàtiques que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posi a
disposició de les oficines i les borses.
4. a) Elaborar un informe on cal descriure els aspectes específics del funcionament
de l’Oficina, en relació amb la seva organització, com són els horaris d’atenció al
públic, la relació del personal adscrit i les previsions pel què fa a l’activitat, entre
d’altres.
4. b) Formalitzar, per part de la persona responsable de l’Oficina, un protocol
addicional a aquest conveni, en el qual es concreti la forma en què es duran a terme
les funcions, les gestions i els tràmits relacionats en el Pacte segon, punt 2, d’aquest
conveni, el procediment per al seguiment de les activitats i el sistema d’avaluació de
les actuacions de l’Oficina durant l’any.
5. Presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una memòria anual i una
justificació final sobre la totalitat de les tasques realitzades.
6. Col·laborar amb els serveis competents en matèria d’habitatge de l’àmbit territorial
on s’ubica l’Oficina, en les tasques de seguiment de les sol·licituds i en les actuacions
tècniques de comprovació necessàries per a la resolució dels expedients.
7. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les incidències, queixes o
suggeriments dels ciutadans que s’adrecin a l’Oficina/Borsa, per tal de millorar la
qualitat del servei.
8. Participar en les sessions i jornades que organitzin els serveis de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya amb motiu de la formació del seu personal i per a la
coordinació de les tasques de col·laboració a efectuar per l’Oficina/Borsa.
9. Col·locar en un lloc visible un rètol identificador de l’Oficina, que haurà de seguir
les pautes de disseny i normativa gràfica proposades per la Generalitat, i fer constar
clarament a totes les publicacions, impresos i altres materials gràfics que es puguin
editar que les tasques realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge es fan en
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
10. Facilitar tota la informació que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sigui
requerida en relació a les activitats que són objecte del present conveni.
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11. Comunicar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:
11.1 L’obtenció d’altres aportacions o finançament que l’Oficina rebin, procedents
d’altres administracions o entitats públiques o privades.
11.2 Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni
Tercer. Obligacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’obliga a:
1. Facilitar a l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa informació actualitzada sobre les
polítiques d’habitatge en tots els àmbits, com són els programes d’accés a l’habitatge,
els programes de rehabilitació i condicions d’habitabilitat i els programes socials que
es despleguen en el Pla per al dret a l’habitatge, i sobre les normatives relacionades
amb l’habitatge per a les quals s’estableix la col·laboració.
2. Facilitar l'accés als programes informàtics que siguin d’utilitat per dur a terme la
col·laboració objecte d’aquest conveni.
3. Fer el seguiment dels serveis que realitzi el personal adscrit a l'Oficina i promoure
programes d'aprenentatge i actualització sobre els continguts de les tasques
assignades, pel que fa a les línies de col·laboració convingudes.
4. Donar suport i formació al personal tècnic de l’Oficina/Borsa amb la finalitat de
desenvolupar les tasques que es deriven d’aquest conveni, com ara són l’elaboració
d’informes tècnics, avaluacions i inspeccions, tramitació d’ajuts o sobre el
procediment.
5. Fer el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de l’Oficina/Borsa que posi
de relleu les bones pràctiques i permeti detectar, si és el cas, mancances o qüestions
a millorar.
6. Compensar les despeses de gestió de les diverses línies d’actuació objecte
d'aquest conveni, segons els paràmetres i imports que s'estableixen en el pacte
següent. Aquestes aportacions resten condicionades a l’existència de crèdit suficient i
adequat per finançar les obligacions derivades d’aquest conveni.
Quart. Finançament
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, finançarà part de la despesa originada pels
serveis que presti l’Oficina d’Habitatge/Borsa del municipi de l'Hospitalet de Llobregat,
d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació, amb recursos pressupostaris
a càrrec de la partida D/251.0002.
a. Pagament fix inicial per serveis bàsics de l'Oficina
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L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament d’import de 46.612 € per a
l’any 2014, en concepte d’aportació inicial i a compte de l’aportació màxima que
s’indica a l’apartat c), per cobrir part de les despeses dels serveis d’atenció ciutadana
i d’assessorament en matèria d’habitatge establerts en el pacte segon, 2. a), d’acord
amb l’estructura de personal acreditada i en funció del nombre d’habitants als què
l’Oficina Local d’Habitatge/Borsa dóna servei.
b. Pagament en funció del nombre d’expedients tramitats i acreditats
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya farà un pagament addicional a l’anterior que
tindrà en compte el nombre d’expedients tramitats en relació amb les tasques que es
deriven de les funcions específiques que l’Oficina local d’habitatge/Borsa es
compromet a dur a terme.
Aquestes gestions es valoraran d’acord amb els barems que s’especifiquen en el
catàleg de serveis de l’Annex I.
L’avaluació de la qualitat de la gestió es farà a partir de l’informe de la corresponent
direcció o unitat sectorial de l’Agència, d’acord amb el protocol previst en el Pacte
segon, punt 4b). El compliment de les obligacions contingudes al protocol serà
determinant per al càlcul de la quantia d’aquest pagament. La xifra final de l’aportació
es podrà ajustar en funció del grau de compliment amb els compromisos específics i
de qualitat fixats.
c. Aportació màxima
Per a l’any 2014, s’estableix una aportació màxima de 64.149 €, que només es podrà
incrementar en el cas que es justifiqui una activitat superior per part de
l’Oficina/Borsa, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Cinquè. Tramitació dels pagaments
La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es
realitzarà de la següent manera:
a. Primer pagament
El primer pagament, per l'import de 46.612 €, en concepte de serveis bàsics
d’informació i atenció ciutadana, es tramitarà un cop signat aquest conveni.
En cas que es produeixi la pròrroga prevista en el pacte Desè, el primer pagament es
tramitarà un cop signada l’addenda de pròrroga.
b. Pagament final
El pagament final es tramitarà un cop acreditada l'activitat de l'Oficina/Borsa,
corresponent a l’any 2014, mitjançant la presentació a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya d’una certificació justificativa de les activitats realitzades on es farà constar
el nombre de tasques d'assessorament i d’informació desenvolupades, com també
les dels altres serveis relacionats al conveni gestionats per l’Oficina, i un cop
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contrastada i valorada la certificació per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb
les dades que aquesta disposi.
La certificació ha de ser signada per l’interventor/a o, de forma excepcional, pel
secretari/a de l’ens local, i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa
a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa al cost
dels serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’Oficina/Borsa durant la vigència
del conveni.
Aquesta certificació es presentarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb data
31 de desembre de 2014.
c. Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest conveni es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Sisè. Control i Seguiment conveni
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà pel compliment de la qualitat dels
serveis objecte d’aquest conveni amb el seguiment i l’avaluació de la seva execució,
que han de dur a terme les unitats de l’Agència de l’Habitatge competents per la
matèria en els diferents àmbits sectorials i territorials, i també, amb els controls o
auditories internes que es consideri oportú programar anualment.
Els expedients de les sol·licituds d’ajuts seran lliurats a la Direcció competent de
l’Agència quan així ho estableixi, per a la seva revisió i, si s’escau, aprovació inicial i
final de la convocatòria corresponent.
Els resultats d’aquest seguiment, juntament amb l’avaluació final dels serveis prestats
i justificats per l’Oficina/Borsa, seran determinants amb la finalitat de considerar
l’oportunitat de la pròrroga del conveni prevista en el pacte Desè.
La gestió i costos de l’Oficina local d’habitatge/Borsa han de ser justificats tal com es
preveu al pacte Cinquè b). Per a la pròrroga i manteniment del conveni, es valorarà el
nombre de serveis prestats i d’activitats realitzades, les potencialitats de continuïtat i
de creixement de les actuacions, els nivells de qualitat oferta a la ciutadania i el servei
d’atenció ciutadana que s’ha prestat a la població. En el cas que s’hagin produït o
detectat deficiències rellevants en els serveis prestats durant l’any per l’Oficina, es
podrà minorar l’aportació final en l’import corresponent als expedients perjudicats.
Setè. Protecció de dades
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que
signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, al Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
resta de normativa d’aplicació.

…/…

59

Vuitè. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.
Novè. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desè. Vigència i efectes
El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de
gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes
del venciment del termini inicial.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i
la data expressats en l’encapçalament.
Annex I
Taula d’imports per serveis i activitats de l’Oficina Local d’Habitatge (*)

CATÀLEG DE SERVEIS

Serveis
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’edificis d’ús residencial
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’habitatges
Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació,
inclosa la inspecció tècnica
Gestió de sol·licituds de cèdules
d’habitabilitat
Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb
inspecció tècnica
Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer

Import
per
expedient
tramitat – Oficina
municipal
33 €

40 €

66 €
33 €
40 €
50 €
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Tramitació de prestacions d’urgència
especial o d’expedients RBE vigents
Gestió de les Inscripcions al Registre de
sol·licitants d’habitatge amb protecció
oficial, només per al cas de disposar de
Registre Propi

10 €

10 €

(*) Els imports del catàleg de serveis es podran actualitzar anualment amb l’Índex de
Preus al consum, en cas que es produeixi la pròrroga del conveni prevista en el pacte
Desè.”
SEGON.- APROVAR la clàusula de garantia de finançament com Annex II del
Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’any 2014, relatiu a
l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, que té el següent tenor literal:
“ANNEX II.
Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
amb l’import previst a la clàusula Quarta, i aquest s’obliga a executar el pressupost
d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts. Així mateix, ha de
justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu la clàusula
Cinquena, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament amb aquesta
documentació, l’escrit sol·licitant l’abonament de l’import corresponent.
Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en els
termes previstos en el conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data
sense que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, ha
de requerir l’Agència per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos,
finalitzat el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’Administració
General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya comunica a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat la seva discrepància
amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la
nova documentació, l’Agència en el termini de dos mesos ha de notificar la seva
conformitat o disconformitat i, si és conforme, dins del termini de quatre mesos
següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament. Transcorregut aquest darrer
termini sense que s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma i
condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
podrà comunicar-ho a l’Administració general de l’Estat, als efectes d’allò previst a
l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
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No obstant, ambdues parts acorden que l’Agència de l’habitatge de Catalunya, abans
de finalitzar el termini per efectuar el pagament, d’acord amb l’establert en els
apartats anteriors, pot optar per efectuar-lo de forma ajornada o fraccionada, el que
notificarà fefaentment a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, fixant la data de
pagament o adjuntant el calendari de pagaments respectivament. El termini que es
fixi en els dos supòsits no pot superar els dos anys comptadors des de la data de la
notificació. En aquest cas, queda en suspens el procediment de comunicació previst
a l’article 57 bis de la referida llei 7/1985, llevat que es produeixi l’impagament de tres
terminis consecutius en el cas de fraccionament.”
TERCER.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la
signatura del Conveni i el seus Annexos aprovats en l’acord primer i segon del
present dictamen i per a quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament,
vigència i efectivitat.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic,
d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme, a la Secretaria General, a la
Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest Ajuntament.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
D’acord, passaríem al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà en el punt número 16 i votarà favorablement del
17 al 22.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

…/…

62

SR. ESTEVE
Sí, votarem favorablement a tots els dictàmens i, en tot cas, sí que volia felicitar al Sr.
Tarrats i desitjar-li bona feina com a Secretari del Consell Educatiu de l'Hospitalet i
també posar en valor el conveni que es signarà, sobre el projecte d’atenció integral
integradora de la pobresa infantil i, evidentment, valorar molt positivament el bon
treball que els nostres serveis socials estan fent respecte a la infància en risc i
especialment la priorització de recursos municipals que estem dedicant en aquest
sector.

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

SRA. CLAR
Convergència i Unió ens abstindrem, com és tradicional, en el número 16, quan es
nomenen persones que no són a iniciativa del nostre grup, normalment sempre fem
una abstenció per prudència, pensem que cadascú és lliure de nomenar a qui cregui,
nosaltres no som ningú per votar ni a favor, ni en contra.
I respecte a la resta de dictàmens, els votarem tots favorablement, i com ha fet el
meu company, el Sr. Esteve, volem posar en valor la importància d’aquest conveni i
destacar que quan es tracta de treballar per l’atenció integral integradora de la
pobresa infantil, un problema tan greu com és la pobresa infantil, que val la pena
posar en valor, doncs que ajuntaments tan dispars com l’Ajuntament de Barcelona o
la Fundació Blanquerna, Pere Tarrés o l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet,
han estat capaços i l’Ajuntament de l'Hospitalet també per descomptat, han estat
capaços de treballar del bracet tots junts per arribar a firmar un bon conveni. Felicitar
a totes i cadascuna de les persones i les entitats que el signen.

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

SR. DEL RÍO
Sí, abstenció en el dictamen 16 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap comentari, passaríem ja a la segona part del Ple, abans
donarem compte dels decrets i resolucions. Sra. Secretària.
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SERVEIS A LES PERSONES

DICTAMEN 16.PER NOMENAR AL SENYOR JOSEP M. TARRATS
MALLAFRÈ, COORDINADOR CIUTAT EDUCADORA, COM A SECRETARI DEL
CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
12 vots d’abstenció 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 dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de març de 2012, va
aprovar l’estructura orgànica i funcional de l’administració municipal i el nou
organigrama de l’Àrea de Serveis a les Persones.
VIST que el nou organigrama de l’Àrea de Serveis a les Persones incorpora la Unitat
Ciutat Educadora que ha de dur a terme, entre d’altres, les funcions relatives al
Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 18 de desembre de 2012, va nomenar
la senyora Núria Martínez Mozas, en aquell moment cap de la Unitat Ciutat
Educadora, com a Secretària del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
VIST que en data 31 de març de 2014, la senyora Núria Martínez Mozas ha causat
baixa en la Regidoria d’Educació.
VIST que l’article 6 del Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet, vigent des
del dia 25 de gener de 2012, disposa que el Secretari del Plenari serà nomenat pel
Ple.
VIST l’informe emès per la cap de Servei d’Educació.
VIST l’informe emès per l’Assessora Jurídica.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les Persones, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,
ACORDA:
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PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de la senyora Núria Martínez
Mozas, com a Secretària del Consell Educatiu de L’Hospitalet, aprovat per
l’Ajuntament Ple, en sessió de data 18 de desembre de 2012, tot valorant la tasca
realitzada pel Consell durant el temps que n’ha fet càrrec.
SEGON.- NOMENAR Secretari del Consell Educatiu de L’Hospitalet, al
Josep M. Tarrats Mallafrè, Coordinador Ciutat Educadora.

senyor

TERCER.- AQUESTS acords tindran efecte el mateix dia de la seva aprovació pel
Ple.
QUART.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als components del Consell
Educatiu de L’Hospitalet, al secretari nomenat, a l’anterior secretària, al Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Serveis a les Persones, a la cap de Servei d’Educació i a la
Secretària General.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 17.PER APROVAR LA MINUTA DEL SEGON CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA, EL
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, ELS AJUNTAMENTS DE BARCELONA, SANT ADRIÀ DEL BESÒS
I SANTA COLOMA DE GRAMENET, SUARA COOPERATIVA, FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, FUNDACIÓ BLANQUERNA, FUNDACIÓ CHAMPAGNAT, FUNDACIÓ
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ “LA CAIXA”, DELOITTE ADVISORY SL I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A LA POSADA EN
MARXA DEL PROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA
INFANTIL.
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 Càritas Diocesana de Barcelona és una entitat d’iniciativa social amb una
llarga experiència en l’atenció als col·lectius més vulnerables, i amb una especial
sensibilitat en la repercussió que l’actual crisi està tenint en la pobresa infantil i en el
risc de l’exclusió social. També té dilatada experiència en el treball coordinat amb els
Serveis Socials Municipals, i en el desenvolupament de diversos programes socials,
molts d’ells en col·laboració amb els Ajuntaments. I arreu és reconeguda la seva
professionalitat, dedicació, proximitat i eficàcia en l’atenció als més vulnerables.
ATÈS que Càritas Diocesana de Barcelona posa en marxa un Programa específic
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d’atenció integral i integrada a famílies i a infants en situació de risc d’exclusió social,
per fer front a un dels problemes més greus que, en opinió dels principals
especialistes en matèria de pobresa, té avui la societat catalana, que és el de la
pobresa en la petita infància.
Aquest Programa té com a objectiu eradicar les conseqüències de la pobresa infantil
hereditària i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball intensiu,
integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la
capacitació primerenca de les potencialitats, tant de l’infant com de la seva família.
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÉS que la situació de crisi econòmica ha accentuat les situacions de manca de
recursos bàsics per a la subsistència entre la ciutadania, i que aquesta problemàtica
exigeix una resposta conjunta de totes les institucions i entitats de la ciutat. I que
aquesta resposta s’ha de vehicular optimitzant les xarxes assistencials ja existents i
sense duplicar de manera innecessària esforços personals ni materials.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb escasses
possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna a la
cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST que per Acord de Ple Municipal, en sessió de data 26 de juny de 2012, es va
aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona i
diferents entitats i administracions públiques, entre elles l’Ajuntament de L’Hospitalet,
per la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil.
VIST el conveni signat en data 5 de setembre de 2012 entre Càritas Diocesana de
Barcelona i diferents entitats i administracions públiques, entre elles l’Ajuntament de
L’Hospitalet, per la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil.
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VIST que en la reunió celebrada per les parts signants del conveni de posada en
marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil, en data 3 d’octubre de 2013,
es va proposar la signatura d’un nou conveni per introduir novetats al conveni signat
el dia 5 de setembre de 2012. Proposta que va comptar amb l’aprovació de totes les
parts.
ATÈS que la posada en marxa del Programa de Prevenció de Pobresa Infantil, ha
estat de tal envergadura, que nous Ajuntaments i entitats han demanat la seva
participació en el conveni. Essent necessari l’adaptació del programa a nous
compromisos d’intencions, i nous pactes i perfils de treball.
ATÈS que el segon conveni vol establir un marc de col·laboració entre diferents
administracions públiques i entitats dins de l’àmbit social per pal·liar la pobresa infantil
existent. En aquest sentit, i de conformitat amb l’establert al pacte quart de la minuta,
l’Ajuntament de L’Hospitalet concretarà amb Càritas Diocesana de Barcelona en un
conveni específic les seves obligacions, mitjans i suport que destinarà a efectes de
desenvolupar aquest projecte a la Ciutat de L’Hospitalet. Establint-se també, en
aquest específic, les aportacions econòmiques d’ambdues parts.
VIST que el PROJECTE PAIDOS té una durada de tres anys. Que aquest programa
es desenvoluparà en un període inicial fins el 31 de desembre de 2014 i després pot
ser prorrogat fins a un màxim de dos anys mes. Coincidint la previsió de durada del
programa (pacte 12è) amb la durada del conveni (pacte 14è).
VIST el Segon Conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besós, i Santa
Coloma de Gramenet, Suara Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació
Blanquerna, Fundació Champagnat, Fundació Formació i Treball, Fundació “La
Caixa, i Deloitte Advisory, SL, per a la posada en marxa del PROJECTE D’ATENCIÓ
INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL (PAIDOS), per l’exercici 2014
amb la previsió de dues pròrrogues més (pacte catorzè del conveni).
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Serveis
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 competencies atribuides al Ple Municipal Ple Municipal per l’aplicació de
l’art. 123 de la Llei 7/1985 RBRL al tractar-se d’un conveni marc.
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,

…/…

67

ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR el redactat de la clàusula tretzena relativa a la durada del
conveni col·laboració entre Càritas Diocesana de Barcelona, el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalita de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besos,
Suara Cooperativa, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Blanquerna, la Fundació
Formació i Treball, la fundació “La Caixa” i Deloitte, SL, per la posada en marxa del
Programa de Prevenció de Pobresa Infantil, que va ser aprovada per minuta
mitjançant Acord de Ple Municipal de 26 de juny de 2012. Aprovant el text signat en
data 5 de setembre de 2012, per la posada en marxa del Programa de Prevenció de
Pobresa infantil.
SEGON.- APROVAR la minuta del segon conveni de col·laboració entre Càritas
Diocesana de Barcelona, el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat,
Sant Adrià del Besós, i Santa Coloma de Gramenet, Suara Cooperativa, Fundació
Pere Tarrés, Fundació Blanquerna, Fundació Champagnat, Fundació Formació i
Treball, Fundació “La Caixa, i Deloitte Advisory, SL, per a la posada en marxa del
PROJECTE D’ATENCIÓ INTEGRAL I INTEGRADA DE LA POBRESA INFANTIL
(PAIDOS), amb una duració prevista per un període inicial fins al 31 de desembre de
2014, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, facultant al efecte
expressament a l’Alcaldessa Presidenta per a la seva signatura, i amb el text literal
que es transcriu a continuació:
“MANIFESTEN
Que les parts en data 5 de setembre de 2012 varen signar un conveni per col·laborar
en el Programa de prevenció de la pobresa infantil de Càritas Diocesana de
Barcelona a través del desenvolupament de projectes d’atenció integral i integrada a
famílies i infants en situació de risc d’exclusió social per fer front a l’empobriment
creixent de la pobresa en la petita infància.
Que la correlació entre pobresa i infància limita el seu desenvolupament en el futur,
tant pel que fa al desenvolupament cognitiu, l’èxit escolar i de socialització, així com
al benestar emocional i a la salut física i psicològica.
Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de serveis
socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu garantir les
necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a necessitats bàsiques
les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada persona. Així mateix,
aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es fonamentin a través de la
col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són un element definitori i clau
del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
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personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencia els aspectes referents a la personalitat i dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
Que una de les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya és la lluita contra
la pobresa infantil com una de les inversions més importants per al futur del País. Així
s’ha fet palès en el treball que s’està duent a terme per l’assoliment del Pacte per a la
Infància a Catalunya, i també en el Pacte Nacional per a la Inclusió Social i
l’eradicació de la Pobresa.
Que els Ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de Llobregat, de Sant Adrià del
Besòs, i de Santa Coloma de Gramenet, mitjançant els seus Departaments de
Serveis Socials, han constatat un fort increment de les demandes econòmiques
d’aquestes famílies per poder fer front a la cobertura de necessitats bàsiques, com
l’alimentació i l’habitatge. La pobresa de les famílies en les que estan aquests infants
té un fort impacte en el desenvolupament cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar
psicològic futur.
Que, per aquests motius, el Programa té com a objectiu eradicar les conseqüències
de la pobresa infantil i prevenir-ne els factors de cronificació, mitjançant un treball
intensiu, integral i integrat amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a la
l’apoderament de les famílies i els seus infants a través del desenvolupament de les
seves capacitats, recursos i interessos, tant de l’infant com de la seva família.
Que el Programa té com a objectius generals, i objectius específics, els següents:
1 . Augmentar els factors de protecció i de resiliència infantil.
. Desenvolupar les capacitats per establir vinculacions positives.
. Adquirir un desenvolupament adequat per a cada etapa evolutiva.
2 . Incrementar les competències parentals.
. Augmentar el nivell de consciència respecte les característiques i necessitats
dels fills/es.
. Desenvolupar una cura adequada a les necessitats dels fills (alimentació,
salut, seguretat, i emocionals).
. Millorar el sistema relacional de la família com a conjunt.
3 . Facilitar una circulació social de les famílies en el seu medi o entorn més proper.
. Desenvolupar les capacitats relacionals amb l’entorn.
. Conèixer els recursos i serveis del medi o entorn més propers.
. Realitzar un ús adequat dels serveis comunitaris.
Que, per dur a terme aquest Programa, Càritas Diocesana de Barcelona, ha comptat
amb la col·laboració i suport del Departament de Benestar Social i Família de la
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Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, l’Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Suara Cooperativa, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Champagnat,
Servei d’Obres Maristes, la Fundació Blanquerna, la Fundació Formació i Treball, la
Fundació “La Caixa” i Deloitte Advisory, SL, que n’assumeixen tasques de
desenvolupament adequades a llurs objectius socials.
Que, a partir d’aquestes constatacions, els sotasignats consideren d’interès continuar
col·laborant i donant suport mutu en el desenvolupament del Programa específic
d’atenció integral i integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social, i
és per això que manifesten la voluntat d'establir el present Conveni que es regirà pels
següents,
PACTES
PRIMER. Objecte del Conveni
L’objecte d’aquest Conveni és establir un marc estable de relació entre les entitats
sotasignats, per coordinar llurs activitats i ser l’òrgan de governança del Programa
d’atenció integral i integrada a famílies i infants en situació de risc d’exclusió social,
que és d’interès comú a totes les institucions.
El Programa de prevenció de la pobresa infantil es desenvoluparà mitjançant
Projectes específics en diversos municipis de l’àmbit competencial de Càritas
Diocesana de Barcelona.
SEGON. Compromisos de Càritas Diocesana de Barcelona
1. Càritas Diocesana de Barcelona, d’acord amb les propostes de cada Ajuntament,
posa en marxa els Projectes específics d’atenció integral i integrada a famílies i
infants en situació de risc d’exclusió social.
2. Els Projectes actuen en els àmbits: psicoterapèutic, socioeducatiu i comunitari.
3. De forma orientativa, amb l’ estructura i recursos de cada Projecte, es pretén
donar resposta i atenció a 120/160 famílies (quatre projectes i 30/40 famílies per
projecte, durant quatre anys).
4. Càritas Diocesana de Barcelona assumeix la responsabilitat de la direcció, del
seguiment i de l’avaluació dels resultats de cada Projecte.
5. Càritas Diocesana de Barcelona posarà a disposició de les entitats signants
d’aquest Conveni el model i els instruments i eines metodològiques que es derivin
de l’aplicació del Projecte autoritzant-ne l’aplicació als programes relacionats amb
el Projecte que desenvolupin.
TERCER. Compromisos del Departament de Benestar Social i Família
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El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:
1. Dona recolzament al desenvolupament global del projecte, especialment a través
dels diferents programes d’inclusió social del Departament, així com al seguiment,
anàlisi i avaluació del mateix
2.
3. Posa a disposició de Càritas Diocesana de Barcelona, l’experiència i coneixement
del personal especialitzat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència .
4.
QUART. Compromisos dels Ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de
Llobregat, de Sant Adrià del Besòs, i de Santa Coloma de Gramenet
Els Ajuntaments de Barcelona, de L’Hospitalet de Llobregat, de Sant Adrià del Besòs,
i de Santa Coloma de Gramenet, facilitaran els mitjans i el suport professional
necessari pel desenvolupament del Programa, i formalitzaran els seus compromisos
mitjançant la signatura de convenis específics per a cada Ajuntament.
CINQUÈ. Compromisos de Suara Cooperativa
Suara Cooperativa, especialitzada en el camp del treball per a la integració social,
col·labora amb el Programa en la fase de disseny i en el de la gestió dels Projectes
específics, mitjançant dos eixos d’activitat:
1. Execució dels projectes concrets que se li encomanin d’acord amb els criteris
establerts des de Càritas Diocesana de Barcelona.
2. Suport a altres gestors pel que fa a la implantació i desenvolupament d’altres
projectes.
SISÈ. Compromisos de la Fundació Pere Tarrés
1. La Fundació Pere Tarrés, especialitzada en el camp del treball per a la integració
social, col·labora amb el Programa en la fase de disseny i en el de la gestió dels
projectes específics, i amb l’aportació dels seus equips d’educadors i dels seus
centres d’atenció,
2. La col·laboració de la Fundació Pere Tarrés s’estructura mitjançant tres eixos
d’activitat:
a) Execució dels projectes concrets que se li encomanin, d’acord amb els criteris
establerts des de Càritas Diocesana de Barcelona.
b) Suport transversal a tots els projectes que es posin en marxa pel que fa als
aspectes d’educació i acompanyament en el lleure de les famílies tutelades.
c) Col·laboració en l'anàlisi acadèmica del model, amb la Fundació Blanquerna.
SETÈ. Compromisos de la Fundació Champagnat
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La Fundació Champagnat, especialitzada en el camp del treball per a la integració
social, col·labora amb el Programa en la gestió dels Projectes específics, mitjançant
dos eixos d’activitat:
1. Execució dels projectes concrets que se li encomanin d’acord amb els criteris
establerts des de Càritas Diocesana de Barcelona.
2. Suport a altres gestors pel que fa a la implantació i desenvolupament d’altres
projectes.
VUITÈ. Compromisos de la Fundació Blanquerna
1. La Fundació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, col·labora amb el
Programa en la fase de desenvolupament fent especial èmfasi en els aspectes de
l’avaluació, intervenció de professionals de perfil diversificat i en la sensibilització i
difusió acadèmica.
2.
La col·laboració de la Fundació Blanquerna s’estructura principalment a través
de cinc eixos d’activitat:
a)
Seguiment, anàlisi i avaluació del projecte.
b)
Intervencions concretes de professionals del món de la salut, l’educació, la
psicologia i l’esport (nutricionistes, logopedes, esportistes, infermers...)
c)
Integració i sinèrgies del Programa amb els àmbits acadèmics (pràctiques segons possibilitats -, treballs de fi de grau o de màster, tesis, etc. )
d)
Difusió del Programa a través dels mitjans de comunicació locals i
generals.
e)
Aportació de voluntaris a través de Acció Solidària Blanquerna.
NOVÈ. Compromisos de la Fundació Formació i Treball
La Fundació Formació i Treball col·labora amb el programa donant suport en temes
de formació i inserció laboral dels membres de les famílies que estiguin en situació
d’atur. I dóna acompanyament en operacions de necessitat d’allotjament.
1. En el cas de famílies en les que els adults es trobin en situació d’atur:
a) Definirà un itinerari de formació (amb suport) per aconseguir la recuperació o
adquisició d’hàbits de treball i per preparar l’usuari per poder fer el salt a un
lloc de treball el més aviat possible.
b) Definirà un itinerari de formació personalitzat amb la finalitat d’aconseguir una
ràpida inserció, en una empresa ordinària, o en l’Empresa d’Inserció de la
Fundació, en algun lloc per al que es creu que disposi de les aptituds
suficients.
c) I, en el seu cas, inscriurà l’usuari a la base de dades d’Incorpora i a les
activitats de l’aula de recerca de la Fundació.
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2. En el cas de famílies a les que s’hauria de facilitar solucions d’habitatge,
participarà, si s’escau, en el subministrament de mobles i equipaments de la llar.
DESÈ. Compromisos de la Fundació “La Caixa”
En el marc de la iniciativa CaixaProInfancia, Fundació “La Caixa”, col·labora amb el
Programa donant suport a la seva implementació així com amb una aportació
econòmica per import de 100.000€; Dita aportació econòmica es destinarà de manera
homogènia a la cobertura dels costos en la totalitat de municipis en que el Programa
es desenvolupi.
Aquesta aportació serà complementada pels possibles ajuts de béns i serveis que
puguin rebre les famílies ateses en el Programa a través la iniciativa
CaixaProInfància; ajuts que seran gestionats a través del fons econòmic assignat a
Càritas Barcelona per part de Fundació "la Caixa" arran de la seva participació a
CaixaProInfancia i estaran subjectes al compliment per part de les famílies dels
requisits establerts.
ONZÈ. Compromisos de Deloitte Advisory, SL
Deloitte, SL, consultoria que ha elaborat tots els estudis previs per al disseny i posada
en marxa del Programa, hi col·labora donant suport en l’àmbit de l’avaluació de
procediments.
DOTZÈ. Durada del Programa
El Programa té una durada prevista de TRES anys.
TRETZÈ. Comissió Mixta de Seguiment
Les entitats sotasignades es constituiran en Comissió Mixta de Seguiment del
Programa.
La Comissió de Govern realitzarà reunions anuals.
S’integraran en la Comissió representants dels Ajuntaments en els que s’implementin
els Projectes específics.
La Comissió podrà convidar a formar-ne part o a assistir a les seves reunions a les
persones que cregui convenient per a tractar temes relacionats amb la gestió dels
Projectes.
A aquesta Comissió li correspondran, entre d’altres funcions, les següents:
1)

Informar dels Projectes específics d’atenció integral i integrada a famílies i
infants en situació de risc d’exclusió social duts a terme proposats pels
Ajuntaments.
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2)

3)

Vetllar pel desenvolupament correcte del Projectes específics i per les
necessitats que puguin sorgir en la seva implementació.
Avaluar l’acompliment dels objectius.

4)

Fer-ne el control i el seguiment i vetllar per l’aplicació correcta de
l’aportació econòmica efectuada per la Fundació “la Caixa”

5)

Resoldre les qüestions que sorgeixin pel que fa als aspectes relatius a la
difusió.

6)
7)

Avaluar el resultat del projecte i de la col·laboració.
Acordar la pròrroga del conveni definint i els compromisos que assumeixin
les parts durant el termini prorrogat d’acord amb el que s’estableix al Pacte
Catorzè. La validesa d’aquest Acord estarà subjecte a la signatura de totes les
parts, i en particular a la de la Fundació “la Caixa” pel que fa referència a la
continuïtat de la seva aportació econòmica.

I en general, totes aquelles funcions que es desprenen d’aquest conveni i/o que les
parts estimin convenients.
La Comissió de Seguiment celebrarà les pertinents reunions per al compliment de les
funcions que l’hi són pròpies, prenent els acords que es considerin oportuns.
CATORZÈ. Durada del Conveni
El Conveni té vigència prevista fins al 31 de desembre de 2014. Es podran establir
pròrrogues anuals per mutu acord de les parts d’acord amb el que estableix el pacte
tretzè punt 7), fins a un màxim de dos.
QUINZÈ. Difusió
Les institucions es comprometen a fer constar la col·laboració de totes les parts
signants d’aquest conveni com a col·laboradores del Programa, en els materials
publicitaris, promocionals i informatius que es preparin, així com en tots els actes
públics que se celebrin.
En tots aquells casos que, com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí
establerts, les institucions signants facin públics els seus acords o realitzacions
conjuntes, ho faran utilitzant els seus logotips.
SETZÈ. Protecció de dades
Els sotasignats es comprometen a guardar el mes absolut secret respecte de les
dades de caràcter personal a que tinguin accés en compliment del present conveni i
a observar totes les previsions legals que es contenen en la Llei Orgànica 15/1999,
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de Protecció de las Dades de Caràcter Personal, les mesures de seguretat
establertes en el Reial Decret 994/1999, així com a les lleis que en l’àmbit de la
protecció de dades poguessin existir.
DISSETÈ. Rescissió i Resolució
•
•
•

Els sotasignats poden denunciar o modificar aquest Conveni en qualsevol
moment per acord conjunt.
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni facultarà les altres a exigir-ne el compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.
També serà causa de resolució l’acord entre totes les parts i la denúncia
motivada i expressa d’una part, sis mesos abans de la finalització de la seva
vigència.

DIVUITÈ. Resolució de controvèrsies
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d’aquest conveni o acte
jurídic, i de les que d’aquestes es derivin o siguin connexes, els sotasignats es
sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació
Catalana per a l’Arbitratge, a qui s’encomana la designació de l’àrbitre o àrbitres i
l’administració de l’arbitratge.
I, en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, a la ciutat i en la data
esmentada en l’encapçalament,”
TERCER.- DONAR trasllat dels presents acords a la cap de serveis de Benestar i
Famílies, a la cap de secció de serveis socials, a Càritas Diocesana de Barcelona,
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, els
Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, Suara
Cooperativa, Fundació Pere Tarrés, Fundació Blanquerna, Fundació Champagnat,
Fundació Formació i Treball, Fundació “La Caixa” i Deloitte Advisory, SL i a la
Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIONS AL SR. Y.B.A., PER DIVERSES
DICTAMEN 18.INFRACCIONS DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 400 EUROS. SA 51/13.
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:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 8579/2013, d’11 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. Y.B.A. (NIE XXXXXXXXXXX), amb
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domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX, de l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació els dies 20 i 23 de novembre de 2013; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 24 de gener de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 17 i 29 de gener de 2014.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de DEU dies (10 dies) atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 18 de febrer de 2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció imputada al Sr. Y.B.A. (NIE XXXXXXXXXXXX), mitjançant
resolució núm. 8579 de 11 de novembre de 2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 18 de febrer de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- MANTENIR en els seus termes la Resolució d’incoació núm. 8579/2013 d’11
de novembre i la Proposta de resolució adjunta al mateix, llevat de l’import de la sanció
el qual, per errada material, es va fixar en 150,00.-euros quan realment és de 150,25.euros, particular que es rectifica en atenció al que disposa l’art. 105.2 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
QUART.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. Y.B.A. (NIE XXXXXXXXXXX),
amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX, de l’Hospitalet en aplicació de l’art 130
de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ. - IMPOSAR al Sr. Y.B.A. (NIE XXXXXXXXXXXXXXX), la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
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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
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).

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

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. E.L.T. PER INFRACCIÓ A
DICTAMEN 19.LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL, 2.404,05 EUROS. EX. SA
70/13 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
9969/2013, de 17 de desembre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. E.L.T., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una
infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució Decret i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
dos intents infructuosos de notificació entre els dies 14 i 16 de gener de 2014, com
així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i ales efectes
previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOP del 31 de gener de 2014 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 23 de gener i 10 de febrer 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
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per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada per la Sra. Instructora en data 10
de març de 2014.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 13.01.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
.
SEGON.– IMPOSAR al Sr. E.L.T., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb
la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►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. E.L.T., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

…/…

78

DICTAMEN 20.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. W.R.C.P., PER INFRACCIÓ
A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 49/13.
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 en data 11.11.2013 es va dictar la resolució núm. 8579/2013, per la qual
s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar al Sr. W.R.C.P. una sanció
per presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos. Aquesta resolució, juntament amb la Proposta de resolució
adjunta, va ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 29
d’octubre i 6 de novembre de 2013; per això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei
30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al BOPB de 27 de
desembre de 2013 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 17 i
31 de desembre de 2013.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. W.R.C.P., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de la instructora de data 28 de febrer de 2014.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 28-02-2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen, i formular la següent proposta definitiva de qualificació de les infraccions i
de sancions, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació núm. 8579/2013,
d’11 de novembre i la Proposta de resolució adjunta al mateix, llevat de l’import de la
sanció el qual, per errada material, es va fixar en 150,00.-euros quan realment és de
150,25.-euros, particular que es rectifica en atenció al que disposa l’art. 105.2 de la
llei 30/1992, LRJ-PAC:
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, Al Sr. W.R.C.P., amb Document
d’Identificació
XXXXXXXXXXXXXX,
domiciliat
al
carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXde l’Hospitalet de Llobregat, en aplicació de l’art. 130
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de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. W.R.C.P. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.-Portar dos gossos potencialment perillosos 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: 300,50.-euros (150,25 euros per cada gos)
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. R.J.S.M. PER INFRACCIÓ
DICTAMEN 21.DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 07/14
PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST Mitjançant Resolució núm. 1975/2014, de 05 de març, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentat Decret i la proposta de resolució van ser
notificades al Sr. S.M. en data 11 de març de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. S.M., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 01 d’abril de 2014.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció de data 05/03/2014 imputada al Sr. R.J.S.M., mitjançant
resolució núm. 001975/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 10 de març de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. R.J.S.M. (NIE XXXXXXXXXXXXXXXXX) I domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a
l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. R.J.S.M. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. R.J.S.M. (NIE
XXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, 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 22.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. R.J.S.M. PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL, 2.404,05 EUROS. EX. SA
08/14 PA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
1976/2014, de 05 de març, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. R.J.S.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una
infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
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VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació en el domicili del Sr. R.J.S.M. en data 11 de març de 2014, com així consta
a la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. S.M. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada per la Sra. Instructora en data 07 d’
abril de 2014.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 10.03.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. R.J.S.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona
amb la quantitat següent:
b) 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).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. R.J.S.M., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
DICTAMEN 23.LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 17/03/2014 A 11/04/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2359
AL 3192.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 2359
de data 17 de març de 2014 al núm. 3192 de data 11 d’abril de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 24.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 12 DE 25 DE MARÇ I 13, 14, 15 I 16 D’1, 8, 15 I 22
D’ABRIL 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
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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 12 de 25 de març de 2014 i 13, 14,
15 i 16 d’1, 8, 15 i 22 d’abril de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació té la paraula la Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció, la que fa referència al tema mosquits, es
justifica per la necessitat que el Consell Comarcal del Baix Llobregat pugui continuar
gestionant el servei de control de mosquits, organisme especialitzat en el control de
plagues i la prevenció de malalties, en relació específica als mosquits. Són insectes
que donades les peculiaritats del Baix Llobregat i de l'Hospitalet, que és una zona
especialment sensible pel desenvolupament de plagues, tenen una presència
important des de fa anys, causant malestar i problemes de salut a la ciutadania.
Fins al 2012 la Generalitat es feia càrrec d’aquest servei i de les seves actuacions,
fent una aportació del 50%, amb fons que provenien del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya. Doncs bé, el 14 de març del 2014 el Sr. Jordi Souto, Director General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, en comunicació al Sr. Balsera,
President del Consell, li fa saber que des del 1989 ens estem equivocant, que aquest
servei no es pot finançar amb els fons que provenen del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya i que pel que fa a l’aportació de la Generalitat de Catalunya, si ho
considerem imprescindible, es pot dirigir al departament de Salut, que com tots
sabem en temes de finançament i col·laboracions està molt receptiu, i al departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Alimentació i Medi Natural, que són els competents
en la matèria, així com a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que ha
implementat recentment el Pla Interdepartamental de Salut Pública.
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A veure, que l’error hagi durat 25 anys, és molt de temps, però que ara ho vulguin
resoldre en un mes, enviant al Consell Comarcal del Baix Llobregat a peregrinar per
les conselleries a veure si hi ha sort, sembla una broma de mal gust. D’entrada ja
deixen ben clar que l’ajut es demani si és imprescindible i que si és així, el Consell,
més o menys d’una manera planera, diríem que es busqui la vida, això sí, ens indica
on es pot anar a trucar, a quina porta i no ens ha desitjat sort, perquè sap que no en
tindrem.
A veure, no pretenem que l’error duri altres 25 anys, però no estaria de més que, per
un any més, la font de finançament continués sent mitjançant el PUOSC i que amb
més calma i seguretat per exercicis futurs, es determini a quin departament li
correspon finançar aquest servei i es consolidi el mateix. L’Ajuntament de l'Hospitalet
ve aportant 17.000 euros per aquest tema i hores d’ara n’hauria d’aportar 44.000, em
sembla que la quantitat és suficientment important com perquè seguim la mateixa
dinàmica que hem seguit fins ara, fins que no tinguem una alternativa que sigui
segura, que s’ajusti a la norma i que doni sortida a les necessitats que tenim tots els
ajuntaments, en aquest cas, que venim rebent aquest servei del Baix Llobregat.
I la segona moció que presentem és conseqüència del contingut de l’avantprojecte de
Llei de subvencions i les conseqüències que tindrà per a les entitats del tercer sector.
Nosaltres volem pressuposar desconeixement o ignorància, per part del govern, del
que representa el tercer sector, i preferim pensar que és ignorància, perquè si no
haurem de creure que el que hi ha en aquest avantprojecte és mala voluntat i una
forma ràpida i cruenta d’acabar amb el tercer sector.
A l’Àrea de Benestar i Famílies si el tercer sector no existís i la forma de la possible
regulació que vostès pretenen com a govern va en aquesta direcció, tindríem 20
projectes menys, projectes que donen suport a l’atenció primària i especialitzada, que
de moment i a dia d’avui, ja veurem que farem amb l’amenaça de la LRSAL, és
competència municipal. I alhora també treballem conjuntament per donar suport a
ciutadans i famílies que per les seves característiques tenen necessitat
d’acompanyament i seguiment per resoldre problemàtiques derivades quasi sempre
de la pobresa i de la marginació. No cal que diguem que ara més que mai, la
presència de les entitats dels tercer sector és necessària per garantir que una part de
la ciutadania no acabi en l’exclusió.
La forma de finançament que proposen en el seu avantprojecte és letal per a les
entitats del tercer sector. Són entitats sense ànim de lucre, no tenen més que allò que
reben de les administracions, altres institucions, i cal dir que hores d’ara les
donacions d’empreses, si se’n fan, a les ONG no hi van o no hi van gaires. No es pot
demanar doncs, com diu l’avantprojecte que el tercer sector haurà de cofinançar amb
entitats privades, part dels seus projectes, no hi ha tantes entitats privades
benefactores. No es pot demanar que disposin entre un 20% i un 40% dels diners
públics sol·licitants o establir com a norma general que les entitats avancin els diners
de les subvencions, no es pot demanar que la suma de les subvencions no superi el
75%del seu cost, les ONG no tenen fons propis o gairebé cap en té, per finançar el
25% del restant que quedaria. Amb aquest requisit pràcticament cap organització
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sense ànim de lucre podrà abordar amb seguretat cap projecte o és això el que
realment pretenen, cal que es manifestin en aquest sentit.
I, a més a més, per acabar-ho d’adobar, com diem en el text de la moció, la nova
definició de la finalitat de les subvencions i de les possibles entitats beneficiaries en
l’avantprojecte presentat, no deixa clar que no puguin concórrer a elles entitats
privades amb fins lucratius i això no forma part del pensament preventiu del que
vostès ens atribueixen en ocasions. Ho diu l’avantprojecte, de fet l’esborrany
determina que en cap cas la finalitat i l’objecte de la subvenció han de ser tan
restrictius que suposin menyscapte als principis d’igualtat, accés i concurrència de les
subvencions. Jo crec que a partir d’ara ja tenim tot una mica més clar, perquè arribem
a la conclusió que qui podrà cofinançar amb fons propis, doncs seran les entitats
mercantils, i un passet més per desmantellar tot allò que té connotacions d’iniciativa
social amb criteris de solidaritat i sobretot sense ànim de lucre.
Per tot el que hem exposat, doncs proposem l’adopció dels acords que figuren al
literal de la moció. Gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, sobre la primera moció que porten al Ple, és ben cert
que és una notícia trista que es tregui l’aportació al servei de control de mosquits, es
treu una aportació d’uns 300.000 euros que realment no és una xifra molt
considerable en comparació amb d’altres despeses que està fent la Generalitat, i que
al cap i a la fi, si hi ha una plaga de mosquits, el cost per a la sanitat catalana, doncs
serà molt més elevat.
Des de Plataforma per Catalunya considerem que aquest servei és un servei públic
bàsic per a la salut i més ara que és l’època de l’any on més hi ha la reproducció dels
mosquits. Clar, aquí també ens haurem de plantejar quins serveis són bàsics pel
govern de la Generalitat, per Convergència i Esquerra Republicana, jo no sé ben bé
com defensaran que se’ns tregui una aportació en aquest servei de control de
mosquits, ara veurem, i més quan des de fa temps es veu i hi ha molts estudis i ha
sortit en molts mitjans de comunicació, les problemàtiques que porten aquests
mosquits, porten malalties com el dengue, que òbviament és una malaltia molt greu
que amb pocs malalts que hi hagués, a part del risc social, el cost econòmic que
vostès volen estalviar de un lloc, ho tindran que aportar en un altre lloc.
El que no podem també deixar-nos de preguntar és, clar, si aquest servei no el fa el
Consell Comarcal, l’hauran de fer els ajuntaments, i voldríem preguntar aquí al Ple si
en el cas que no hi hagués aquest aportació, a la nostra ciutat l’Ajuntament aportaria
aquesta quantitat.
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Por otra parte, en la segunda moción que nos traen, nos hablan sobre las entidades
del tercer sector y del anteproyecto de Ley que hay, bien, la figura del tercer sector
nosotros, como definición, no la vemos tan clara como la ha presentado usted en este
caso y tampoco los proyectos que muchas veces vemos en las entidades del tercer
sector, compartiendo muchos o algunos de los que usted ha nombrado, estaríamos
de acuerdo, pero aquí lo que nos falta quizás, lo que se tendría que hacer desde las
instituciones, es promover entidades públicas, donde se promocione la figura del
voluntariado, en vez de dar un dinero a asociaciones que muchas veces hacen una
labor loable, pero desgraciadamente muchas veces son pequeños chiringuitos y es la
forma de vivir de mucha gente y eso es lo que no nos gusta.
Y obviamente que haya un cierto capital privado donde una asociación, los miembros
de una asociación financien el 25%, pues a nosotros tampoco nos parece mal,
porque lo que no podemos hacer es que todo venga de instituciones públicas, que
obviamente dan las subvenciones a dedo, siguiendo unos criterios muchas veces
ideológicos, y entonces, repetimos, se vuelven en formas de vida de mucha gente y
durante mucho tiempo. Por tanto, deja de tener lógica el concepto de ONG de ayudar
a los demás, si tú no eres capaz, en determinados proyectos, de aportar un capital
propio, porque la demostración de que tu eres solidario es que estás aportando tu
capital, no que gestionas sólo el capital que te dan.
Y se demuestra que esto es forma de vida de mucha gente, porque muchas veces
estas subvenciones se justifican con nóminas, uno llega y es que aquí mismo dentro
del Ayuntamiento vemos subvenciones a determinadas entidades que se justifican
con nóminas, por tanto, aquí la solidaridad ya no es solidaridad, es un modus vivendi,
y muchas veces los proyectos si son loables, pero otras veces, y hablamos ya no
desde el Estado, desde la Generalitat, desde los mismos ayuntamientos, vemos
proyectos de dudosa utilidad en estas acciones, por tanto, lo lógico es que si alguien
hace una acción y es solidario, sea consecuente con lo que dice que es.
Y son proyectos de dudosa utilidad, proyectos que se han financiado desde este
mismo ayuntamiento, proyectos como plantar palmeras en Marruecos, una radio
sindicalista en Nicaragua, pues esto si hay gente que lo quiere hacer con su dinero,
pues que lo haga y bienvenido sea, pero las entidades públicas no pueden financiar
el 100% de estos proyectos. Y obviamente lo que hay que tener es mucho más
control, ya no sólo de a quien se le dan, sino también cómo se lo gastan, entonces,
nosotros no vemos que muchas cosas de este anteproyecto estén mal.
Y además, porque las ONG que son serias, las que tienen una importancia real, las
que tienen realmente muchas veces un cierto volumen, estas no van a tener
problemas para seguir desarrollando su labor, y las que sí van a tener muchos
problemas van a ser precisamente estos chiringuitos, estos que encima son los que
tiene que desaparecer, aquí lo que se tiene que seguir financiando son las ONG
serias. Y, repetimos, tiene que haber una financiación propia, tiene que haber una
financiación propia porque entonces ya es una cosa sincera. Lo que no puede ser
jamás una ONG es un sustituto de la labor de apoyo social del gobierno, lógicamente
si las ONG hacen tareas sociales es porque fallan las instituciones y eso es así, o
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sea, si tenemos que darle a otra gente o que haya otra gente que gestione unos
recursos para ayudar a los más necesitados nuestros, bueno, realmente los
gobiernos y todas las instituciones son los que tienen que ayudar a la gente.
Por tanto, no podemos compartir lo que ustedes nos han dicho porque, repetimos,
creemos que las ONG serias, las que hacen una labor seria, continuaran haciéndolo,
porque se lo han ganado y hacen labor muy buena, pero hay muchas otras que no
podrán subsistir debido a que tendrán que aportar un capital propio y entonces
veremos que hay muchas que es una hipocresía absoluta y las tienen sólo para vivir
del cuento.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a les dues mocions, ens semblem mocions absolutament
justes. En el primer cas, com ja s’ha dit, és una moció que el nivell de despesa no
justifica aquesta retallada, perquè és un nivell de despesa entenem que per la
rendibilitat social que té aquest aspecte i sobretot el buit que pot generar en aquest
sentit, doncs no està justificat i, per tant, és de llei exigir a la Generalitat que
mantingui el servei de control de mosquits, la subvenció pel control de mosquits al
Baix Llobregat i l'Hospitalet.
I la segona moció, pensem que és un debat profund, molt seriós. Sr. Ordóñez, yo
creo que no ha leído bien la moción, porque no iba por donde usted ha ido, me temo,
yo creo que la moción lo explica muy bien, lo que se entiende por sociedad civil o lo
que entendemos por sociedad civil organizada, que es precisamente aquella a la que
tenemos que defender en momentos como estos, que es aquella sociedad que se
organiza y decide arremangarse y arrimar el hombro para dar respuestas a los
problemas existentes, cooperando con la administración, por tanto, ese modelo de
cooperación entre la administración y la sociedad civil organizada sin ánimo de lucro,
que eso que se llama tercer sector, no solamente tiene mucho futuro, no solamente
ha hecho un trabajo, una trayectoria importantísima para la cohesión social en
nuestro país, sino que tiene que seguir haciéndolo durante mucho tiempo.
Y precisamente en tiempos como estos, es de una enorme irresponsabilidad por
parte del gobierno del Estado, que cuando está recortando las prestaciones que da
directamente el estado, además le ponga trabas a aquellos que están ayudando a
solucionar cada día los problemas. Por tanto, nos parece, insisto, una
irresponsabilidad y por eso apoyamos la moción, porque es más importante que
nunca apoyar a todas las entidades que sin ánimo de lucro conforman el tercer
sector, para que nuestro modelo de convivencia, seriamente amenazado, podamos
seguir tirándolo hacia delante, por tanto, nuestro voto a esa moción.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, pel que fa referència a la moció número 25 faré jo l’exposició, la número 26 la farà
la meva companya Meritxell Borràs.
Lamentablement, a la número 25 no podem votar a favor i no podem votar a favor per
una raó molt senzilla, aquí hi ha un problema de forma, per dir-ho d’alguna manera, el
PUOSC, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya són unes inversions que
subvencionen un Pla, en aquest Pla hi ha un annex número 2 on s’especifica quin
tipus d’inversions són subvencionables. En aquest cas, el servei de control de
mosquits, la subvenció que es donava a través del PUOSC, la major part d’ella anava
per pagament de despeses corrents, sobretot despeses de personal, segons
s’especifica a l’annex del PUOSC el tipus d’inversió que s’ha de fer no pot ser
despesa corrent.
Llavors, el que ens diuen des del departament de governació, des de la Direcció
General d’Administració Local, és, a veure, la Generalitat no es nega i no treu la
importància d’aquest Pla i la rellevància d’aquest Pla i la importància que té, el que
diu el departament de Governació és que això s’ha de fer de la mateixa manera que
es fa amb la Diputació de Barcelona, que es fa amb els ajuntaments del Baix
Llobregat, això s’ha de fer mitjançant un conveni, no a través d’una subvenció, ha de
ser a través d’un conveni i aquest conveni s’ha de signar, com bé ha comentat vostè,
o bé amb el departament de Salut o amb el departament de Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural o sinó també podria ser a través de la nova
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Ens han fet constar des del departament que després de converses des del Consell
Comarcal del Baix Llobregat amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, n’hi ha
bones intencions per les dues bandes i sembla que el diàleg està obert i que arribarà
a bon port. Nosaltres, des de Convergència i Unió, el que demanem és, esperem, no
posem la tireta abans de la ferida, perquè això s’està parlant, s’està negociant i s’està
mirant de reconduir a través de cóm es pot finançar aquest servei que la Generalitat
de Catalunya li dóna la importància que realment té, el problema és que fins ara es
feia amb un PUOSC, que això és per inversió, i aquest servei no es pot considerar de
cap de les maneres una inversió.

SRA. ALCALDESSA
Sí, si pot parar un segon, ho dic pel temps, jo faig una proposta, amb el permís de
tots els grups, si el problema pel grup de Convergència i Unió és que es mencioni el
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PUOSC per part dels que proposem la moció, no hi ha cap inconvenient en retirar el
tema del PUOSC, el que volem és que d’alguna forma la Generalitat pagui el que
venia pagant, si no és amb el PUOSC ens és igual, si és a través de la despesa
corrent, fantàstic, i si és a través de les partides extraordinàries, no tenim cap
inconvenient, no és un problema que nosaltres posem com a condició sine qua non el
tema que sigui finançat pel PUOSC, era un plantejament per donar una sortida
possible, però ho dic perquè si per part de Convergència i Unió retirant això donarien
el vot a favor, així ho he pogut entendre.

SRA. CLAR
Igual no m’he explicat correctament, no podríem votar a favor, perquè ens consta que
n’hi ha una negociació en marxa entre l’Agència Catalana de Salut Pública i el
Consell Comarcal del Baix Llobregat, per veure cóm es finança això. El que passa és
que des del departament ens diuen que a través del PUOSC que no pot ser i per això
ens condueixen a les altres vies mitjançant conveni, no subvenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La següent moció fa referència al tema del projecte de
Llei que en aquests moments..., l’avantprojecte de Llei que en aquests moments té
sobre la taula el govern espanyol, en el qual, sota el nostre criteri, més del 90% de les
entitats podrien desaparèixer si aquesta tirés endavant tal i com està ara. I, per tant,
hi hauria uns efectes negatius d’aquesta reforma, serien nombrosíssims pel tercer
sector, perquè canvia l’accés a les subvencions, el cobrament de bestretes, els
percentatges de finançament amb fons privats, també canvia tot el que fa referència
als processos de justificació i al règim sancionador que augmenta el tipus i quantitat
de les sancions.
I entenem que pot haver-hi una voluntat de modificar l’actual marc de subvencions
per mirar o es justifica, diríem, a través del que seria mirar de ser austers en una
matèria en què lògicament cal ser molt sensibles a l’hora de no perjudicar a tercers i,
en aquest sentit, serien les persones i les famílies més vulnerables i, per tant, en
aquest sentit, doncs el que fa referència a polítiques socials que vénen de la mà,
precisament, del tercer sector.
Entenem, des de Convergència i Unió, que els beneficiaris de les accions del tercer
sector son més de 10 milions de persones en el conjunt de l’Estat i que no són pas
les entitats socials que actuen com a intermediaris de la societat civil, a favor,
precisament, d’aquestes persones en situació més vulnerable. El sistema de Serveis
Socials i de manteniment dels drets socials bàsics no és una responsabilitat de la
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qual, des del nostre punt de vista, l’administració pública pugui alliberar-se, deixant-la
en mans privades, ja que resulta imprescindible pel correcte funcionament democràtic
d’una societat inclusiva.
És en aquest sentit que nosaltres creiem que si ha de tirar endavant una modificació
de la Llei vigent que sigui de llarg abast i en resposta a les segures debilitats que
actualment té la normativa vigent, això ha de ser possible només amb acord amb el
propi tercer sector i no en cap cas representant el que podríem ser una disminució de
les ajudes indirectes a les persones, insistim, més dèbils a l’hora de tirar endavant.
Per tant, és en aquest sentit que nosaltres veiem bé la sol·licitud de retirar l’actual
avantprojecte de Llei de modificació, doncs de la Llei del 2003, i és en aquest sentit
també que el nostre grup parlamentari en el Congrés de Diputats així ho ha sol·licitat.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción, la votamos en contra, no
porque nos opongamos a su contenido, sino porque el Partido Popular presenta su
propia moción y, por tanto, la exposición será la defensa de nuestro planteamiento.
Respecto a la segunda moción nos vamos a abstener, estamos hablando de un
anteproyecto de Ley, ahora se abre todo un procedimiento en el cual se va a invitar a
las entidades del tercer sector y a los grupos políticos representados en el Congreso
de los Diputados, a que hagan sus aportaciones, sus alegaciones, sus enmiendas. Es
evidente que el texto inicial del anteproyecto de Ley seguramente no será el que
acabará siendo la Ley tal cual será aprobada en el Congreso de los Diputados y
esperamos que entre todos se mejore y lleguemos al mejor acuerdo posible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo de vegades penso que o no ens expliquem massa bé,
que no escoltem massa bé o que llegim d’una manera peculiar, perquè em temo que
el Sr. Ordóñez ha fet una simplificació gravíssima del que són les entitats del tercer
sector, las ha confós amb ONG de voluntaris i alhora ens ha dit que és l’administració
la que ha de fer unes tasques que segons el sistema públic de serveis socials, no ens
corresponen. Hi ha tal amalgama aquí d’idees, vull dir, que valdria la pena situar-les
al seu punt, el que correspon al sistema públic de serveis socials és el que diu la Llei i
això, evidentment, és responsabilitat, en aquest cas, dels serveis socials que té la
delegació de la Generalitat de Catalunya perquè així sigui, de tirar-los endavant.
Ara bé, hi ha moltes altres activitats, moltes altres accions que no són responsabilitat
de l’administració, que no ho són, però que nosaltres considerem que hi ha entitats al
tercer sector que sí que coadjuven a què des de l’administració els processos siguin
més globals, siguin més integrals i que donin a la ciutadania, i sobretot a aquella que
està més necessitada, un resultat i un suport que sense el tercer sector això no seria
possible.
I, evidentment, que no cal confondre entitats de la iniciativa social del tercer sector
amb ONG amb voluntaris, és que estem parlant de temes diferents. Si l’administració
o qualsevol iniciativa del tercer sector, decideix donar un servei, l’han de donar
professionals i els professionals, vostè, jo, l’altre i tots, quan treballem tenim la
voluntat de cobrar. Això no vol dir que hi hagi ànim de lucre, perquè tot allò que
accedeix al que són les seves respectives nòmines, s’inverteixen en millor servei, no
en patrimoni.
Vull dir que hi ha tota una sèrie de qüestions que valdria la pena tenir-les clares, hi ha
molts serveis que nosaltres insistim en què els doni el tercer sector, perquè ho pot fer,
perquè té capacitat per fer-ho, perquè ho fa molt bé i perquè, a més a més, ho fa amb
agilitat, i això no vol dir en absolut que ho faci gratuïtament, ningú treballa
gratuïtament. Una altra cosa és que un voluntàriament es decideixi a ser soci de
Greenpeace o d’Amnistia Internacional o d’allà on vulgui, aquest és un altre tema, no
se li ha encarregat cap feina en concret. Hi ha una amalgama aquí de qüestions que
jo crec que estaria bé que vostè repassés, perquè no acaben de lligar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si hi ha..., Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Fernández pel to paternalista que ha utilitzat, de no sabem si arriba, si
no, és que jo podria utilitzar el mateix aleshores, és que l’amalgama potser és que
vostè no ho ha entès, o sigui, nosaltres diem, i ben clar, que l’administració pública ha
de ser la responsable pel benestar dels seus ciutadans, per tant, hi ha moltes formes
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de veure-ho, si vostès només té la seva i no accepta una altra visió, no passa res,
però no em digui a mi que no ho he entès, ho he entès de sobres. I bé, doncs
nosaltres sí que creiem que han de estar regulades i que han d’aportar moltes
vegades fons propis.
I sí que tenen que veure moltes vegades les ONG que vostè diu, perquè moltes
vegades les encomanes que vostè parla se li fan a aquests tipus d’associacions i una
cosa és que sigui el sou d’un professional, que això pot estar bé, això és normal, però
hi ha d’altres vegades, veient moltes de les coses que es fan, nosaltres considerem
que no és simplement el sou del professional, que hi ha moltes coses al darrera que
no estan ben fetes, perquè moltes d’aquestes encomanes, totes o una majoria,
s’encomanen a dit, i després pel darrera pot haver molts factors, depèn qui sigui
l’administració de torn, doncs nosaltres sí que entenem que ha d’haver-hi una
aportació de fons propis per ser el més coherent amb un mateix.
Però ja li dic el nostre model està molt clar, si vostès no l’ha entès no em digui a mi
que no he entès l’altre.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Fernández, per anar acabant ja.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, sí, doncs si l’ha entès, pitjor, si l’ha entès, pitjor. A veure, el que vull intentar
significar és que vostè no és qui decideix quines són ONG potents, serioses,
rigoroses, i les que no ho són, aquesta és una atribució que vostè es fa que també
això ens ho hauríem de fer mirar, aquestes són les serioses i aquelles no són les
serioses. I, a més a més, ara sí que el convido a que em digui vostè a mi a quina
entitat de la iniciativa social que treballi en l’àmbit de benestar no té els mínims de
qualitat, que jo diria que no són mínims, que són màxims, i que no fan un servei que
sigui necessari a la ciutat.
Si és així, jo estic disposada a parlar amb vostè i estic parlant d’unes entitats molt
concretes del tercer sector, de la iniciativa social, no ONG de voluntaris, estic parlant
d’aquest tema en concret, jo quedo amb vostè, quan vostè vulgui, i mirem totes
aquelles entitats a veure si no justifiquen la feina que fan, no justifiquen la subvenció i
no justifiquen el sou dels professionals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem finalitzat el debat, quedarien les dues mocions aprovades i
passaríem a l’apartat del Partit Popular.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 25.- DEMANANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE, AMB
EFECTES IMMEDIATS, RECUPERI LA INCORPORACIÓ DEL SERVEI DE
CONTROL DE MOSQUITS DEL BAIX LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que des de l’any 1989, el Consell Comarcal del Baix Llobregat gestiona el
Servei de Control de Mosquits, organisme especialitzat en el control de plagues i la
prevenció de malalties en relació específica als mosquits, insectes que per les
característiques del territori del Baix Llobregat es desenvolupen amb molta facilitat i fa
anys que presenten molèsties i riscos per a la població.
VIST que aquest Servei de Control de Mosquits, que actua per divuit ajuntaments de
la comarca, així com per l’Ajuntament de l’Hospitalet i entitats com ara l’Aeroport de
Barcelona, mitjançant conveni amb AENA i el Port de Barcelona, mitjançant acord
amb la Z.A.L., duu a terme una tasca molt important per assegurar la qualitat de vida i
la salubritat d’un número molt elevat de població i en àrees bàsiques pel
desenvolupament territorial i econòmic ja no tant sols del Baix Llobregat, sinó fins i tot
del conjunt de Catalunya, com ara el Delta del Llobregat, les instal·lacions portuàries i
aeroportuàries de Barcelona o les zones on es troben el Canal Olímpic de Catalunya i
el futur complex outlet de Viladecans.
ATÈS que els darrers anys el SCM ha desenvolupat un paper clau en la detecció,
coneixement i tractament del problema plantejat pel mosquit tigre, i que també duu a
terme tasques d’investigació i divulgació científica que contribueixen als avanços
científics en matèria de prevenció de plagues d’insectes.
VIST que la Generalitat d Catalunya, fins l’any 2012, contribuïa al finançament
d’aquest servei i les seves actuacions mitjançant la seva inclusió en les successives
anualitats del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que cobrien, aproximadament,
el 50% del cost de les mateixes.
ATÈS que des del 2013, i tot i les reiterades crides i alarmes al respecte per part del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat de Catalunya ha eliminat dels
seus pressupostos el co-finançament del Servei de Control de Mosquits i les seves
actuacions i activitats.
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ATÈS que el finançament mancomunat dels ajuntaments i entitats és absolutament
insuficient pel manteniment de les seves prestacions actuals, que l’ens comarcal, per
la manca d’ingressos propis i les seves limitacions pressupostàries no pot assumir la
resta del finançament i que l’absència de col·labotació per part de la Generalitat
suposaria en un futur molt pròxim el previsible tancament del servei o minimització de
les seves actuacions.
ATÈS que la tasca del servei té un component de control de plagues que és propi de
les competències municipals i un altre molt important relatiu a la salut pública i
prevenció que d’acord amb les actuals normatives europees i de competències
administratives s’inclou dins de les responsabilitats de la Generalitat de Catalunya.
VISTA la gran importància de les activitats del Servei de Control de Mosquits del Baix
Llobregat per assegurar la qualitat de vida de la població i els visitants del Baix
Llobregat, vistos els problemes de salut pública relatius a malalties trameses per
mosquits descrits en països de característiques similars, així la seva funció
afavoridora dels factors de competitivitat i desenvolupament turístic i econòmic d’un
territori estratègic pel conjunt de Catalunya.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que, amb efectes immediats,
recuperi la incorporació del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat al Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, ja sigui mitjançant la modificació o ampliació de
la convocatòria vigent o l’avançament de la propera.
SEGON.- Demanar igualment que es prenguin les mesures oportunes per la
consolidació del finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat en
exercicis futurs, ja sigui mitjançant PUOSC, el Departament de Salut o qualsevol altre
fórmula que permeti estabilitat, tenint en compte la seva importància pels ciutadans,
ciutadanes i visitants de la comarca i el seu entorn i per instal·lacions estratègiques
pel territori català, evitant la incertesa anual i la impossibilitat d’una efectiva
planificació de les seves tasques.
TERCER.- Notificar el present acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a la
resta de municipis i entitats que participen de les actuacions del Servei de Control de
Mosquits del Baix Llobregat.

MOCIÓ 26.- RELATIVA A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE SUBVENCIONS I
LES CONSEQÜÈNCIES QUE TINDRIA PER LES ENTITATS DEL TERCER
SECTOR.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, 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; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència conté, en el seu article 2.8, la
següent definició del "Tercer sector": "organitzacions de caràcter privat sorgides de la
iniciativa ciutadana o social, sota diferents modalitats que responen a criteris de
solidaritat, amb fins d'interès general i absència d'ànim de lucre, que impulsen el
reconeixement i l'exercici dels drets socials".
ATÈS que el concepte de societat civil aporta les principals claus per comprendre la
identitat del Tercer Sector, així com per entendre la importància del paper que juga en
la societat.
ATÈS que la Unió Europea defineix que la societat civil organitzada la constitueix “el
conjunt de totes les estructures organitzatives els membres presten servei a l'interès
general per mitjà d'un procediment democràtic basat en el discurs i el consens i
serveixen com a mediadors entre les autoritats públiques i els ciutadans” (Comitè
Econòmic i Social , 1999 ) i afirma que és una escola per a la democràcia en la
mesura que l'existència de la participació ciutadana és condició prèvia per a una
“democràcia intel·ligent” .
VIST l'augment de les xifres de pobresa i exclusió social, amb un alarmant increment
de la bretxa de la desigualtat al nostre país, tal com reflectia un recent informe de
Càritas que el Govern de l’Estat va criticar .
ATÈS que transcorreguts dos anys d'un Govern que s'ha caracteritzat per les seves
polítiques antisocials que han contribuït de manera determinant a l'empobriment de
les famílies, l'increment de les xifres d'atur, a la devaluació dels salaris i al
deteriorament dels serveis públics essencials. La renda disponible de les famílies ha
caigut de manera preocupant mentre que el nostre sistema de salut, l'educació, els
serveis socials, l'atenció a la dependència, les pensions, han patit importants
retrocessos mitjançant reformes normatives i retallades pressupostàries .
ATÈS que davant les conseqüències d’aquest desgavell en l’Estat del Benestar que
ha imposat l’actual Govern de l’Estat, es fa patent, avui més que mai, la importància
del Tercer Sector sent moltes vegades peça clau indispensable per donar resposta
social allà on moltes vegades les administracions no poden arribar.
ATÈS que el nostre grup considera indispensable el concurs del Tercer Sector d'acció
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social per al desenvolupament del model de benestar que propugnem, com a
element essencial en la col·laboració necessària entre l'acció política i institucional
amb la societat civil organitzada, activa, participativa i compromesa.
ATÈS que considerem necessari seguir treballant al costat del Tercer Sector i la
ciutadania en el seu conjunt, com a aliats imprescindibles per aconseguir una societat
millor, més compromesa i més participativa.
ATÈS que compartim amb el Tercer Sector la preocupació i els neguits pels efectes
negatius que sobre aquestes entitats pugui provocar l'avantprojecte de Llei de
subvencions que prepara el Govern de l'Estat.
ATÈS que l'avantprojecte de Llei de subvencions en qual treballa el Govern introdueix
diversos canvis decisius per a les organitzacions socials com: obligar-los a cofinançar
amb entitats privades part dels seus projectes, acreditar que disposen entre un 20 % i
un 40% dels diners públics sol·licitats o establir com a norma general, que les entitats
avancin els diners de les subvencions.
VIST que l'esborrany de l'avantprojecte de llei imposa el cofinançament quan indica
en el seu article 19 que "Quan l'import de les subvencions es determini en funció del
cost de l'activitat o projecte a subvencionar , la suma de les subvencions no podrà
superar el 75% del seu cost" fet que obligaria a cofinançar amb fons propis (a l'abast
de molt poques oenagés) o cercar a l'empresa privada el finançament d'aquest 25 %
restant. Aquest fet que a la pràctica significaria que gairebé cap organització sense
ànim de lucre podrà tirar endavant un projecte en solitari, representaria un sever cop
per a totes les entitats dedicades a l'acció social i la cooperació.
VIST que l'esborrany de l'avantprojecte de llei implicaria també, tal com ara està
redactat, que totes les entitats, siguin del tipus que siguin, que sol·licitin qualsevol
ajuda o subvenció pública, independentment de si es dirigeixen a l'administració de
l'Estat, a la Comunitat Autònoma o als ajuntaments, hauran d'acreditar que disposen
d’entre un 20% i un 40% dels diners públics sol·licitats. Aquest fet els dificulta
l’existència doncs les entitats del Tercer Sector no generen capital en no tenir ànim
de lucre i les quotes dels seus associats, que també financen els seus projectes, no
arriben per norma general a cofinançar les subvencions que sol·liciten.
VIST que també, amb el redactat actual, el mateix esborrany diu en el seu article 34
que "Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se
pagaments a compte. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de
pagaments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions
subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada".
Quan fins ara, el reglament de l'anterior Llei de subvencions establia com a norma
general que els pagaments es feien per avançat i que, posteriorment, les
organitzacions justificaven les seves activitats i projectes. Amb la nova redacció
continguda en l'esborrany, però, sembla deixar clar que el pagament per avançat no
serà la norma, sinó l'excepció.
ATÈS que aquest fet podria suposar que les organitzacions socials es veurien
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obligades a recórrer al crèdit per finançar els seus projectes i activitats, ja que les
ONG no tenen capacitat econòmica per avançar aquest finançament en no generar
beneficis .
ATÈS que, a més, la nova definició de la finalitat de les subvencions i de les possibles
entitats beneficiàries en l’avantprojecte presentat, no deixa clar que no puguin
concórrer a elles entitats privades amb fins lucratius. De fet, l'esborrany determina
que, en cap cas, la finalitat i l'objecte de la subvenció "han de ser tan restrictius que
suposin un menyscapte als principis d'igualtat d'accés i concurrència de les
subvencions".
ATÈS que de materialitzar-se aquests canvis, implicarien per a les entitats sense
ànim de lucre i especialment ara, les del Tercer Sector, un itinerari ple de traves,
requisits exorbitants i regulacions clara i injustificadament inadequades amb el
consegüent perjudici per al compliment dels seus fins socials i, fins i tot, per a la
supervivència mateixa i viabilitat d'aquestes entitats. Les entitats petites
desapareixerien, moltes mitjanes haurien de reduir la seva activitat o tancar i les
grans haurien de renunciar a molts projectes, ja que només podrien cofinançar-se
unes quantes.
ATÈS que si l'avantprojecte no varia aquesta llei també implicaria que els serveis que
es presten a les persones en risc d'exclusió social, hauran de ser cofinançats amb un
altre tipus de fons privat, i per tant prestat per organitzacions amb ànim de lucre.
VIST que l’errada més gran d’aquest avantprojecte és que en general no té en
compte ni diferencia les especificitats de les entitats sense ànim de lucre, entre elles
les del Tercer Sector. No és el mateix concedir una subvenció a una empresa, a una
fundació privada, a un autònom que a una entitat sense ànim de lucre i
l’avantprojecte sembla tractar-les a totes per igual.
ATÈS que tot i sabent que l'avantprojecte de Llei de subvencions és encara un
esborrany, entenem que si la seva orientació no varia, aquest és el moment
d'elaborar i aprovar una Llei General del Tercer Sector, una iniciativa necessària que
hauria d'assumir el Govern amb el màxim consens per configurar el marc normatiu
que asseguri l'estabilitat de les entitats que integren el Tercer Sector i les blindi
mantenint, com a mínim, el marc normatiu actual pel que fa a les subvencions que
reben pel seu funcionament.
ATÈS que es compta amb un precedent normatiu, la Llei 5/2011, de 29 de març,
d'Economia Social. No obstant això, Tercer Sector i economia social són realitats
conceptualment diferents que han de ser regulades de manera específica , si bé
ambdues lleis tindrien punts de connexió.
ATÈS que creiem que l'esforç de regulació que va suposar la Llei d'Economia Social
s'hauria de repetir ara a favor del Tercer Sector, que necessita un marc normatiu que
li permeti fer front a les creixents demandes socials .
VIST que el Govern ha anunciat en nombroses ocasions una nova Llei del Tercer
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Sector i, no obstant això, més de dos anys després no hi ha ni tan sols un
avantprojecte de llei tot i que el grup majoritari a l'oposició li manifestat públicament el
seu suport a aquesta iniciativa i ha mostrat la seva disposició a consensuar la Llei.
VIST que el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat una iniciativa
parlamentària en què s'instava el Govern “a aconseguir, mitjançant el diàleg amb els
agents socials, les organitzacions del tercer sector i les forces polítiques, un gran
pacte per l'aprovació d'una Llei General del Tercer Sector”.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, vist que es tracta
d'un assumpte de cabdal importància que, donada la seva complexitat, ha de ser
afrontat amb profunditat i rigor, s'abordi l'elaboració del Projecte de Llei de
Subvencions que reformarà el vigent, amb profunditat per buscar solucions
imprescindibles i idònies per a la viabilitat del Tercer Sector i en general per a totes
les entitats sense ànim de lucre, mitjançant el diàleg amb els agents socials, les
organitzacions del Tercer Sector i les forces polítiques.
SEGON.- Instar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a que el Projecte
de Llei de subvencions en què treballa diferenciï de manera molt clara a les entitats
sense ànim de lucre, entre elles les del Tercer Sector, de les que si observen un fi
lucratiu.
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a aconseguir, mitjançant el diàleg amb els
agents socials, les organitzacions del tercer sector i les forces polítiques, un gran
pacte per l'aprovació d'una Llei General del Tercer Sector .
QUART.- Donar trasllat d’aquest acords al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, als diferents grups polítics
al Congrés del Diputats, a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a
la Plataforma del Tercer Sector i a totes les entitats del Tercer Sector presents a la
ciutat de l'Hospitalet .

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 27, 28, 29, 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que començarà la Sra. Bas.
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SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, en el districte primer hi ha el barri de Sant Josep
i té el casal de gent gran que està situat al carrer Santiago de Compostela número
11, que és un espai molt confortable, amb les condicions adequades, perquè la gent
gran pugui fer activitats lúdiques i culturals.
Però visitant aquest casal, hem vist que es troba saturat, degut a la gran afluència
d’usuaris que volen fer servir les instal·lacions, no ens agradaria que morís d’èxit i,
per tant, només entrar es percep l’ambient asfixiant de massificació del local.
Parlant amb els membres de la Junta, ens diuen que hi ha un aforament d’unes
aproximadament 400 persones, com a màxim, i actualment hi ha més de 1.000 o
1.200 carnets de socis del casal, encara que per sort no hi van tots alhora. Les tardes
que hi ha ball, per exemple, hi ha usuaris que s’han d’anar a altres casals, perquè allà
no hi ha espai.
Per tots aquests motius i perquè creiem que cada vegada augmentarà més el nombre
de gent gran, perquè, bé, per les millors condicions de vida que hi ha, la piràmide de
població s’està invertint, cada vegada serem més els que voldrem utilitzar aquest
tipus de casals i, per tant, demanem que s’estudiïn mesures a prendre per solucionar
aquest col·lapse. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo o Sr. del Río.

SR. DÍEZ
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La moción que presento hace referencia a la intención
que, según parece, tiene el gobierno de la ciudad, de crear un servicio de concejalía
móvil. La intención ya indica la existencia o bien de deficiencias o bien de
necesidades que no cubre la actual gestión de estas concejalías, dado que si no, no
tendría sentido crear este nuevo servicio.
La propuesta que desde el grupo municipal hacemos es que se estudie la viabilidad
de dónde sea necesario, pues crear lo que sería tipo concejalías de barrio y la
posibilidad de ubicarlas en espacios municipales ya existentes y permítanme
ponerles dos o tres ejemplos. Por ejemplo, en el distrito I tenemos la regiduría en la
Rambla Justo Oliveras, 23, por ejemplo podríamos utilizar un espacio que ya existe,
que es la biblioteca Tecla Sala, ubicar un pequeño lugar en ese entorno, el edificio ya
está, la luz se enciende y se apaga a la misma hora, el personal ya existe, y está en
la avenida Josep Tarradellas i Joan número 44. Por ejemplo, la regiduría del distrito
II, la regiduría está en Mare de Deu dels Desamparats, barrio de la Torrassa, pues
por ejemplo aprovechar un espacio en la biblioteca Josep Janés, Doctor Martí Julià,
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barrio de Collblanc-La Torrassa. Y así podríamos seguir en distintos espacios de la
ciudad de Hospitalet. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Bien, como ya se ha explicado antes, la Generalitat ha dejado de financiar el servicio
de control de mosquitos, es una decisión que pone en peligro la continuidad de un
servicio, que cuenta con una decena de trabajadores, que tiene localizados más de
1.600 puntos de cría y que los técnicos alertan que sin ningún control, la población de
mosquitos, incluida la población de mosquito tigre, pues aumentará hasta el máximo
que le permitan las condiciones climatológicas.
Lo que pedimos en la moción es que la Generalitat siga contribuyendo a la
financiación de este servicio, ya que es un tema que afecta directamente a la calidad
de vida de las personas, es un tema de salubridad, de salud pública y, por ello,
presentamos esta moción.
Nos hubiera gustado sumarnos a la moción del Partido Socialista, porque pedimos
exactamente lo mismo, pero no nos han dejado, supongo que, bueno, es un tema de
talante y lo lamentamos mucho, porque hubiera tenido más apoyo, no es lo mismo
una moción aprobada con 16 votos, que otra aprobada con 22, y es lamentable que
haya partidismo hasta en el tema de los mosquitos, es una pena.
La moción 31 trata de la problemática del puente de la C-31, que cruza el río
Llobregat, cada día muchas personas que van andando o que van en bicicleta y
quieren acceder a la zona del Prat de Llobregat, al margen derecho, para ir a la
playa, para ir a las reservas del Delta o para ir a los caminos, tienen que cruzar un
paso muy estrecho situado en este puente. Este puente está en unas condiciones de
accesibilidad lamentables, en su parte más estrecha mide 70 cm., en la parte más
ancha 110, es muy estrecho, cuando se cruzan dos ciclistas, pues es un tema muy
problemático y muy inseguro.
Por ello, en la moción pedimos que se inste a la Generalitat a estudiar la viabilidad de
estudiar de ampliación o acondicionamiento de este viaducto, para hacerlo más
ancho y accesible y que, por parte del área de Espacio Público, Urbanismo y
Sostenibilidad, se diseñen actuaciones para mejorar la conexión en el margen
izquierdo, instalando alguna barrera de protección más segura, porque las vallas que
hay son como muy provisionales.
La moción número 30 hace referencia al trazado de la carrera de los 10 kilómetros de
la carrera nocturna. El año pasado muchísimos corredores se quejaron de la segunda
parte del recorrido, que transcurre íntegramente por las calles del distrito económico y
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que, bueno, son calles solitarias, oscuras, vacías de personas, que hacen poco
atractivo el circuito. Este año el trazado, pues ha vuelto a pasar por estas calles, yo
personalmente corrí la carrera de 10 kilómetro y realmente doy la razón a todas las
personas que el año pasado se quejaron. Cuando pasa los 5 kilómetros, el trazado es
muy triste, el trazado es desolador, es deprimente, no hay rastro humano más allá de
los voluntarios que, bueno, hay que felicitarles, porque los pobres se esforzaron por
animar a la gente, pero el trazado era el que es, el recorrido es el que es, eran calles
totalmente solitarias y vacías y oscuras.
Si ustedes se meten en foros de corredores que participaron en la carrera, los
adjetivos que dan a esta segunda parte del recorrido, pues es oscuro, frío,
desangelado, monótono, recorrido poligonero, muermo, desolador, triste. Hay una
persona que dice textualmente: “la segunda parte del recorrido parecía más una
huída de peli quinqui ochentera, que una carrera popular”. Hay otra persona que dice
que correr por polígonos industriales no le motiva, otra persona se pregunta si desde
la organización no le da vergüenza enseñar la ciudad a los corredores de fuera. Otra
persona dice: “parece que al Ayuntamiento le molesta que se corra por la ciudad”.
Creemos que se debe hacer un replanteamiento del recorrido, el año pasado se
inscribieron en esta carrera 6.000 personas, este año han sido 5.000, 1.000 personas
menos, por algún motivo será. Creo que intentar hacer más atractivo el recorrido e
intentar que pase por más zonas habitadas y, si es posible, pues por algún punto
emblemático de la ciudad. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, estan totes presentades per part del Partit Popular, doncs ara donaríem pas
a la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa, para posicionarnos, a ver si las podemos hacer por orden, ya
que nos han traído tantas en este Pleno. Empezamos por la del casal de gent gran de
Sant Josep, es cierto como dicen, hablando con usuarios, que hay una saturación en
ese casal de usuarios, en ese y en otros de la ciudad, y ciertamente, no nos
engañemos, es porque en la ciudad de Hospitalet, pues contamos con gran cantidad
de población de una avanzada edad, que utiliza los casales, esto hace que en
determinadas horas, pues en la utilización de estos casales se vivan, pues momentos
puntuales de saturación.
Por tanto, desde Plataforma lo que consideramos es que quizás el estudio que
ustedes piden, y es un poco lo que les proponemos como una enmienda “in voce”, es
que el estudio fuese para todos los casales de la ciudad, un poco el análisis, si
quieren focalizarlo más en el de Sant Josep, a nosotros nos parece bien, igualmente
le votaremos a favor la moción, pero nos gustaría que en la moción solicitasen que el
estudio se refiriese a todos los casales de gent gran de la ciudad.
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Sobre la del control de mosquitos, nosotros votaremos a favor, como los argumentos
son exactamente los mismos que en la moción primera presentada sobre este tema,
también estaremos de acuerdo.
Sobre las concejalías de barrio, en el argumentario tienen razón en cosas que dicen,
que haya vecinos, pues que les queda un poco lejos su concejalía de distrito, como
puede ser, por ejemplo, a un vecino de Can Serra ir a la concejalía del distrito que
tienen. Entonces, nosotros sí que estamos a favor de lo que piden, por eso
votaremos favorablemente a realizar un estudio, pero en lo que no estaríamos
tampoco de acuerdo es que se incrementasen los costes, digamos, de lo que son, ni
en personal, ni en alquileres, lo que no podemos es incrementar costes, si hubiese
algún estudio que demuestre que se puede hacer sin un coste mayor, estaríamos de
acuerdo, pero es cierto que no podemos tener una instalación municipal al lado de
cada vecino. Obviamente, sí que estamos a favor de todo lo que suponga un
aumento en la eficacia y en la eficiencia de la administración local, pero, repetimos,
esto tampoco ahora nos puede suponer un sobrecoste, porque con seis tampoco está
mal.
Qué más mociones nos han traído, nos han traído la moción número 31 sobre el
puente en la C-31, esta la votaremos favorablemente, y la que votaremos en contra
es la moción número 30, ya que después de analizar un poco el recorrido, pues
nosotros no lo encontramos inadecuado y, bien, no podemos estar a favor de que
transcurran 10 kilómetros por el centro urbano o por el casco urbano de Hospitalet,
porque, esto es cierto, nos haría cortar la mayoría de vías.

SRA. ALCALDESSA
La número 29, Sr. Ordóñez, a la Sra. Secretaria no le ha quedado claro y creo que al
resto tampoco.

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
A favor, molt bé, gràcies. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres votarem en contra de la 27, votarem a favor de la
28, en contra de la 29 i 30, i a favor de la 31, i expliquem una mica el raonament de
perquè.
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En primer lloc, sobre el tema de la moció sobre el casal de la gent gran, és una
preocupació, no només que compartim, sinó que som coneixedors, avui tenim aquí
en el Ple, doncs bona part de la Junta del casal de gent gran de Sant Josep, ells ja fa
molt de temps que ens han fet coneixedors d’aquesta situació, han de saber que no
és una situació..., és cert que aquesta situació segurament es dóna en algun casal
més, però l’especifitat del casal de Sant Josep passa només a Sant Josep.
És un casal que l’endemà de la seva inauguració ja es va quedar pràcticament petit i
vam veure, i òbviament desprès de la desaparició del casal Sant Jordi, de l’obra
social de Caixa Catalunya, que estava al carrer Fabregada amb Prat de la Riba,
doncs el casal de la gent gran de Sant Josep ha absorbit bona part dels usuaris i fa
que hi hagi una situació, com diu la moció, a segons quines hores, d’un real col·lapse
molt important, que bé donada per la tasca, i ho hem de dir públicament, la tasca
fenomenal que fa la Junta actual, que és una Junta molt activa, molt dinàmica, que
fan un seguit d’activitats molt importants i això ha fet que hi hagi molta gent que
s’apunta, que s’ha apuntat de nou al casal i que està fent moltes activitats.
Per què votem en contra de la moció, votem en contra de la moció perquè el que
demana la moció, com saben la Junta fa alguns mesos que hem començat a treballar
seriosament, conjuntament l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, l’àrea d’Espai
Públic i la regidoria del districte, amb la Junta del casal, per buscar alternatives que
donin solució a curt, mig termini. Estem estudiant alternatives reals i esperem que
donin fruit en un temps raonablement breu i, per aquest motiu, doncs no podem votar
a favor de la moció.
La moció 28, doncs votem favorablement, com hem dit, ja hem votat favorablement
també a la que portava el Partit Socialista sobre els mosquits, la 29 votem en contra,
la 30 també votem en contra.
I la 31 votem a favor, és una situació que també som coneixedors i que era previsible,
en el projecte que es va fer d’accés al riu, en el mandat anterior, un projecte que, a
petició d’aquest Ajuntament, va fer l’Àrea Metropolitana, aquest projecte incloïa en el
seu pressupost, l’estudi, el projecte d’una passarel·la sobre la C-31. Per raons
pressupostàries de l’Àrea Metropolitana, la segona part del projecte no es va poder
executar i l’èxit de l’accés al riu, perquè realment és un èxit, a partir d’aquest accés al
riu que va demanar aquest Ajuntament i que l’Àrea Metropolitana va fer, doncs és un
accés que està molt utilitzat pels veïns de la ciutat, i no només de la ciutat i, per tant,
fa evident aquesta necessitat com diu la moció.
Per això votem favorablement, tenim ara dos projectes importants que impliquen a la
Generalitat de Catalunya, però també al Ministerio, i em refereixo als casos del pla de
desenvolupament urbà que té la Generalitat conjuntament amb l’Ajuntament, de
soterrament de la Gran Via i, per tant, és una oportunitat, el poder demanar potser en
aquest cas que aquesta moció pugui ajudar a què en aquest projecte puguem
incorporar la passera, però també, si no és viable aquest projecte, també hem
d’intentar que sigui via, com vostès saben, de l’autovia que ha d’anar dels accessos
viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, que passa per sobre, precisament, de la C-31
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i que podíem demanar al Ministerio de Fomento, doncs que com a compensació,
doncs faci aquesta passera, perquè no és una obra fàcil, si hagués estat una obra
senzilla, doncs ja estaria feta.
Però el projecte que ens va fer l’Àrea Metropolitana, que era un molt bon projecte,
doncs era d’un cost molt elevat, que òbviament aquest Ajuntament no havia, ni podia,
assumir, i que l’Àrea Metropolitana en aquest moment tampoc es veia amb cor
d’assumir-lo, per tant, votem a favor amb el benentès que en aquestes dues
oportunitats que tenim, tothom fem pinya perquè, via Generalitat o via Ministerio de
Fomento, aconseguim aquesta ampliació de la passera que dignifiqui aquest accés.

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

SRA. CLAR
Sí, el posicionament de vot de Convergència i Unió respecte a la moció 27 i 28, la 27
la votarem favorablement i la 28 la votarem en contra amb el mateix argument que
hem fet servir anteriorment a l’altre moció. Gràcies, ara té la paraula el meu company
Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, respecte de la moció 29, per sol·licitar un estudi sobre la viabilitat de la creació de
regidories de barri, votarem favorablement en el benentès que també això no suposi
cap cost addicional pel Consistori. Entenem que l'Hospitalet és una ciutat
suficientment gran per intentar donar abast a tots els ciutadans i, per tant, tot allò que
pugui ser millorable, ens hem de posar tots en aquest sentit. Moltes vegades el
problema dels ciutadans és el desconeixement dels serveis que donen aquestes
regidories i a vegades hem de facilitar tant la situació geogràfica pels ciutadans i, per
tant, jo crec que un estudi seria un avenç.

Essent les 19.15 hores, abandona la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora del
grup municipal de Convergència i Unió.

Respecte de la, contestaré la 31, sobre el pont de la C-31, entre l'Hospitalet i el Prat,
jo volia fer una esmena “in voce”, la votaríem a favor, i si trobo el paper..., us la diré,
en el punt primer de la moció, la modificació seria on posa, instar al departament de
Territori i Sostenibilitat a estudiar alternatives, seria a partir d’estudiar, seria modificar
i posar, estudiar la viabilitat d’ampliació o condicionament del marge del viaducte amb
la finalitat de millorar l’accessibilitat.
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El tema és que el problema que ens diu el departament de Territori i Sostenibilitat és
que tal i com està, la complicació és que no podríem passar ni vianants, ni bicicletes,
tot i que hi passen, per tant, s’hauria de fer un estudi realment per ampliar, veure
quins costos té i adaptar-ho al que realment s’està utilitzant, que és perquè hi passin
vianants i bicicletes. Actualment, diguéssim, aquest pas de vianant o de bicicletes
realment existeix perquè hi van, però no és legal i, per tant, el que hem d’estudiar és
la viabilitat d’aquesta ampliació del condicionament, i per això volia fer aquest afegitó,
bé, en aquest cas, aquesta esmena, perquè s’ha d’estudiar la viabilitat de l’ampliació i
els costos que suposa tot això. I si és així, doncs votaríem a favor aquesta moció.
Li dono pas al company.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció número 30, entenem que la cursa es
fa en un punt prou important de la ciutat, com és l’entorn de la plaça Europa i el seu
pas del recorregut es fa per la zona industrial, on moltes empreses, per qüestió
d’horari, que són les 10 de la nit, ja estan tancades, la qual cosa fa que l’impacte de
mobilitat sigui mínim, cosa que seria molt diferent si fos dintre de la ciutat, seria un
impacte de mobilitat molt important.
Nosaltres entenem que tot és millorable, que tot es pot millorar, però és un fet que
han de considerar l’organització responsable, els seus espònsors i la regidoria
d’Esports, que són els que han de tractar si es modifica o no es modifica el punt on es
fa la cursa, de mutu acord i consens. Per tant, nosaltres en aquest aspecte no volem
intervenir en els interessos de l’organització i, per tant, ens abstenim en aquesta
moció. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, com hi ha una proposta, abans de donar pas al grup socialista, hi ha una
proposició per part de Convergència d’afegir...

SR. DÍEZ
Aceptamos la proposición.
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SRA. ALCALDESSA
S’accepta per part del Partit Popular, per tant...

SR. MONRÓS
La llegeixo o no?

SRA. ALCALDESSA
Sí.

Essent les 19.09 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
El text seria, instar al departament de Territori i Sostenibilitat a estudiar la viabilitat
d’ampliació o condicionament del marge del viaducte amb la finalitat de millorar la
seva accessibilitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé ¿hi ha algun canvi de posicionament per part dels grups que ja s’han
posicionat? Es manté el vot a favor, per tant, aprovaríem aquest text, que si és
possible li poden fer arribar a la Sra. Secretària, si és possible i, a partir d’aquí, ara
passaríem al posicionament del grup socialista. Comença el portaveu, Sr. Fran
Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré el posicionament de totes les mocions, excepte la
30, que el farà el company Cristian Alcázar.
A la número 27, sobre el casal de gent gran de Sant Josep, tal i com també explicava
el Sr. Salmerón, nosaltres ja fa un temps portem treballant amb la gent de la Junta del
casal, per veure de minimitzar o de resoldre aquesta situació que vostès plantegen i
que nosaltres estem treballant amb ells, de, diguéssim, de no quadre entre els metres
quadrats i els usuaris del casal. Dir també que en bona part d’aquest morir d’èxit que
deia vostè, en molt bona part també és per la feina que des de fa un temps ençà,
l’actual Junta Directiva del casal de gent gran estan fent, que això ha significat un
increment molt substancial de les activitats i dels usuaris d’aquest casal, per tant, jo
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crec que, per una banda, reconèixer la molt bona tasca que des de la Junta Directiva
del casal de gent gran de Sant Josep s’està fent, i aquest treball que ja venim fent
amb ells, per mirar de buscar una solució a aquesta situació, diguéssim, de
atapeïment, en el sentit que és un casal que en el seu origen ja va néixer, i si
comparen amb la resta de casals de la ciutat, amb molts menys metres que d’altres
casals i, per tant, treballem en aquesta direcció. Per tant, els hi votarem contràriament
en aquesta moció, però tenint en compte, com els estem dient, que ja fa temps que
estem treballant en les vies de solució d’aquesta qüestió.
Respecte a la moció número 28 dels mosquits, només una qüestió, pensàvem votar-li
favorablement, ja li dic ara, vostè partia d’una base que és que nosaltres no els hem
deixat afegir-se a la nostra, això senzillament és fals, vostès ni ho han demanat, si
vostès haguessin demanat incorporar-se a la nostra moció, evidentment no
haguéssim tingut cap inconvenient. Vostès no han demanat en cap moment
incorporar-se a la nostra moció, per tant, si del que es tracta és d’això, doncs “visto lo
visto”, doncs votem contràriament a la seva moció, la qual cosa sembla absolutament
absurda.
Per la moció número 29, mirin, les regidories de districte, des de fa molt de temps, fan
un treball important de relació, de presència i d’interacció amb els ciutadans,
nosaltres tenim una ciutat, com vostè saben, de 12,5 km2, on més del 70% dels
desplaçaments interns a la ciutat, per a qualsevol cosa, es fan caminant, amb la qual
cosa, la distància mai o gairebé mai, és un problema, més enllà de les persones que
poden tenir dificultats en la mobilitat. Per tant, el que nosaltres hem posat en marxa,
aquesta presència de regidories mòbils en determinats llocs de la ciutat, és per
apropar-nos encara més a la gestió diària, quotidiana, dels veïns, que no té cap
urgència, que no té necessitat imperiosa de contactar amb l’administració i que sap
que un dia a la setmana, en el seu barri o en un punt diferent del que és la regidoria
de districte habitual, en els seus horaris, s’aproparà, diguéssim, a casa seva una mica
més.
Però, a veure, vostè feia esment, el districte II, feia esment, està al carrer
Desamparats, podria anar a la biblioteca Josep Janés, el districte II té 0,97 km2, o
sigui, és impossible, visquis on visquis, que estigui lluny la regidoria, és impossible, si
hi ha 0,97 km2, hi ha menys d’un kilòmetre, des d’on estiguis, caminant a qualsevol
lloc, per tant, el problema de la distància, afortunadament en la immensa majoria del
nostre territori, aquest no és el problema. En el districte I, el que podia ser el barri
més allunyat, que és la regidoria de Sanfeliu, en el barri de Sanfeliu, ja té un servei
allà en el barri de Sanfeliu, ja el tenim de manera permanent en el propi barri.
Per tant, li votarem contràriament i només dir-los una cosa, els hi agrairia que cada
vegada que fan una moció d’aquestes, al costat afegeixin els costos, sobretot aquells
grups que tenen responsabilitats de govern en d’altres administracions i es dediquen
a retallar les transferències que fan a aquest Ajuntament, perquè cada idea de vostès
que costa diners, l’han de pagar des de la ciutat de l'Hospitalet i vostès després voten
contràriament a d’altres mocions que, per exemple, a la moció dels mosquits, miri,
serà el PUOSC o serà Ramaderia i Pesca o serà qui sigui, però el que està clar és
que és una competència de la Generalitat, per tant, aclareixin-se vostès i si han de fer
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una modificació de crèdit, la fan vostès, la paguen des d’on l’hagin de pagar i s’ha
acabat, perquè això és un tema de salut pública que, que jo sàpiga, és una
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
I finalment, sobre la moció del pont de la C-31, entre Hospitalet i el Prat, miri,
nosaltres votarem favorablement en aquesta moció, però que sàpiguen que això que
és una via que depèn de la Generalitat de Catalunya, del departament de Territori,
nosaltres el projecte d’accés al Port de l’autopista de camions, una de les al·legacions
que vam fer i quan parlàvem, fins i tot, de les al·legacions en l’impacte ambiental, una
de les al·legacions ja era l’ampliació d’aquesta via.
En el PD1 que s’està fent de desenvolupament de la Gran Via, com saben arriba fins
el riu Llobregat, també es contempla aquesta possibilitat. Dir-los que alguna cosa de
les que vostès deien a la moció, com que les jersey que estan separant el voral de la
calçada, no es poden posar més a prop de la via, perquè ja està al límit de la
distància on poden estar per un tema de seguretat.
El camí del riu que vam fer nosaltres, va ser un martiri de negociació amb el Ministeri,
amb la Generalitat, perquè estàvem tocant una via, per tant, no és tan senzill, no hi
ha cap problema, votem favorablement i esperem que algun dia puguem tenir aquest
pont més accessible per a vianants i ciclistes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa. Abro comillas:
“Bien, esta carrera me gusta porque es de noche, es nocturna, correr de noche es
una sensación totalmente distinta de correr de día, no sé, te centras más en ti mismo,
vas concentrado en tu marca, en tu tiempo, tus sensaciones, tu cuerpo, tu
respiración, me gusta, me gusta más que correr de día.
El recorrido está bien, menos la segunda parte, y luego cuando vienes aquí, pues
tienes una especie de fiesta, es una gran fiesta del deporte, todo el mundo está
contento, viene después de haber superado los 10 kilómetros, pues es una cosa
como muy bonita y muy agradable.
¿Recomendarías la cursa?
¿Recomendaría esta carrera? Sí, porque es nocturna, ya digo, está muy bien y,
bueno, recomendaría en general correr y hacer deporte, es una cosa muy buena, es
saludable, te encuentras mucho mejor y sí, lo recomendaría, sin duda.
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¿Eres de l’Hospitalet?
Soy de Hospitalet.
¿Y te sientes orgulloso de Hospitalet?
Me siento orgulloso de Hospitalet y vivo en Hospitalet y viviré siempre en Hospitalet.
¿Y te sientes orgulloso de este tipo de eventos?
Y tanto y tanto que sí, todo lo que sea hablar de en positivo de nuestra ciudad es
perfecto, es estupendo.” Fin de la cita.
Supongo, Sr. Díez Crespo, que se reconoce en estas palabras y yo me pregunto qué
ha pasado entre el sábado a la noche, cuando acabó usted la cursa e hizo estas
declaraciones, y la nota de prensa de ayer del Partido Popular y la moción que nos
traen hoy. A mí me gustaría pensar que esto no es fruto de mi negativa a que usted
corriera de manera gratuita la cursa nocturna, negativa documentada, la puedo
documentar, pero si es así, realmente me parecería muy lamentable que usted
hubiera aprovechado el Pleno del Ayuntamiento, para traer una moción en la que
además ha dicho una serie de cosas que realmente dejan mucho que desear. Me
gustaría que lo aclarase, más allá de que yo le pueda dar explicaciones sobre el
circuito, sobre el avituallamiento, sobre la señalización, sobre el funcionamiento de la
cursa, me gustaría que aclarase este término.
Y ya que nos ha traído aquí, yo sí que no querría dejar pasar la oportunidad de
felicitar a todas las personas que participaron en la organización de esta 5ª edición de
la cursa nocturna. Para mí, sin duda, yo también la he corrido algún año, la mejor
edición de las que llevamos hasta ahora y espero que la 6ª sea todavía mucho mejor,
pero quiero felicitar, evidentemente, al personal de la regidoría d’Esports i Joventut, a
la empresa que coordinó, a los 50 trabajadores de la empresa, a los 36 agentes de la
guardia urbana que prestaron su servicio para hacer esta cursa, a protección civil, a
la Cruz Roja, a los voluntarios de Hospitalet de la Fundación Grupo SIFU y de los
estudiantes del Joan XXIII, que sin ellos no hubiéramos podido hacerla realidad.
A mí realmente me gustaría que usted hubiera venido a este Pleno con el mismo
talante, las mismas opiniones y la misma alegría con la que acabó la cursa, y
realmente no entiendo qué ha pasado entre el sábado a la noche y el día de hoy.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de…, bé, donaren pas primer al Partit Popular, després el Sr.
Monrós ja tindrà la seva oportunitat. Sí, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, muy brevemente. Cuál es el coste de la regiduría móvil,
supongo que habrá que comprar, pues un vehículo, digo yo, no lo sé, supongo que
habrá que poner un funcionario por la mañana y quizás otro por la tarde, cuánto nos
cuesta esto, qué previsión tienen de coste de gasolina, un teléfono, no sé, habrá que
equipar ese vehículo. No sé, yo no he visto la propuesta de costes tampoco por su
parte o al menos no nos la han hecho llegar.
Pero miren, si el problema no es la distancia, para qué se crea el servicio, si cualquier
ciudadano puede acercarse a las actuales regidurías, porque están tan cerquita,
tenemos la ciudad que tenemos, que podemos llegar a pie, para qué hacer un
servicio que nos cuesta dinero, explíquemelo, porque entonces yo creo que ya no
tiene sentido.
Y yo le he dicho, el coste, el edificio está, una biblioteca, el personal ya es el que te
abre y te cierra ese edificio, la luz, la misma que está encendida en el mismo horario,
una persona que está allí que te recibe una instancia, que te pone un sello, nada
más, y luego, pues alguien la llevará a la regiduría y allí se tramitará. Yo creo que es
mucho más barato, sinceramente, eso, que el coste de un vehículo, dos funcionarios,
el teléfono y la gasolina, que tampoco sé cuánto cuesta.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Díez Crespo.

SR. CRESPO
Sí, Sr. Alcázar, hice estas declaraciones, lógicamente cuando acabé la carrera,
lógicamente, porque a mí me gusta correr, lógicamente me gusta la carrera, me gustó
la carrera, lo que si usted se lee la moción, habla de la segunda parte del trazado, a
partir del kilómetro 5, a partir del kilómetro 5 el trazado es oscuro, triste, deprimente, y
no lo digo yo, lo dicen un montón de corredores, es la opinión generalizada, si usted
se mete en foros, pues lo puede leer usted, como lo he leído yo. La carrera está muy
bien, la de 5 kilómetros es perfecta, de hecho mucha gente dice, en vez de meternos
por la zona del distrito económico, hagamos dos vueltas por Santa Eulalia, hagamos
lo mismo, prefieren eso antes que no meterse en la zona del distrito económico. Por
supuesto, esta carrera a mí me gustó, pero no me gustó la segunda parte del trazado,
igual que no le gustó a mucha gente.
Y yo no creo que haya muchas perturbaciones en la movilidad por cortar algunas
calles, un sábado por la noche, a las 10 de la noche, estamos en fiestas, Barcelona
tiene una maratón, tiene una cursa del Corte Inglés, tiene una cursa de bomberos,
tiene una media maratón, tiene la de la guardia urbana, la de la dóna, etc, y no pasa
nada, y se corta toda la mañana la ciudad y no pasa nada. Pues aquí estamos en
fiestas, es una ocasión de potenciar la imagen de la ciudad, hay mucha gente que
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viene de fuera, pues una cuestión de enseñarle un poquito lo que es la ciudad de
Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bien, simplemente felicitar a la Junta del casal de gent
gran de Sant Josep, que está aquí, y que también nos atendieron el día que fuimos a
ver el casal, de hecho, el hecho de que haya mucha gente allí, es fruto de su buen
trabajo, ya les dijimos en aquel momento que nosotros lo que queríamos era sumar y
así lo hemos hecho, pidiendo mejoras para que ustedes trabajen más cómodos, nos
la votan en contra en el sentido de que ya están trabajando en ello, que sepan que
por nuestra parte seguiremos insistiendo y controlando al equipo de gobierno que es
nuestra obligación. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna..., ai, perdó! Sí, ara el Sr. Monrós, no sé si per part d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa volen dir alguna cosa, Plataforma,
Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sr. Belver, ha comentat abans que quan estem els partits que tenen responsabilitat
de govern, el tema dels costos, jo abans, i crec haver-ho dit, i m’he sentit al·ludit per
una cosa que jo he dit tot el contrari, he dit que en el tema de les conselleries de
barri, si el cost, o sigui, si no suposava cap cost, tot allò que es pogués fer per
millorar en la proximitat del ciutadà, era benvingut, per tant, no sé si m’ha escoltat
quan he dit això, perquè no he dit que ho féssim i això suposés un cost, sinó tot el
contrari, tot allò que es pugui fer millorant, amb els recursos que tenim, jo penso que
hem d’intentar-ho fer, per tant, em sento, que em contesti amb allò altre no ho
comprenc.
I després en el tema de la moció de la cursa nocturna, entenc que, personalment, el
to aquest de..., és inapropiat per un Ple de l’Ajuntament, intentar aquí..., o sigui, jo
encara no he escoltat que parlessin ni del que proposaven, ni del que
contraproposaven, i en tot cas, vull dir, jo no soc qui ha de dir-ho, però el to personal
de contesta penso que no fa molt de favor en aquest Ple.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, molt ràpid. Lamento Sr. del Río que usted piense que en las concejalías lo único
que hacen es coger una instancia y poner un sello, porque le puedo asegurar que
hacen bastantes más cosas y eso es lo que hace que lo hagamos dónde lo hagamos,
aunque sea en una biblioteca como usted dice, como los funcionarios que están en la
biblioteca no están ociosos, que trabajan, habría que tener otro funcionario, habría
que poner más gente.
Respecto al coste, por ejemplo, cuando hacemos la concejalía móvil en la plaza de
La Carpa, en el barrio de Can Serra, de los distritos IV y V, el coste que usted decía,
el vehículo es el del concejal, la gasolina se la paga él, es de él el teléfono, el
funcionario es el de la concejalía que va para allí, por tanto, el coste de lo que
estamos haciendo es cero, es el coche del concejal, no de la concejalía, del
concejal¿ de acuerdo? O sea, el coste de eso es cero. Con lo cual, como lo que
ustedes plantean tiene coste y no mejora la eficiencia, ya le digo yo que no lo
haremos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa. Pide el Sr. Monrós argumentos, yo no tengo ningún problema
en darlos, pero entienda que me sorprende que las cosas se lleven al extremo que se
llevan, con notas de prensa y con mociones, que no vienen a aportar nada en
positivo.
En cualquier caso, decirle, el circuito lo consideramos adecuado, consideramos que
pasa por una parte muy poblada de la ciudad como es Santa Eulalia y por una parte
estratégica como es el distrito económico de la ciudad, es un circuito seguro,
miramos que tenga la mínima afectación, que puedan correr 6.000 corredores o
5.000, han bajado, es verdad, todas las cursas han bajado del orden de un 15% o
20% de inscripciones este año, no somos únicos nosotros.
Y, por tanto, tenemos que ser conscientes de la realidad de ciudad que tenemos,
Barcelona tiene muchos más kilómetros cuadrados que Hospitalet, si la hiciéramos
en el pueblo de mi padre que tiene 900 habitantes y 44 km2, no tendríamos
problemas, pero lo hacemos en una ciudad de 250 y pico mil con 12 km2, no es tan
sencillo.
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Y es un circuito esponsorizado, muy importante, porque los señores del Gran Via no
van a pagar porque hagamos la cursa en Can Serra, la pagaran para que pase por
delante de ellos, digo yo, por tanto, si encuentran todas esas características, no hay
problema, pero a día de hoy no las hemos encontrado.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no hay ninguna intervención, pasaríamos al siguiente apartado de
mociones de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28, 29, 30 i 31;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 27.- SOBRE EL COL·LAPSE DEL CASAL DE GENT GRAN DE SANT
JOSEP. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 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. Ordóñez i Sánchez assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 28.- INSTANDO
A LA GENERALITAT DE CATALUÑA AL
MANTENIMIENTO DE SU APORTACIÓN AL SERVICIO DE CONTROL DE
MOSQUITOS. Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- PARA SOLICITAR AL GOBIERNO MUNICIPAL LA REALIZACIÓN
DE UN ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE CREAR CONCEJALÍAS DE
BARRIO. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 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,
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Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 30.- SOBRE LA CARRERA NOCTURNA CIUTAT DE L'HOSPITALET. Ha
estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 6 vots a favor dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 31.PRAT.

SOBRE EL PUENTE DE LA C-31 ENTRE L'HOSPITALET Y EL

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a petició del grup de Convergència i Unió, 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:

Muchas personas de nuestra ciudad que hacen el trayecto hasta el rio Llobregat
andando o en bicicleta y quieren hacer el camino que lleva hasta el Prat, la
desembocadura del rio, la playa, las reservas protegidas del Delta o la red de
caminos del margen derecho del rio se encuentran con la necesidad de atravesar el
rio a través de un angosto camino situado en un puente en la C-31.
Este camino mide 70 cm de ancho al principio y llega a 110 cm en su zona media por
lo que transitar es complicado y penoso sobre todo cuando dos peatones (y no
digamos ya dos ciclistas) circulan en direcciones opuestas.
Además en la zona de l’Hospitalet hay un par de vallas para evitar riesgo de caídas,
ya que hay un desnivel de unos 4 metros, pero son vallas provisionales que pueden
ser fácilmente desmontables o desplazadas por cualquier persona por lo que sería
necesario algún tipo de valla o barrera de seguridad más permanente.
Desde varias instancias se ha sugerido la necesidad de ampliar este paso, que
podría hacerse con un gasto modesto por ejemplo desplazando las protecciones de
hormigón hacia el centro de la calzada ya que el arcén es amplio y permitiría este
desplazamiento.
Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular propone al pleno de este
ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat a estudiar la viabilidad
de ampliación o acondicionamiento del margen del viaducto con la finalidad de
mejorar su accesibilidad.
SEGUNDO.- Diseñar actuaciones que mejoren la conexión entre la parte de
l’Hospitalet y el puente, sustituyendo las vallas actuales por otras más seguras
TERCERO.- Dar traslado al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Área de
Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad, al Ayuntamiento del Prat de Llobregat y
a la entidad “la Saboga”.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 32, 33, 34 i 35 es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, respondré a la 33 i a la 35. Quant a les deixalleries mòbils, en primer lloc, dir que
és un servei de la ciutat prou bo, però el que hem detectat fent un estudi curós del
tema, és que hi ha una sèrie de mancances envers al ciutadà quan la vol utilitzar.
Una és que hi ha horaris que hi ha molta gent que pel motiu que tenen, bé, pels
horaris de treball, quan poden fer-ho que potser és cap el vespre, s’acaba a les vuit i,
per tant, a vegades l’horari, nosaltres entenem que s’hauria d’ampliar.
I després, està dividit per districtes, cada districte té un dia i, per tant, el dia que
presumiblement, parlant amb ciutadans, és el més favorable, són els dissabtes, està
concentrar en un districte i, per tant, els altres tenen el problema que, bé, els hi queda
lluny. A més a més, ens trobem que hi ha gent que té dificultats de mobilitat i, per
tant, a vegades el punt de trobada no és el més adequat.
I nosaltres el que proposàvem és, a part de, bé, d’estudiar la viabilitat d’un millor
horari, d’ampliar els dissabtes a tots els districtes, en alguna franja horària, la
possibilitat de tenir aquest recurs, perquè, a més a més, milloraria el que pretenem,
que és recollir més deixalles per reciclar-les, i després també crear uns punts verds,
que podrien ser, bé, uns contenidors que es posin en un moment donat en una hora,
bé, senyalitzar-ho, per poder també tenir proximitat davant dels usuaris, per millorar
aquesta recollida.
A més a més, també tenim tota una sèrie de comerços, establiments, el propi
Ajuntament amb la recollida d’olis, establiment que recullen piles, d’una manera
gratuïta i tal, però que moltes vegades què passa, que la gent desconeix a on estan
ubicades i seria qüestió d’intentar recollir tots aquests comerços que ho fan i
publicitar-ho. I quan dic publicitar-ho, moltes vegades sempre acabem dient, és que
ho tenim a la pàgina web amb uns horaris, correcte, però molta gent no té accés a
això o a vegades no saben que aquest accés està a la pàgina web de l’Ajuntament i,
per tant, millorar els punts d’informació d’aquest tema.
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Quant a la moció 35, la moció per garantir el bon ús dels diners públics en les
gestions delegades per l’Ajuntament, ens hem trobat amb, bé, amb la problemàtica
del poliesportiu Sergio Manzano, 2014, ja vam tenir una anterior en el 2004 en el
poliesportiu de Les Planes, i en tenim unes altres amb les escoles bressol, amb tot el
tema de les gestions delegades.

El que nosaltres demanem és que, concretament i ho llegiré, una sèrie de punts que
són molts importants:

Demanar a l’Ajuntament a dur a terme una comissió d’estudi, on hi siguin presents els
grups de l’oposició, i una auditoria complerta de la gestió del poliesportiu Sergio
Manzano.

Instar l’Ajuntament a rescatar la gestió del poliesportiu Sergio Manzano i a obrir una
nova licitació.
En tercer lloc, instar a l’Ajuntament de l'Hospitalet a dur a terme una auditoria
complerta en totes les seves gestions delegades.
En quart lloc, instar a l’Ajuntament a establir mecanismes de control complerts i
periòdics de totes les seves gestions delegades, tot demanant a les entitats
encarregades d’aquestes gestions que se sotmetin a una auditoria complerta.
En cinquè lloc, Instar a l’Ajuntament a demanar, cada tres mesos, a les entitats que
gestionen les concessions delegades un certificat conforme estan al corrent de
pagament en Hisenda i en la Seguretat Social.
I en sisè lloc, instar a l’Ajuntament a informar als grups de l’oposició dels resultats
d’aquestes auditories i elaborar, junt amb els grups que conformen el consistori, un
protocol d’actuació davant la detecció de casos de presumptes malversació de fons
i/o irregularitats en la gestió de les concessions administratives d’aquest ajuntament.

Essent les 19.35 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde. Així mateix també abandona la sessió el Sr. Alfons
Salmerón Muñoz, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Pérez.
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SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Perea. Mirin, es tracta del tema de l’accessibilitat a la Fira Gran Via de
l'Hospitalet. Ens trobem que en els grans esdeveniments, com en el Mobile World
Congress o en el Certamen d’Alimentària 2014, vénen a prop de 100.000 o 140.000
visitants, molts d’ells vénen amb el seu vehicle o amb vehicles de transport públic.
Això provoca que, segons la senyalització viària que hi ha actualment, provoca que
tot aquest trànsit, tot el que ve des del nus del litoral, com el que ve per l’autovia de
Castelldefels o com el que ve des de Barcelona per la Ronda del Litoral, fa que tot
vingui abocat a la rotonda de Can Tries, Salvador Espriu, Gran Via, és a dir, aquella
on està l’IKEA.
A més a més, en un horari punta, perquè és de dos quarts de nou fins a onze del
matí, això està provocant cues de fins quatre, cinc kilòmetres, en aquests dies han
entaponat fins i tot el nus del Litoral. Per tant, hem de prendre mesures perquè en un
trajecte de quatre, sis minuts, normal, passa a ser un trajecte de quaranta minuts,
com a mínim, i ha estat motiu de queixes de visitants que han estat en aquestes dues
fires, sobretot en l’Alimentària, per cert.
Per la qual cosa nosaltres demanem i afegiré al que demana la moció:
Primer, realitzar un estudi per implantar la senyalització vial escaient als efectes
d’informar als conductors provinents tant del nus del Litoral com de l’autovia de
Castelldefels i que volen dirigir-se al recinte firal Gran Via de L’Hospitalet, de les rutes
alternatives per fer-ho evitant el coll d’ampolla i les retencions que provoca i
contribueix, en part, l’actual senyalització vial existent.
Segon, en el cas que en aquest estudi proposat es consideri que cal senyalitzar-ho
en les vies de competència d’altres administracions, que es demani a aquestes
administracions la implantació de la senyalització requerida.
I tercer, que es doni trasllat dels acords a la Fira de Mostres de Barcelona. Gràcies.

Essent les 19.40 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passarem al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bé, començarem per la darrera que ha presentat el grup de Convergència i Unió,
la votarem favorablement, és cert el que diuen de la situació que es produeix moltes
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vegades en aquella rotonda que parlen i no simplement en aquella, sinó que hi ha
veïns de la ciutat del districte de Gran Via Sud que es queixen que la senyalització no
és l’òptima, per tant, ens sembla bé. Però més enllà de fer un estudi, que és el que
vostè demana, a nosaltres ens agradaria que més enllà de fer l’estudi, s’implantés la
senyalització adequada, però bé, em sembla correcta la seva proposta.
Sobre la moció de les deixalleries mòbils, bé, ens diuen que han fet un estudi curós
del tema, pot ser curós, però el podrien haver fet un parell de mesos abans, perquè
nosaltres vam portar exactament la mateixa moció, demanant el mateix i amb els
mateixos arguments i era una moció que a més vostès havien presentat feia un
temps i la van votar en contra, o sigui, bé, jo m’alegraria que vostès fent l’estudi curós
hagin vist que teníem raó, però realment no té gaire sentit.
Però bé, igualment com em sembla bé i el que és important és mirar per a la ciutat i
no per un grup polític per si mateix, òbviament la votarem a favor, ja que em sembla
bona idea, ja que, clar, la vam proposar nosaltres fa un parell de mesos. Nosaltres
igualment continuem mantenint la idea que s’han d’establir minicontenidors per
millorar el reciclatge, que tan bon resultat està donant en municipis veïns, a més a
més, de les deixalleries mòbils.
I l’última cosa que voldríem dir, una mica relacionat amb el d’abans, que vostès
proposen millorar el model actual, a vegades les mocions aquí són una mica
inconcretes, o sigui, nosaltres estem d’acord amb millorar el model actual, però crec
que moltes vegades haurien de fer proposicions concretes en els punts d’acord i dir,
volem aquesta millora, volem l’altre, que és una mica el que nosaltres vam fer amb
l’altre moció, concretar una mica les millores que volem.
Sobre la moció del poliesportiu Sergio Manzano, bé, a l’altre Ple també va venir,
també li votarem favorablement, ja que em semblen encertats, els punts que vostè
demana, perquè, clar, realment, com a veí de la ciutat, doncs a un li sap greu que una
instal·lació que pot ser de referència sobretot en el barri de Bellvitge, passi per la
situació que passa, més enllà que una persona pugui ser el culpable d’una
malversació de fons, o sigui, la figura delictiva seria d’aquesta persona, més enllà
d’això, sí que és cert que nosaltres, ja no sols en aquest tema dels poliesportius, però
en d’altres temes ens hem queixat que les auditories i el control que es fa, moltes
vegades no és el suficient.
Per això, la comunicació amb els grups polítics, més enllà de fer-nos alguna reunió
puntual, en un tema tan important per a la ciutat i més per aquest determinat barri, sí
que haurien de tenir des de l’equip de govern més informació i, fins i tot, marcar una
periodicitat d’alguna reunió per explicar ben bé aquest tema i, òbviament, que
poguéssim veure l’auditoria, per a nosaltres poder fer un seguiment i la nostra tasca
com a oposició, que és la del control del que passa a la ciutat, del que fa l’equip de
govern. Si no és així, realment i més veient certes informacions que no és que se’ls hi
doni més o menys credibilitat, però són contradictòries amb el que ens explica l’equip
de govern, doncs a vegades queda una imatge una mica d’opacitat en aquest tema,
una imatge que simplement es podria solucionar amb unes reunions, explicant-nos
amb més profunditat cóm està el tema.
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Essent les 19.45 hores, abandona la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del
grup municipal del Partit Popular.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la primera moció de les deixalleries mòbils,
votarem favorablement, entenem que és una moció que suggereix millores i, en tot
cas, els socis de govern coneixen perfectament que nosaltres dins de l’equip hem
suggerit forces vegades, doncs fins i tot, que es podia millorar el model de gestió a
través una entitat del tercer sector, avui que parlem d’entitats del tercer sector, i que
fins i tot el contracte actual, la concessió que hi ha administrativa actual, fins i tot hi ha
una clàusula que ho permetria fer. Per tant, entenem que és servei que està
funcionant, però que és susceptible de millora i, per tant, així ho entenem.
La segona moció és respecte a l’accés dels vehicles al recinte Firal de Gran Via,
també la votarem favorablement, entenem que vostès proposen una millora en la
senyalització viària, tot i que entenem que la gent, bé, per nosaltres el mode òptim
d’arribar a la Gran Via hauria de ser el transport públic, hi ha els Ferrocarrils de la
Generalitat, hi ha autobusos, per tant, que permetrien que la gent, doncs deixés més
de banda el cotxe i accedís en transport públic.
En tot cas, sí que hem de lamentar i vostès fan esment a la moció, lamentar el mal
comportament viari que desafortunadament algunes famílies de l’escola Xaloc i
Pineda, doncs quan van a recollir els seus fills, doncs el mal comportament viari que
fan amb els seus vehicles i els problemes que tenim com a guàrdia urbana, en aquest
sentit, per regular el trànsit en alguns moments de l’entrada i la sortida d’aquesta
escola. En tot cas, lamentem la poca col·laboració d’aquestes famílies i en general
d’aquests centres, en el bon funcionament viari d’aquesta zona de la ciutat.

Essent les 19.48 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

I respecte a la tercera de les mocions, la moció respecte al poliesportiu Sergio
Manzano, nosaltres els hi demanaríem que la deixessin sobre la taula, entenem que
estem en un moment en el qual, doncs jo crec que ens falta un temps per poder
arribar a tenir les dades complertes per poder prendre una decisió oportuna respecte
de la gestió del poliesportiu.
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Si no la deixen sobre la taula, nosaltres votaríem en contra, perquè saben
perfectament que en el darrer mes l’equip de govern, doncs ha creat una comissió en
la qual estan tots grups, s’han reunit un parell de vegades, els han informat de la
situació i entenc que el tarannà de l’equip de govern és que aquesta comissió es
reuneixi tantes vegades com calgui amb l’oposició.
Saben perfectament que l’Ajuntament s’ha personat a la denuncia, per tant,
judicialment nosaltres ja estem personat com Ajuntament en la denuncia a la persona
que presumptament ha comés un delicte. Saben també perfectament que s’ha
encarregat una auditoria, que en el termini d’unes setmanes es donarà una visió
fiable del que ha passat i, per tant, tindrem una xifra exacta que caldrà, entenc, afegir
a la denuncia. I saben perfectament també que l’entitat en aquests moments no pot
fer cap despesa sense la supervisió municipal, perquè s’han posat els mecanismes
adients perquè això no sigui així.
Nosaltres el que els hi proposem és que deixin la moció sobre la taula fins que
tinguem el resultat de l’auditoria i, evidentment, si de l’auditoria es desprèn, i el
serveis jurídics de la casa i la intervenció de la casa, creu que de l’auditoria es
desprèn que s’hagi de rescatar la concessió administrativa, nosaltres, evidentment, o
la concessió, nosaltres, evidentment, serem els primers que també ho demanarem,
però entenem que no és el moment adequat per presentar aquesta moció i per instar
al rescat d’una concessió que no sabem exactament quin és el resultat de l’auditoria
que tindrà, i més tenint en compte que hem fet passos, com equip de govern,
personar-nos judicialment, donar informació a l’oposició i posar els mecanismes de
control a l’entitat.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de las tres mociones, respecto al servicio
de “deixalleria” móvil, desde el grupo municipal creemos que el actual servicio en la
ciudad no cubre las expectativas, ya que los días y horas de recogida consideramos
que no se ajustan a las necesidades de los ciudadanos, por eso creemos que sería
conveniente redefinir la actual prestación del servicio.
De igual manera, consideramos que es posible mejorar la señalización del acceso al
recinto ferial de la Gran Vía, ya que actualmente está provocando problemas de
circulación y con una mejor señalización, una señalización adecuada, no tan solo
mejoramos la imagen de ese espacio, sino también de la propia ciudad.
Y respecto a la necesidad de garantizar un buen uso del dinero público en la gestión
delegada del Ayuntamiento, es que no caben comentarios. En primer lugar, es lo que
ya manifestamos desde el Partido Popular en su momento, pero es que además es

…/…

122

una obligación y, por tanto, como podía ser de otra manera, apoyamos esta
propuesta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Fran Belver o comença el Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, jo contestaré a la moció número 34, val a dir que li donarem suport, però
m’agradaria fer algunes consideracions i algunes explicacions.
Respecte a aquesta problemàtica, la problemàtica que es planteja, tot el tema del
recinte firal, on s’han fet fires de magnitud i d’abast mundial, com és el Mobile World
Congress, m’agradaria dir una cosa. El sistema de mobilitat va gestionar 153.000
vehicles i més de 127.000 viatgers en transport públic. Aquest servei, aquest treball
que s’ha fet des de l’Ajuntament, ha rebut la felicitació dels organitzadors del Mobile
World Congress, és a dir, s’ha demostrat que la gestió de mobilitat a la ciutat de
l'Hospitalet, en el recinte firal de Gran Via, en un congrés tan important com el Mobile
World Congress, ha demostrat que la mobilitat a l'Hospitalet ha sigut molt més eficient
del que era a l’anterior ubicació, que era a la ciutat de Barcelona, a la plaça Espanya,
per això els sistemes han rebut una felicitació dels organitzadors.
Igualment voldríem afegir algunes consideracions, la nostra activitat de millora
continua, la continuem exercint i hem arribat a acords amb el servei català de trànsit i
el departament de Territori, per incloure informació variable en els panells de la C-31 i
de la C-32, per orientar el trànsit en els períodes firals, és a dir, ja entenem que en els
períodes firals ha d’haver els sistemes, que ja estan implantats, per poder desviar el
tràfic que no hagi d’anar directament a aquells recintes firals.
A més a més, l’ús d’un panell informatiu, d’informació variable de trànsit, de
l’Ajuntament de l'Hospitalet, a la zona de la Gran Via. També, de tothom és conegut
que a tot el recinte, a tot l’entorn del recinte firal tenim instal·lades càmeres de trànsit i
des del nostre centre de mobilitat, amb gestió “on time”, és a dir, en el moment, si és
necessari es poden modificar les freqüències semafòriques en tota aquella zona.
Per tant, hem de dir que la gestió que s’ha fet de la mobilitat, tant de les persones
com dels vehicles, en aquests dos grans esdeveniments, com ha sigut el tema
d’Alimentària i el tema del Mobile World Congress, ha estat una gestió, entenem,
òptima i positiva, evidentment, millorable, com tot en aquesta vida, no n’hi ha cap
altre cosa, però també pensem una cosa, en un moment en el que vénen 154.000
vehicles en tres dies, hi haurà sempre concentracions i retencions de tràfic, no hi ha
sistema de mobilitat.
Ara, sí que, evidentment, hi ha mesures que es poden anar prenent, entre d’altres
coses, que s’inauguri ja la línia 9 i podrem evitar que realment milers de vehicles,
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milers de congressistes, en comptes de venir amb el vehicle podran venir amb el
transport públic.

Essent les 19.55 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del
grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Fran Belver, per a la primera.

SR. BELVER
Sí, gràcies, per a la número 33, per dir que votarem favorablement, en el sentit de,
bé, evidentment tot el que sigui millorant l’eficiència de qualsevol servei municipal, per
nosaltres ja ens sembla bé. Només fer-los esment d’una qüestió, d’una de les que
plantejaven vostès com a possibilitat, nosaltres tenim una deixalleria mòbil i tenim sis
districtes a la ciutat, cada dia està en un districte, tenir-la a tots els districtes el
dissabte significa sis deixalleries mòbils, sis camions, sis operaris, això ja els hi
asseguro que no és el mateix cost.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Per posicionar-nos sobre la moció que ens presenta el grup
de Convergència i Unió, sobre el bon ús dels diners públics en les gestions delegades
de l’Ajuntament, i que fa referència d’una forma explícita a la situació que s’ha
generat en el poliesportiu municipal de Bellvitge, per la presumpta actuació irregular
d’un treballador.
Una moció que, sincerament i amb tota la cordialitat del món, considerem que no ens
aporta res de nou i que té, pel que hem vist en la roda de premsa prèvia i en l’article
del diari, com a única funció, desgastar el govern. I a mi això em sorprèn venint del
grup de Convergència i Unió, perquè sé que no és el seu tarannà habitual i, per tant,
em sorprèn, però la veritat és que Déu n’hi do el que avui ens porta vostè al Ple.
I abans la Sra. Clar demanava prudència, prudència en el tema dels mosquits, jo
demanaria en aquest cas també, prudència, està bé que la demanin quan els hi toca
pagar a la Generalitat, jo els hi demanaria que en un tema com aquest, que afecta a
molta gent, també siguin prudents abans de fer segons quines propostes.
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Perquè vostès demanen, entre d’altres coses, que el Ple de l’Ajuntament decideixi el
rescat de la gestió d’un poliesportiu municipal, el poliesportiu municipal de Bellvitge, i
per fer-ho, a més, no ho fonamenten ni per la via dels fets que fins ara coneixem, ni
per la via del que preveu el propi contracte, ni per la via del que preveu la Llei, per
procedir a un rescat, segurament perquè no poden, perquè no es donen aquestes
condicions.
I en canvi utilitzen unes xifres incorrectes de situacions passades, que res tenen a
veure amb el que estem vivint avui i que realment m’agradaria saber d’on les treuen,
d’on treuen aquestes xifres i d’on treuen que l’Ajuntament va assumir un aval de
l’entitat que gestionava el poliesportiu de Les Planes l’any 2004, no és cert, tinc el
decret de liquidació d’aquella concessió i això no és així, per tant, els hi demanaria
que quan facin rodes de premsa, quan facin escrits en el diari, quan facin mocions, no
diguin coses que no són certes, tinc, torno a dir, els papers aquí, però segurament, se
sol dir allò que “no dejes que la verdad te arruine una buena notícia”.
Doncs bé, fins avui la veritat és que no hi ha sobre la taula cap fet que permeti
acordar el rescat d’aquesta gestió, no ha hagut pertorbació del servei públic, no s’ha
deixat de prestar cap servei i ni tan sols està acreditada, a dia d’avui, la suposada
malversació dels fons públics que vostès repeteixen, i de la que fan responsable en
aquesta moció, a més directament, a tota una entitat, no a la persona que està
denunciada, a tota l’entitat.
I, per tant, es podria rescatar? Home, sí, clar, a la brava es pot fer tot, però això sí,
assumint les conseqüències, les conseqüències d’un acte que podria ser declarat nul
per desproporcionat i, evidentment, indemnitzant al gestor actual, això ho han de
saber també, això ho han de saber. Per tant, una indemnització que segurament anys
després serviria perquè ens portessin una altra moció dient que allò va costar molts
diners als ciutadans de l'Hospitalet, per la mala gestió de l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Doncs bé, això no ho farem, no farem ni això, ni d’aquesta manera.
Si hem de rescatar serà, perquè fruit del que digui l’auditoria i el pla de viabilitat que
va ad hoc, es posi manifest que la gestió és inviable de cara al futur o que es
produeix algun incompliment del contracte, i no perquè ho diu una moció en el Ple del
grup que sigui, el debat rescat sí, rescat no, és un debat, permeti-m’ho amb tota
cordialitat també, una mica fals, perquè només es rescata si es donen unes
condicions i, per tant, si aquestes condicions no es donen, no es rescata, és així de
clar.
El que jo no acabo d’entendre és perquè havent fet dues reunions amb els grups
perquè veiessin tots els papers i tota la informació, perquè veiessin com controlem les
gestions, quins papers i comprovacions demanem a les empreses gestores, amb
quina periodicitat, amb quins conceptes, etc, ens portin avui aquesta moció. Ho van
veure tot, tot, i no em sembla que el seu representant en aquestes reunions marxés
amb la sensació que li amaguéssim res o al menys no ho va manifestar en aquelles
reunions, es va poder preguntar el que cadascú va voler i vam donar certificats
d’hisenda, seguretat social, la planilla de control de les instal·lacions esportives, ho
vam explicar tot, i no tenim cap problema en tornar a fer-ho cada vegada que sigui

…/…

125

necessari. I, a més a més, van quedar emplaçats a fer una altra reunió quan tinguem
el resultat d’aquesta auditoria i del pla de viabilitat de la gestió.
I també van ser coneixedors, com deia el meu company de govern, que l’Ajuntament
s’ha personat ja a la denuncia contra aquesta persona, convidat pel propi jutjat i que
l’Ajuntament ha nomenat una inspecció tècnica mancomunada, formada per un
funcionari de l’Ajuntament i un directiu de l’entitat, per fer seguiment de la gestió, per
ajudar a redreçar la situació i per ajudar en tot el que calgui a l’auditoria que s’està
realitzant.
Però tot i això, torno a dir, ens trobem amb aquesta moció que, torno a dir i amb tota
la cordialitat, crec que no aporta res de nou, ni ofereix cap solució i, a més a més,
demana algunes coses que impossibles de quadrar amb la Llei, de fet el punt tercer a
mi, no sé si l’Interventor tindria alguna cosa a aclarir en aquest tema, però quan diuen
entitats es refereixen només a entitats o a empreses també que tenen gestions
delegades de l’Ajuntament, i quan diuen empreses, llavors quan diuen auditories
complertes només d’aquella gestió o de tota l’empresa, perquè clar, hi ha empreses
que potser tenen una gestió delegada de l’Ajuntament i això només és el 10% del seu
negoci, vostès li demanen l’auditoria complerta de tota l’empresa, crec que estaríem
trepitjant un terreny difícil de sustentar des del punt de vista legal i jurídic.
Per tot això, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, si no és que la deixen a
sobre de la taula, evidentment, i creiem que estem abordant el problema de forma
correcta i creiem que no és de rebut que fem un ús polític d’aquesta situació. Una
situació que afecta a molts esportistes, que afecta a molts socis, a molts directius de
l’entitat, que estan treballant per treure endavant l’entitat, tot i la situació que s’ha
generat, a molts treballadors i treballadores, per cert, han rebut vostès una carta
d’aquests treballadors, amb noms, cognoms i DNI, aquests sí, no anònima, aquests
donen la cara i diuen realment que estan al davant, al front, per treure la situació
endavant i, per tant, ens demanen, i crec que ens hem de quedar amb això, que els
ajudem a sortir d’aquesta situació i que no la utilitzem políticament.
Jo els hi demanaria, com deia el meu company, que ho deixem a sobre de la taula, si
no nosaltres, evidentment, per tot el que he dit, votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tornaríem a donar..., obriríem un altre torn, per part de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, Sr. Belver, quan jo deia millorar el tema de les deixalleries, en cap moment he
posat a cap lloc que el dissabte agafi un camió i el posi a tots els districtes, pot ser
rotatori, estudiar la viabilitat i la millora pot significar que en comptes d’estar en un sol
districte tot l’horari que estan, s’ho vagin rotant o fent punts, jo parlo de millorar, en
cap moment..., és el mateix d’abans, vull dir, si hagués dit, no, miri, posi-ho, no, no,
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no he dit això i, per tant, em sorprèn, estudiar millorar la viabilitat, però millorar no vol
dir posar més despesa, potser és una mica més, però si volem millorar-ho, ho hem
d’estudiar.
Sr. Ordóñez, em comentava que fa dos mesos va presentar una moció similar, jo crec
que no era similar, perquè el que vostè demanava, no tinc els documents a la mà,
però de memòria crec recordar que demanava posar uns recipients fixes en el carrer,
per recollir piles i tal, i el que jo en el seu dia, quan li vaig contestar a aquesta moció,
el que li deia és que ja tenim a l'Hospitalet prous contenidors i prous mals endreços al
carrer, com per posar-ne més. El que jo estic dient és, dintre d’una deixalleria mòbil,
que ja ho diu la paraula, o aquests punts verds de nova creació, que seria deixar
puntualment dues hores, en una franja horària, un contenidor per recollir, no estiguin
fixes al carrer, perquè això només fa que ocupar més via pública, malmetre, ser focus
de certes coses que ja en tenim prou amb els que tenim.
Respecte del Sr. Alcázar, a veure, jo li he entès perfectament el que m’ha dit, però a
part d’això, vostè de la moció tampoc ha entès moltes coses. A part de renyar-me, no
li he sentit entonar el “mea culpa” en res. M’ha posat pel mig el tema dels socis de
l’entitat, els treballadors i tal, jo no vaig contra ningú, ni contra aquesta gent, estic
parlant que crec que vostès, com Ajuntament, tenen alguna responsabilitat davant
d’aquest tema i jo encara no he sentit el “mea culpa”.
Crear una comissió per parlar de certs temes no és reunir-se i informar, crear una
comissió és que els demés puguin participar demanant coses com aquesta. Si es
llegeix això, jo, a petició del Sr. Lluís Esteve, podria dir, deixaria sobre la taula
aquesta moció, retirant el punt segon, instar a l’Ajuntament a rescatar la gestió, però
en la resta de punts el que estic demanant és millor gestió, millor control, i vostè en
això no em dóna resposta, és que és molt diferent, m’ha renyat, però no m’ha dit, ens
hem equivocat, no hem fet una bona gestió, no hem fet un bon control o no hem fet
un control suficient.
I en cap moment volem en aquesta moció, com vostè diu, fins polítics, és que estem
fent política aquí, no anar contra els treballadors, ni els socis, d’aquesta entitat, ni
molt menys, estem exigint a l’Ajuntament millors mecanismes de control, presents i
futurs, i d’això no he sentit cap resposta.

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

SR. MONRÓS
He manifestat que posaríem a sobre de la taula, a petició del Sr. Lluís Esteve,
posaríem a sobre de la taula la moció, o sigui, retirant el punt segon, l’altre la
mantenim, retirar el punt segon, instar a l’Ajuntament...
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SRA. ALCALDESSA
O sigui, mantenen la moció a excepció del punt segon.

SR. MONRÓS
Sí, que és el que no agrada, el tema de rescatar, perquè la resta són tots temes de
control.

SRA. ALCALDESSA
Bé, la petició del Sr. Esteve era que deixessin la moció sobre la taula, no sé, en fi...

SR. ESTEVE
A veure, jo em referia a la moció en global, en el sentit que entenc que l’auditoria
arribarà d’aquí a unes setmanes, tindrem tota la documentació, podrà haver tantes
reunions com calguin, com s’ha ofert el govern a tenir-les i, senzillament, no he entrat
en els altres punts, però és que el quart, demanar una auditoria complerta de les
empreses vol dir que, per exemple, una concessionària d’una bressol a l'Hospitalet,
que tingui 23 bressol més a tota Catalunya en concessió, vol dir que aquest
Ajuntament haurà d’auditar aquest servei de les 24 bressol de tota Catalunya, i això
és absurdament impossible, això és el que vostès proposen en el punt quart. En el
punt cinquè, demanen que cada tres mesos les entitats que gestionen, estiguin al
corrent del pagament d’hisenda, i això ja s’està demanant. I sisè, instar a l’Ajuntament
a informar als grups de l’oposició dels resultats de les auditories, vostès tenen dret a
totes les auditories, a consultar-les cada any. Per tant, jo em referia a que deixin
sobre la taula i millorin aquests aspectes més tècnics de la moció, en tot cas, que
tinguem el debat d’aquí a un mes, quan tinguem l’auditoria sobre la taula i la puguem
haver contrastat, però evidentment de la resta de la moció ja no he entrat, però ara
entro, dient que hi ha coses que o ja es fan o que tècnicament són absolutament
impossibles.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’ho repensa, es queda sobre la taula o es vota, d’acord. Doncs el
posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa és en
contra i la resta el que ja s’ha comentat. Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Sr. Monrós, jo no el renyo, però em sembla una mica,
perdoni’m, és que vostès han fet un article en un diari que arriba a totes les cases
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d’aquesta ciutat, dient coses que no són veritat, i vostès fan una moció dient coses
que no són veritat, i vostès fan una roda de premsa dient coses que no són veritat, i
vostè vol que jo vingui aquí al Ple i faci, no sé, encara els hi demani perdó, vull dir, els
hauré de contestar, els hauré de respondre en el que vostès han fet, amb la mateixa
magnitud com a mínim, i jo crec que vostès han fet al Diari de l'Hospitalet, en la roda
de premsa, en aquesta moció, per mi, que em penso que aquest tema és molt
important i evidentment que em sento responsable, per mi és molt gros i, per tant, li
he de respondre amb el que penso i amb el que sento, perquè jo no vinc aquí a fer
d’hipòcrita, ni de cínic, dic el que penso i el que sento, i em sembla que vostès, amb
aquesta moció, no fan cap favor a ningú.
Perquè, evidentment, jo ja sé que vostè segurament no va en contra del treballador
de Bellsport, però això afecta, afecta als treballadors perquè genera enrenou,
evidentment. I, en aquest sentit, em sumo al que deia el Sr. Lluís Esteve, vostès
demanen a la moció o coses que ja es fan, és a dir, el seu company Josep Lluís
Pérez va veure això en gran, que és tot el que es demana a totes les gestions que té
delegades, en aquest cas, la regidoria d’Esports i la resta d’àrees. Aquí hi ha els
certificats d’hisenda i seguretat social, no trimestrals, mensuals... perquè s’han
falsificat papers Sr. Monrós, és que jo no tinc una màquina per no... perquè s’han
falsificat papers...

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, no entrem en..., això no és un assemblea, és un Ple.

SR. ALCÁZAR
Jo no puc verificar la realitat d’un paper que ve amb un segell de l’administració
central de l’Estat, vull dir, és que, què em demana que faci jo, que sigui endeví, és a
dir, això no ho podem ser. Per tant, demanen coses que o ja es fan o que no es
poden fer, li ha explicat molt bé el Sr. Lluís Esteve, nosaltres no podem demanar
aquestes auditories complertes de tot el que tenim delegat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en fi, ha quedat no aprovada aquesta moció, s’ha debatut i, per tant,
passaríem al següent bloc d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32, 33, 34 i 35; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 32.-

EN

COMMEMORACIÓ

DELS

35

ANYS

D’AJUNTAMENTS
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DEMOCRÀTICS.
( ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 33.- PER MILLORAR L’ACTUAL MODEL DE DEIXALLERIES MÒBILS
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:

Les deixalleries mòbils han estat, i són, una solució que moltes ciutat, com és el cas
de l’Hospitalet de Llobregat, han adoptat des de fa ja uns anys per poder facilitar el
reciclatge i alhora facilitar a la ciutadania els llargs desplaçaments que habitualment
es fan en cotxe fins a la deixalleria municipal, la majoria de les vegades per a
dipositar un tipus de residus que no són pas massa voluminosos.
Per una banda, hem escoltat la veu de molts veïns dels diferents barris de
l’Hospitalet, i per altra banda hem analitzat l’actual recorregut i horaris de les
deixalleries mòbils en els diferents districtes de la ciutat.
Les queixes dels ciutadans són, en general, les mateixes. Els diferents districtes de la
ciutat tenen un sol dia estipulat a la setmana, i si bé tenen diferents franges horàries
en el seu recorregut, el que la gent manifesta és que en la gran majoria dels casos
per la gent que treballa, ja sigui sobretot fora del seu barri o de la mateixa ciutat, els
horaris no s’adapten a les seves necessitats, i més tenint en compte que només hi ha
un dia de recollida al barri. Una altra queixa és que no tot el mapa de la ciutat queda
ben cobert en el emplaçament de les deixalleries, ja que en alguns llocs no estan
ubicats precisament més a prop del nucli urbà en si mateix. També la gent gran, o
amb mobilitat reduïda, manifesta que els punts de recollida queden molt lluny del seu
abast per poder utilitzar-los freqüentment.
Els ciutadans pensem que dissabte és un dels dies més favorables, per diferents
motius, per utilitzar les deixalleries mòbils, i en canvi només està a l’abast dels
ciutadans del districte V.
Creiem doncs que el que s’hauria de replantejar per part de l’Ajuntament és que, a
part d’estudiar l’actual franja horària de recollida de les deixalleries mòbils, aquesta
s’ampliés sobretot al final del vespre i que els dissabtes es fes extensiu a tots els
barris de la cuitat, cosa que de ben segur milloraria aquest servei en dos sentits, un,
en satisfer les necessitats de la ciutadania, i l’altre en augmentar la recollida de les
deixalles.
També proposem per aquells barris/districtes en que les distàncies que hi ha en els
punts de recollida és més gran, col·locar recipients (també de manera mòbil i en unes
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franges horàries) que els podríem per exemple anomenar “PUNTS VERDS”, per tal
de que els ciutadans hi puguin dipositar les radiografies, bateries, dissolvents,
esprais, olis, pintures, tòner, etc, etc, i que realment aquests “PUNTS VERDS”
estiguin ubicats en llocs ben accessibles i alhora on es concentri el major número de
població, per tal de que tinguin realment un ús productiu.
Creiem també del tot necessari que tots els punts de recollida de les deixalleries
mòbils, tants els que hi ha ara com els que es puguin crear de nous, estiguin ben
senyalitzats, en llocs estratègics a la vista de tothom, i que es millori la publicitat del
mateixos per a donar-ho a conèixer abastament a la ciutadania, més enllà de que
estigui publicat en la pàgina web del Consistori.
I per últim, i com a complement de les deixalleries mòbils, en la ciutat, hi ha tota una
sèrie de comerços en que es poden dipositar les piles, etc, en els mercats i en el
propi ajuntament hi ha uns espais per la recollida d’oli, però que sabem del cert que
per a molts ciutadans són serveis poc coneguts o totalment desconeguts, i seria bo
que en llocs estratègics de la ciutat hi hagués informació d’aquests comerços,
mercats, etc, per poder aprofitar millor el servei que pot donat tot plegat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet els següents acords:
Instar al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet a millorar l’actual model de deixalleries
mòbils de la ciutat de l’Hospitalet amb l’objectiu de fer-les més accessibles (tant per
ubicació, per horari, com per dies en que es poden utilitzar) a la ciutadania.

MOCIÓ 34.- DEMANANT LA MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA PER
FACILITAR L’ACCÉS DELS VEHICLES AL RECINTE FIRAL DE LA GRAN VIA.
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 en el recinte de la Fira de Mostres de Barcelona- Gran Via es realitzen al
llarg de l’any tot tipus d’esdeveniments de nivell estatals i internacionals.
Atès que aquest fet fa que, degut a les característiques de cada mostra, l’assistència
de públic sigui molt nombrosa (com es pot observar als darrers Mobile World
Congress o el XX Certamen d’Alimentària 2014, on l’afluència de visitants va ser de
més de 100.000 i 140.000 persones, respectivament, i existeix la previsió d’augment
en els propers anys).
Atès que entre les 8:30 i les 11:00 hores és quan hi ha una afluència més important
de públic i, per tant, una afluència més gran de vehicles, tant privats com de servei
públic, que es dirigeixen cap el recinte firal Gran Via.
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Vist que en aquest horari també es dóna una gran densitat de trànsit a la rotonda de
Can Tries (Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet- Salvador Espriu) on conflueixen,
en màxima intensitat diària, el transit ordinari amb el trànsit del Col·legi Xaloc i el
trànsit que vol accedir al recinte firal provenint del carril central i lateral superior de
l’Avinguda de la Gran Via de l’Hospitalet, fet que ocasiona un col·lapse important de
vehicles malgrat l’esforç dels efectius de la Guàrdia Urbana ubicats especialment en
aquest punt.
Vist que tot el trànsit que es dirigeix al recinte firal Gran Via provinent de la A-2/E-90,
de la C-32, de la B-20 per la sortida a L’Hospitalet de Llobregat del nus del Litoral es
direcciona, segons les indicacions viàries existents actualment, cap a la part central
de la Gran Via on es suma el trànsit ja provinent de l’autovia de Castelldefels
incorporant-se a un coll d’ampolla d’un sol carril d’accés que va a desembocar a la
dita rotonda superior ja col·lapsada de Can Tries-Avinguda de la Gran Via de
L’Hospitalet-Salvador Espriu.
Atès que aquesta situació en l’accés al recinte firal Gran Via, tal i com està senyalitzat
actualment, provoca en l’horari indicat llargues cues de vehicles tant en el nus del
Litoral com a l’autovia de Castelldefels que provoquen que es trigui més de 40 minuts
en recórrer un espai que es pot fer en, aproximadament, 4-6 minuts.
Atès que aquesta situació es pot apaivagar notablement si als conductors se’ls indica
degudament (mitjançant panells informatius) els accessos alternatius que existeixen
per accedir al recinte de firal de la Gran Via i que són l’accés pel lateral de l’avinguda
de la Gran Via de L’Hospitalet fins a Rambla de la Marina i pel carrer dels Motors
agafar el de la Botànica fins al recinte firal i/o l’accés pels carrers Primer de Maig o
Miguel Hernández i agafar el carrer de les Ciències o carrer de la Botànica fins al
recinte firal.
Atès que el consistori de l’Hospitalet de Llobregat està avocat en recolzar i col·laborar
en tot allò que pugui contribuir a fer que els certàmens o esdeveniments programats
als recinte firal de la Gran Via per la Fira de Mostres de Barcelona siguin un èxit i un
referent de competitivitat en la màxima qualitat i millor servei als visitants respecte
altres ciutats i països del món.
Per tot això, el Grup Polític de CiU proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Realitzar un estudi per implantar la senyalització vial escaient als efectes
d’informar als conductors provinents tant del nus del Litoral com de l’autovia de
Castelldefels i que volen dirigir-se al recinte firal Gran Via de L’Hospitalet, de les rutes
alternatives per fer-ho evitant el coll d’ampolla i les retencions que provoca i
contribueix, en part, l’actual senyalització vial existent
SEGON.- En el cas que en aquest estudi proposat es consideri que cal senyalitzar-ho
en les vies de competència d’altres administracions, que es demani a aquestes
administracions la implantació de la senyalització requerida
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TERCER.- Donar trasllat dels acords a la direcció de la Fira de Mostres de Barcelona
i a les administracions que siguin competents en la senyalització d’ aquestes vies.

MOCIÓ 35.- GARANTIR EL BON ÚS DELS DINERS PÚBLICS EN LES
GESTIONS DELEGADES PER L’AJUNTAMENT. Ha estat rebutjada amb 14 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

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 36 i 37, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, presentaré la primera i el meu company, Alfons Salmerón, la segona.
Respecte a la moció de suport a la ILP sobre la renda garantida de ciutadania, dir
que, finalment, per nosaltres és una alegria el fet que aquesta ILP hagi superat els
obstacles, per tal que pugui ser debatuda en el Parlament de Catalunya, va tenir un
ampli suport popular, més de 121.000 signatures, 60 organitzacions socials, cíviques i
polítiques, li van donar suport, 38 ajuntaments van aprovar les mocions, i això ha
posat sobre la taula també en l'opinió pública, la lluita contra la pobresa i pels drets
més elementals. Entitats de la nostra ciutat, l’Espai de Ciutadania, també va venir a
aquest Ple, doncs a mostrar el suport a aquesta ILP.
Per tant, s'ha obert un camí d'esperança, entenem, per centenars de milers de
persones i famílies de Catalunya, per superar aquest sofriment social, desnonaments,
talls de subministraments bàsics, fam infantil, dolor i angoixa, que malauradament
moltes famílies en aquests moments estan vivint i, per tant, no tenen una vida digna
en el nostre país.
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Però el camí, evidentment, no s’ha guanyat aquesta ILP, ara es podrà debatre en el
Parlament, i aquest camí es pot estroncar en funció del recorregut parlamentari que hi
hagi. De fet, alguns grups parlamentaris ja han declarat les seves intencions de
rebaixar el nivell de prestacions d’aquesta proposta de Llei que han fet les entitats.
De fet, per nosaltres una de les línies vermelles absolutament claus d’aquesta
proposta de ILP es que sigui un dret subjectiu, per tant, que no vagi en funció del
nivell pressupostari o de la situació pressupostària del govern de Catalunya, que és el
primer argument que alguns partits polítics ja han dit, que és subjectar aquest dret a
les disposicions econòmiques del govern. Nosaltres entenem que això és una línia
vermella absolutament clau, és un dret subjectiu, que s’ha donar amb independència
de qualsevol altre condició.
Tots sabem que en aquests moments la situació a Catalunya, l’índex de pobresa és
molt alt i, fins i tots, els indicadors socials, l’informe dels indicadors socials, ens diuen
que la pobresa que hi hauria a Catalunya seria d’un 42%, abans de poder fer
transferències socials i, afortunadament, després de les transferències socials,
aquesta pobresa social baixa del 42% al 20%, el 19%. Nosaltres voldríem que fos,
evidentment, el 0%.
I aquest és l’objectiu d’aquesta ILP de la Renda Garantida, que és desenvolupar la
promoció de les persones, donar una prestació subjectiva, pel fet de ser ciutadà de
Catalunya, amb un llindar de la pobresa, doncs que es marca en el nostre país.
Per això, doncs el que proposem en aquesta moció, és instar al Parlament de
Catalunya a respectar els principals eixos del projecte de llei per una Renda
Garantida, que han presentat les entitats, que són els eixos d’universalitat per a
tothom que tingui les condicions, que sigui de caràcter subjectiu, i no condicionat a
disponibilitat pressupostària, per tant, assegurant així els mínims d'una vida digna per
a totes les persones que viuen a Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la moció número 37, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. Bé, aquest any celebrem el 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil, que va
venir precedit del Cop d’Estat militar. Malauradament, valors, comportaments i
simbologia franquista encara perviuen en les ments, en certs elements institucionals i
també en els carrers i places d’arreu de l’Estat.
I és per tot això que els republicans, compromesos amb els ideals de Justícia,
Llibertat, Igualtat i Fraternitat, hereus del llegat social, cultural i emancipador de la II
República, manifestem avui la nostra ferma voluntat de modificar l’actual Constitució,
perquè el cap d’Estat sigui escollit democràticament, donant per finalitzat el llegat del
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Franquisme i els condicionants objectius d’una transició tutelada i pactada pels
poders fàctics.
Davant dels diversos i profunds reptes de l’Espanya d’avui, el sistema republicà i
federal lliurament decidit seria el millor marc per a la defensa dels drets i llibertats
democràtiques, instrument imprescindible per assegurar l’autogovern dels diversos
pobles i nacions que componen l’Estat i un mitjà per superar els límits que l’economia
capitalista imposa al desenvolupament efectiu dels drets socials.
Continuadors d’aquests valors republicans i amb el ferm convenciment que cal un
nou procés constituent republicà per a Catalunya i el conjunt de l’Estat, el Grup
Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple
Municipal l’adopció dels següents acords:
Primer, condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble i el
govern legítim i democràtic de la República espanyola, així com els 39 anys de
dictadura; i sol·licitar al govern espanyol la plena rehabilitació de tots els assassinats i
executats per la dictadura franquista per la seva lluita en defensa de la II República.
Segon, sol·licitar al Govern espanyol un referèndum perquè la ciutadania decideixi
democràticament el model d’Estat.
Tercer, que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat sol·liciti formar part de la Xarxa
de Municipis per la Tercera República.
Quart, continuar donant suport als actes commemoratius en record a la proclamació
de la II República, als valors republicans i a la Memòria Democràtica, divulgant amb
caràcter pedagògic adreçat als i les més joves, el que va ser i va significar la Guerra
Civil i la Dictadura.
Cinquè, demanar al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic continuï fent
la tasca que ha estat desenvolupant des de la seva creació en pro de la recuperació
de la Memòria Democràtica al nostre país i donar suport a la tasca de identificació i
dignificació de les restes de soldats i civils republicans morts, enterrats en les 170
fosses comunes existents avui en dia encara a Catalunya.
Sisè, traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Memorial Democràtic i a les associacions memorialistes i veïnals de referència del
municipi i de Catalunya. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Sobre la primera moción, sobre la ILP de la renta garantizada
de ciudadanía, bien, nosotros estamos a favor de que exista una renta garantizada
de ciudadanía en la que se establezcan unos mecanismos o los mecanismos
necesarios para superar los momentos más duros de pobreza y defender los
derechos básicos de los ciudadanos.
Obviamente, no puede ser que en los momentos donde la economía del país es
incapaz de garantizar el empleo a sus ciudadanos, dejemos en la estacada a los
ciudadanos ante la imposibilidad de pagar la hipoteca de su residencia o los gastos
básicos. Ahora bien, hay que poner los mecanismos para que esta renta no se
convierta simplemente en un mecanismo para fomentar la cultura del subsidio y el
acomodamiento de ciertos sectores.
Donde chocamos directamente con esa moción y por eso les votaremos en contra, es
un poco en el destinatario que buscan de esta renta, creemos que esta renta tiene
que ser un instrumento para ayudar a salir de la crisis a los miembros de la
comunidad y no tiene sentido que esta renta, tal y como indica la moción, sea
universal y para todas las personas, esto básicamente y siendo coherentes, más allá
del populismo, lo que comportaría es un efecto llamada sin precedentes y lo que
comportaría clarísimamente es una quiebra total de nuestras administraciones.
Sobre la segunda moción, sobre la moción que traen de la Guerra Civil y cosas de
estas que les gusta traer a los Plenos de la ciudad. La verdad es que, siendo
sinceros, la verdad es que íbamos a votarla en contra simplemente y no queríamos ni
discutir el tema, porque nos parece además poco serio y una falta de respeto a la
ciudadanía de Hospitalet.
Miren, hoy mismo estaba en un lugar y estaba mirando los papeles sobre las
mociones, y un vecino de Hospitalet me ha pedido que le enseñe los papeles y ha
visto las mociones y cuando ha visto la suya, pensaba que era mentira, me dice, pero
si esto es Hospitalet, esta gente en qué dimensión vive, y se lo digo de una forma
suave para no decir los calificativos que ha dicho de ustedes. Y no por el tema
ideológico, sino porque es que es poco serio y además es que ya parece hasta una
falta de respeto traer ciertas cosas, porque yo creo que a la ciudadanía de Hospitalet
lo que le preocupa realmente no es eso.
Pero mire, ya no sólo les queremos decir que nos traen una moción reaccionaría,
subjetiva y que lo único que pretenden es con el odio conseguir votos y eso es feo.
Les entraremos un poco, sí, porque a ustedes les encanta hablarnos de las víctimas,
pero oigan, cuando hablen de víctimas, eso fue una guerra civil y hubo víctimas en
dos bandos, entonces, no son ni más unas, ni menos las otras. Ni se puede atribuir el
bien absoluto a unos, ni el mal absoluto a otros, según su conveniencia ideológica.
Y se olvidan de muchas cosas de la II República, obviamente, como le hemos dicho,
no queremos entrar en un debate histórico, pero bueno, obviamente, como sistema
ideal, no era aquel. Otra cosa es que ustedes me hablen de un republicanismo de no
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tener una monarquía, eso no tiene nada que ver con coger un periodo concreto de la
historia.
Y luego, quien les haya hecho la moción desde la central o desde dónde sea,
también quizás tendría un poco que ser más conocedor de la realidad, porque
ustedes nos hablan que un estado republicano y federal nos ayuda a superar los
límites de la economía capitalista, oiga, Estados Unidos precisamente es un país
republicano y federal y precisamente es el adalid del capitalismo, o sea, díganle que
se tiene que mirar un poco más la realidad.
Pero no sólo queremos decir o señalar y denunciar esta utilización que hacen, sino
que queremos decir también por qué lo hacen, lo hacen porque no quieren tocar los
problemas reales del ciudadano de Hospitalet, problemas de los que en parte ustedes
tienen culpa, porque ustedes son equipo de gobierno, tienen culpa porque nos suben
impuestos, tienen culpa porque nos suben el IBI, tienen culpa de la inseguridad,
tienen culpa de las suciedad, y de eso es de lo que quieren hablar los vecinos de la
ciudad, de eso, pero nos encontramos con ustedes que de eso nunca nos quieren
hablar. Y encima, cuando, por ejemplo, grupos como el nuestro lo trae, o sea,
ustedes se vanaglorian de ser democráticos y son precisamente el grupo más
antidemocrático de este Pleno, porque no aceptan los resultados de unas elecciones,
no aceptan de sus vecinos.
Porque realmente, al fin y al cabo, de lo que nos damos cuenta cuando nos traen
estas mociones, es que sus vecinos no les interesan, les interesa el altavoz de estar
ahí para explicarnos su visión de la historia, entonces, para explicar visión de la
historia, pues oiga, se puede hacer un foro, se pueden hacer debates, pero es que
esto teóricamente es el máximo organismo de expresión de la ciudad de Hospitalet,
donde tenemos que tratar los problemas de los vecinos y el vecino de calle que no
esté sesgado ideológicamente por ningún partido, como es el vecino que yo me he
encontrado hoy, esto no lo aprueba, no lo aprueba.
Y estas mociones son precisamente las que nos hacen quedar mal a todos, porque
entonces demuestran el alejamiento que tiene el político, el llamado político, del
ciudadano y obviamente para nosotros la política no es esto, la política es estar
solventando el problema del vecino y hablando del problema que le interese y en
cada ciudad será diferente y no es lo mismo un vecino de aquí que el de Sant Cugat,
pero el vecino de aquí lo que quiere, le repito, es oír hablar de los problemas de
inseguridad, de la inmigración masiva en determinados barrios, de la limpieza, sea
con unos matices o con otros y sea de una forma o de otra, y ustedes tendrán su
postura y nosotros la nuestra y cada grupo la suya, pero realmente si sabemos que el
Pleno en la ciudad interesa poco con estas cosas, la verdad, no nos extraña y creo
que cada vez interesa menos y esto es precisamente lo que nos hace quedar mal a la
gente que intentamos cambiar e intentamos luchar por nuestros vecinos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Molt bé, doncs començaré jo mateixa. Respecte a la moció de la ILP presentada en el
Parlament de Catalunya, en primer lloc, entenc que Iniciativa per Catalunya demani el
que cregui convenient, però aquesta és una iniciativa legislativa popular i els que
l’han presentat tindran el dret, si ho creuen convenient, de retirar-la, això és un tema
que es permet en el Parlament de Catalunya i, per tant, si ells consideren que la seva
iniciativa es veu transgredida amb els diferents canvis que es puguin produir en el
Parlament de Catalunya, doncs poden, insisteixo, retirar-la. Per tant, en aquest sentit,
em sembla que correspon a qui ha presentat la iniciativa legislativa popular i no a cap
altre grup, doncs fer la defensa de la mateixa. En aquest sentit, suposo que vostè va
escoltar la nostra explicació en el Ple del Parlament, a on dèiem que nosaltres creiem
que era un tema important de parlar-ne i de debatre’l, que és necessari d’atendre a
tothom, a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquest país i que, per tant, aquesta és la
voluntat de Convergència i Unió. Però el cóm es definia que s’havia de fer, nosaltres
en la literalitat, doncs evidentment no hi estem d’acord.
Perquè, miri, vostès parlen d’universalitat, de caràcter subjectiu, en parla la iniciativa,
i no condicionar a la disponibilitat pressupostària, assegurant els mínims de vida
digna, bé, això està molt bé, això està molt bé, però és com l’economia de qualsevol
govern, és com l’economia d’una família, està molt bé si es pot dur a terme, perquè si
no passà allò que ha passat amb la Llei de la dependència, en la qual es va crear una
gran expectativa i a l’hora de la veritat hi ha una gran frustració en persones que no
se’ls hi ha..., el govern central, com vostès saben, en aquests moments de cada 10
euros que vénen..., escoltin-me, aquesta és una Llei que hauríem de pagar 50% i
50%, el govern espanyol i el govern català, en aquests moments el govern espanyol
paga un 10% de la mateixa, per tant, el govern català està fent un esforç incalculable
sobre aquest tema, perquè si no, més del 78% de les persones que en aquests
moments reben l’ajuda per la Llei de la dependència, no el tindrien i, per tant, com a
mínim també posem a cadascú el que té i el govern espanyol, fins i tot aquells que
van fer aquesta Llei, haurien d’haver estat conscients de quins són els recursos que
s’han de posar.
I, per tant, home, parlem de les coses com s’han de parlar i, si no, escolti’m, si volem
ens fem tots trampes al solitari, i aquest país ho pagarà tot, a partir d’ara, a tothom,
però el que és interessant és que la gent tingui incentius per a treballar, per guanyarse la vida, per tirar endavant i, evidentment, el país ha de donar, doncs l’ajuda
necessària i hem de veure de quina manera a les persones que no poden tirar
endavant. Però el que no es pot fer és prometre allò que no es pot donar i això es va
fer amb la Llei de la dependència i el que no podem fer és fer una segona Llei de la
dependència a través del Parlament de Catalunya. Per tant, escolti’m, donar
respostes a les persones, clar que sí, però essent també realistes, no es pot dir, sigui
quin sigui, el que valgui i tinguem o no pressupost, escolti, fantàstic, endavant i crits i
així arribarem molt lluny. Per tant, lògicament hi votarem en contra.
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Essent les 20.25 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Perea. Respecte a la moció 37, nosaltres votarem a favor del punt
primer, quart i sisè.
Respecte del punt cinquè, encara que estem d’acord en gran part d’aquest punt,
quan vostès diuen donar suport a la tasca d’identificació, aquí, clar, valorin vostès que
la identificació per ADN d’un d’aquests cossos que es puguin trobar, té una valoració
de 60.000 euros, deu milions de les antigues pessetes, i això se’ns menjaria el
pressupost dedicat al Memorial Democràtic per part de la Generalitat, tan de bo
aquest diners els poses el govern de l’Estat, que és el que de veritat, estem parlant
d’una guerra civil i és responsabilitat del govern de l’Estat alimentar amb diners
aquestes partides i aquestes possibilitats. Per això, en aquest punt cinquè i tot i que,
escolti, reconeixem que va haver una gent enterrada i treta, que eren els anomenats
del front nacional i van rebre honors, els de la República encara estan sota terra i
sense reconeixement i sense cap honor, en això tenen raó. Malgrat això, que
nosaltres considerem molt important, votem abstenció en funció d’aquest altre
aspecte econòmic, on la Generalitat no pot arribar.
Respecte del punt segon i tercer, mirin, nosaltres en aquest moment a Catalunya, a
veure, estem pel tema del referèndum, però no el referèndum que vostès proposen,
saben perfectament que el 80% de la població de Catalunya està pel tema del
referèndum del dret a decidir i és això el que en aquest moment ens interessa. I
també quan vostès parlen de modificar la monarquia per la república, és un canvi de
règim, nosaltres pensem que si Catalunya arriba a ser independent, el règim que hi
hagi a Espanya ni fu, ni fa, i no hem d’intervenir en aquest règim. Per tant, votarem,
en aquests dos punts, votarem en contra.

SRA. PEREA
Disculpi, quant al punt primer, ha quedat clar Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
Sí, sí.
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SRA. PEREA
Molt bé, doncs pel posicionament del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies. Bé, respecte a la primera moció ens abstenim, ens abstenim donat que el
debat avui està en el Parlament de Catalunya, que creiem que és el lloc on s’ha de
situar. Dit això, manifestem tot el nostre suport, el màxim de respecte, a la societat
civil que ha treballat força, ha treballat molt, en aquest document, davant de l’engany
de Convergència i Unió que tanta vegades ha promès reformar la renda mínima
d’inserció i mai ho ha fet. Convergència i Unió sempre es queixa que el problema és
de l’altre, el problema és Madrid que no ens donen calers, però sí que hi ha calers per
promocionar la independència fora de Catalunya i d’Espanya, sí que hi ha diners per
gastar en diaris internacionals, per això sí que hi ha diners, però no hi ha diners per
millorar la renda de les persones que més ho necessiten per Catalunya, i això vostè
no ho diu, això ho dic jo.
Miri, davant la seva incapacitat, del govern de Catalunya, nosaltres el que proposem
és dialogar, dialogar amb la resta de grups parlamentaris, per tirar endavant el que
considerem necessari, que és aquesta reforma per millorar la proposta en la seva
tramitació parlamentària. El que no podem fer és continuar tal i com estem, això és
impossible, i nosaltres el que sí que anunciem és que ja donem suport a algunes de
les propostes legislatives que ja estan incloses dintre de la proposta presentada. I,
per tant, nosaltres, la nostra abstenció no és tant pel contingut, sinó que estem ara en
la seva tramitació parlamentària, on segurament serem capaços d’arribar a algun
acord.
Y respecto a la segunda moción, para empezar, el Partido Popular condena el
franquismo, por si acaso, por si acaso, a partir de ahí, oiga, mire, tal y como están las
cosas, ya solo nos faltaba ahora un referéndum sobre el modelo de estado, ya solo
nos faltaba eso. Por tanto, oiga, no liemos más la troca, ya está la cosa bastante
complicadita. Pero es que además, lo suyo es que ya es de Perogrullo, ustedes se
parecen ya Convergència i Unió, miren, ustedes nos dicen, vamos a pedir al gobierno
español que permita hacer un referéndum, y en la siguiente propuesta ya nos dicen lo
que tiene que ser ese referéndum ¡caray! Convergència i Unió ya nos dice, oiga, que
el gobierno español hable, pero ya nos dice de que hay que hablar, el día y hasta el
resultado, y ustedes nos dicen, oiga, que el gobierno español permita hacer un
referéndum sobre el modelo de Estado, y el siguiente dicen, y que el Ayuntamiento
de Hospitalet se adhiera a la Xarxa de Municipis per a la Tercera República, o sea, ya
dicen lo que tenemos que ser.
Por tanto, perdonen, pero esto no tiene ningún sentido y ya se lo han dicho, yo creo
que hoy en día en la ciudad de Hospitalet, porque somos concejales de Hospitalet, la
preocupación, cuando usted camina por la calle, a mí nadie me habla de la III
República, a lo mejor a ustedes sí, a mí no, hay otras preocupaciones. Yo les invito a
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que la única forma de acercar la política a los ciudadanos y los ciudadanos a la
política, es hablar de lo que realmente preocupa y hay muchas cosas que preocupan.

SRA. PEREA
Molt bé, el posicionament per part del Partit Socialista, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Perea. Doncs en relació a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la
Renda Garantida de Ciutadania, nosaltres li donarem suport, perquè creiem que és
necessària per donar resposta a situacions de pobresa provocades per la falta de
feina i que de cap manera es pot atribuir a qui es troba a l’atur. La falta de feina i els
subsidis que es deriven d’haver-la tingut, s’acaben, i quan no hi ha ingressos no es
poden cobrir les necessitats bàsiques.
La nostra societat està estructurada, lògicament, a partir del treball, i quan aquest
falta no hi ha cap altre sistema que estigui estructurat per substituir-ho, ni els serveis
socials tenen aquesta finalitat, ni les ONG es poden fer càrrec de l’alimentació, el
vestit, el consum, i ja no parlem de medicació, ni d’atencions especials. I ho sabem
bé, perquè som les administracions les que financem les ONG, perquè puguin
atendre necessitats bàsiques, com l’alimentació, i d’aquests ajuts no es viu. Un
exemple són Càritas, Creu Roja, sabem molt bé el que significa el suport, però no la
solució de les dificultats.
Doncs sí que pensem nosaltres que cal que la ciutadania tingui un mínim, que
garanteixi poder sobreviure amb dignitat i que aquest mínim no estigui subjecte a
pressupost, que sigui de caire universal i, això sí, en relació als criteris que òbviament
s’haurien de fixar. El nostre Estatut així ho recollia i cal, això sí, que aquesta renda
sigui sostenible econòmicament i sostinguda en el temps.
Per altra banda, no creiem que aquest tipus de prestació vagi en contra de la cultura
de l’esforç i a favor de la del subsidi, si hi ha acompanyament, seguiment i polítiques
actives d’ocupació, aquesta prestació hauria de ser circumstancial i temporal i, per
tant, no caldria que es cronifiqui, nosaltres doncs, donem suport.

Essent les 20.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta. Així mateix, abandona la sessió el Sr. Josep M. García
Mompel, regidor del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Pel posicionament del grup socialista respecte de la moció
número 37.
A veure, nosaltres, evidentment, ens afegim, com no pot ser d’una altra manera, a la
condemna de l’aixecament militar del 18 de juliol de l’any 36, i a tot allò que fa
referència a donar suport tant als actes, com a les activitats, que tenen a veure amb
la Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic, evidentment hi donem suport. Ara
bé, després hi ha d’altres qüestions que també es barregen o que també estan
expressament situades en la moció, voldríem fer alguna consideració.
Respecte del segon acord, el que li proposaríem al grup proposant, és fer una
esmena, li faríem una esmena, on el que en lloc de l’acord que ells plantegen, el que
nosaltres demanaríem és que l’acord fos sol·licitar al govern espanyol que iniciï una
negociació amb els agents polítics i socials, per debatre sobre el model d’estat.
Pensem, la nostra posició respecte de totes aquestes qüestions és ben coneguda,
nosaltres partim que el model, sigui quin sigui, o estem parlant del que estem parlant,
s’ha de basar en el diàleg, en l’acord, en la negociació, mai directament o per
imposició d’una de les parts. Per tant, el que proposaríem seria la substitució d’aquest
acord segon.
I respecte de l’acord tercer, on es sol·licita formar part de la Xarxa de Municipis per la
Tercera República, pensem que això en aquests moments no ens aporta
absolutament res i, per tant, votaríem contràriament.
En cas que en l’acord segon no s’acceptés aquesta esmena “in voce”, el que faríem
seria abstenir-nos en aquest acord segon.

Essent les 20.40 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Josep M. García Mompel,
regidor del grup municipal de Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Bé, tenen la paraula els proposants.

SR. ESTEVE
En tot cas, per contestar una mica a la Sra. Borràs, sabem perfectament que els
proposants de la ILP, els 121.000 signants, les entitats, les 60 entitats, etc, poden
retirar la Llei si veuen que es desvirtua en el procés parlamentari, malauradament
creiem que aquest serà, pot ser un dels resultats més factibles d’aquest procés,
donades, evidentment, les primeres reaccions dels grups, doncs que tenen la majoria
en el Parlament de Catalunya.
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Per què demanem un dret subjectiu, no vinculat als pressupostos, perquè hi ha drets
en el nostre país, hi ha drets en un estat del benestar, que no han d’anar en funció de
l’economia del país en aquest moment. ¿Vostè li negaria el dret a l’educació a algun
infant en el nostre país? No, ja responc per vostè. ¿Vostè negaria el dret a la salut a
alguna persona en el nostre país? No, doncs nosaltres, de la mateixa manera que
estem d’acord en no negar el dret a l’educació i a la salut a ningú en el nostre país,
creiem que no es pot negar el dret al mínim vital per sobreviure en el nostre país.
Estem parlant de 650 euros, que és el mínim vital, el llindar de la pobresa en el nostre
país, que inclouria, evidentment, la rendes que hi ha o les pensions que estigui
cobrant aquella persona, per tant, es tractaria de completar fins els 650 euros, les
prestacions d’aquestes persones. Per tant, no és una despesa absolutament
desorbitada per un país com el nostre, perquè, evidentment, amb aquests diners
voldria dir, doncs que s’inclouen les prestacions que en aquests moments ja s’estan
donant. Per tant, entengui que nosaltres volem que aquest dret sigui subjectiu i no
vinculat als pressupostos, com és l’educació, com és la salut, en el nostre país.

SRA. ALCALDESSA
Sí, respecte a la moció número 37.

SR. SALMERÓN
Molt breu, primer lamentar que no s’hagi aprovat la moció, però insistirem i
persistirem, per tant, queden dies per presentar mocions sobre aquest tema i queden
anys encara per presentar-lo. Dir, en primer lloc, i responent al Sr. Ordóñez, que
aquesta no és una moció com la que hem portat altres vegades, aquesta moció no
parla de passat, parla de futur, parla de futur, perquè el que demana en primera
instància, com diu el títol, és un canvi de règim, perquè considerem que el règim
monàrquic està esgotat i que cal un règim republicà, per tant, parla de futur i de
sortides de futur.
En segon lloc, ho deia també el Sr. Pérez abans i és un argument que es diu sovint,
no és veritat que totes les víctimes hagin estat tractades de la mateixa manera, totes
les víctimes de la guerra civil han d’estar tractades de la mateixa manera,
evidentment que sí, el que passa, com deia el Sr. Pérez, hi ha unes víctimes que han
estat enterrades amb tota la seva dignitat, que fins i tot tenen un monument nacional,
com és el Valle de los Caídos, i hi ha d’altres, milers de ciutadans arreu de tot l’estat
que encara avui estan a les cunetes de totes les ciutats i pobles.
Per tant, mentre hi hagi un sol cadàver d’un ciutadà d’aquest país, que estigui encara
enterrat a una fosa comú, aquesta moció no serà una moció de passat, sinó una
moció de present i de futur, no es pot construir cap mena de futur sobre aquesta
desmemòria i aquest oblit a la ciutadania i, per tant, continuarem insistint perquè
aquest Estat per fi faci justícia amb el seu poble.
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D’altre banda, no ens sorprèn que Plataforma per Catalunya i el Partit Popular votin
en contra d’aquesta moció, l’han votat en contra d’altres vegades i, per tant, no ens
sorprèn de cap de les maneres.

SRA. ALCALDESSA
Sí, el Sr. Belver li ha fet una proposta, no sé si l’accepten o no.

SR. SALMERÓN
No, no, en principi mantenim el text original.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, llavors quedaria aprovat el primer punt, el quart, el cinquè i el sisè. Perdó,
Sra. Borràs, no l’havia vist.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per donar resposta, a veure, en primer lloc, el Partit Popular
ens parlava de la necessitat de dialogar, certament, els encoratjo a dialogar i deien
també que no podem continuar tal i com estem, també li dono la raó, el que em
sembla és que, lamentablement, vostès el diàleg l’entenen posant-hi, doncs frens o
censures en allò que els hi convé, i que no podem continuar tal i com estem, segur
que no ho pensem en el mateix sentit.
Respecte al tema de la ILP, sí, poden retirar-la, com jo els hi deia, les entitats, no els
121.000 presentants, perquè si no voldria dir que això qualsevol ILP seria de boixos,
cada persona podria retirar-la quan volgués i, per tant, aquest no és el cas. Miri, el
que demana la ILP és que qualsevol major de 18 anys té el dret a 658 euros al mes,
com vostè deia, tots i cadascun i que, per tant, això estem parlant d’una xifra superior
a 2.500 milions d’euros. Vostè diu que aquest és un tema que ha de ser
independentment del pressupost, jo no sé com fa vostè les coses, bé, sí que ho
sabem, deixant uns forats immensos en les finances del govern de Catalunya i així
ens llueix el pèl en aquests moments i, per tant, quan ha passat algú com vostès en
el govern de Catalunya, és evident que qui ve al darrera no és que es trobi el terreny
allisat, sinó que es troba un forat que la feina és seva per mirar de poder fer les coses
que corresponen.
I respecte del tema, vostè deixaria algú sense sanitat, vostè deixaria algú sense
educació, està fent simplement demagògia senyor.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No, a veure, dir bàsicament que vostè fa els comptes 2.500 milions d’euros, però
d’aquí s’haurien de descomptar les prestacions i els serveis que en aquests moments
ja s’estan donant, per tant, no serien 2.500 milions d’euros, sinó molt menys.
I, en tot cas, si parla vostè de forats ha de saber que el govern d’Artur Mas, doncs ha
creat més dèficit a Catalunya que no pas els governs Pascual Maragall i José
Montilla, per tant, l’increment “in crescendo” del dèficit a Catalunya ha vingut a partir
especialment d’Artur Mas. Per tant, a veure, tothom hem creat forats, en tot cas, els
nostres forats van ser per invertir més de 100 milions d’euros en escoles a la nostra
ciutat o per fer hospitals o per fer elements que dècades i dècades i dècades de
desídia i de no inversió dels seus governs, a la ciutat de l'Hospitalet, doncs vam patir.
Per tant, no poden parlar vostès de forats, perquè, evidentment, algú va crear forats
econòmics, però vostès van crear forats socials i van deixar aquesta ciutat com un
gruyère des de fa moltes i moltes dècades.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat amb les mocions d’aquest grup, passaríem a l’últim grup de
mocions, les de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36 i 37; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 36.- DE SUPORT A LA ILP SOBRE LA RENDA GARANTIDA DE
CIUTADANIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i amb 6 vots en contra 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:

Amb la presentació del projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania al Ple
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del Parlament s'ha culminat un ampli esforç col·lectiu i unitari que, de moment, ha
aconseguit superar tots els obstacles.
L'ampli suport popular i ciutadà que ha suscitat aquesta ILP, amb 121.191 signatures
recollides, gràcies a l'acció de prop de 300 fedataris/es, de centenars de
col·laboradors/es, de 60 organitzacions socials, cíviques i polítiques, de les mocions
de 38 ajuntaments, entre ells les principals ciutats de Catalunya, han permès situar
davant l'opinió ciutadana la lluita contra la pobresa i pels drets més elementals, com
el que recull l'art 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
S'ha obert un camí a l'esperança de centenars de milers de persones i famílies de
Catalunya per superar el sofriment social, desnonaments, talls de subministraments
bàsics, fam infantil, dolor i angoixa, etc ., provocat per la pobresa severa i l’atur, i
assolir els mínims d'una vida digna.
Aquest camí es pot estroncar durant el recorregut parlamentari de diferents maneres,
sigui posant en qüestió el caràcter de dret subjectiu, assignant unes quantitats que
desvirtuïn el mandat Estatutari d’assegurar una vida digna, o agitant fantasmes com
el de la “cultura del subsidi”
Atès que el dret subjectiu és una línia vermella indiscutible en aquesta proposició de
llei: L’Estatut de Catalunya estableix que” totes les persones o les famílies que es
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions
que legalment s'estableixen.”
Atès que l'art 24.3 de l’Estatut es centra en les persones, i el seu dret a una vida
digna, i no en les partides que el Govern de torn tingui a bé assignar. No es poden
acceptar argumentacions amb les disponibilitats pressupostàries, i molt menys les
argúcies i traves administratives encaminades a reduir els possibles beneficiaris,
repetint la destrossa que van fer amb la renda mínima d’inserció.
Atès que les quantitats que es proposen no son utòpiques, ni tan sols s’emmirallen en
altres països veïns, sinó que, seguint el mandat estatutari, son les que determina el
llindar de la pobresa a Catalunya
Atès que davant una situació com l’actual, és infame que es vulgui desplaçar la
culpabilitat a les víctimes, dient que “la resposta als índexs de pobresa passa per
acabar amb la cultura del subsidi”, quan tots sabem que la veritable cultura del
subsidi, del “parar la ma”, és la que alimenta a la banca, les elèctriques, autopistes... i
tants altres que fan el seu negoci a l’ombra dels diners públics.
Segons informe INSOCAT (Indicadors socials a Catalunya en relació al context
estatal i europeu), l’impacte de les transferències socials –prestacions socials i
pensions— en la lluita contra la pobresa: redueixen més de la meitat la taxa de risc a
la pobresa a Catalunya, d’un 42,7% de pobresa potencial abans de les transferències
a un 19,1% després de rebre-les.
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Atès que la Renda Garantida de Ciutadania té, com un dels seus principals objectius,
desenvolupar la promoció de la persona i el seu empoderament i la millora de les
condicions que l’ han dut a requerir la prestació, a la vegada que haurà de generar
benestar i cohesió social i garantir la defensa dels drets fonamentals i la dignitat
humana.
Atès que la renda garantida ciutadana ha de ser complementària a altres polítiques
socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis socials, especialment, per tal de donar
un suport social més eficaç en el context actual, d'acord amb l'Estratègia europea
2020.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Parlament de Catalunya a respectar els principals eixos del
projecte de llei per una Renda Garantida de Ciutadania: universalitat, caràcter
subjectiu, i no condicionat a disponibilitat pressupostària, assegurant els mínims
d'una vida digna.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Comissió Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadania, i a les
entitats del Grup Promotor a L’Hospitalet.

MOCIÓ 37.- PEL DRET DEMOCRÀTIC A ELEGIR EL CAP D’ESTAT I DE
RECONEIXEMENT A LA II REPÚBLICA EN EL 75È ANIVERSARI DEL TRIOMF
DEL COP MILITAR.
Aquest any 2014 es commemora el 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil que va
precedir al Cop d’Estat militar, notificant finalment l’1 d’abril l’ocupació dels darrers
territoris de la República. El Pirineu, el Llevant valencià, la Manxa i l’Andalusia
oriental quedaren poblades de centenars de milers de republicans defensors de la
legalitat democràtica que volien fugir d’Espanya. Malauradament, la sort que els hi
esperà fou els afusellaments, els camps de concentració, les tortures, la fam, les
infermetats, que causaren un nombre elevadíssim de morts.
Fou un Cop d’Estat impulsat pels sectors més reaccionaris de l’Exèrcit, l’Església i els
sectors poderosos de l’economia (terratinents, banquers, etc.), reforçats amb milers
de soldats de la Itàlia feixista i l’aviació i marina de l’Alemanya nazi, que instaurà un
sistema dictatorial basat en la repressió, la fam i l’autarquia durant quasi 40 anys.
Malauradament, valors, comportaments i simbologia franquista encara perviu en les
ments, en certs elements institucionals i en els carrers i places de viles i ciutats.
Per tot això, els republicans, compromesos amb els ideals de Justícia, Llibertat,
Igualtat i Fraternitat, hereus del llegat social, cultural i emancipador de la II República,
manifestem la nostra ferma voluntat de modificar l’actual Constitució perquè el cap
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d’Estat, sigui escollit democràticament, donant per finalitzat el llegat del Franquisme i
els condicionants objectius d’una transició tutelada i pactada pels poders fàctics.
Davant els diversos i profunds reptes de l’Espanya d’avui, el sistema republicà i
federal lliurament decidit seria el millor marc per la defensa dels drets i llibertats
democràtiques, instrument imprescindible per assegurar l’autogovern dels diversos
pobles i nacions que componen l’Estat i un mitjà per superar els límits que l’economia
capitalista imposa al desenvolupament efectiu dels drets socials.
Continuadors dels valors republicans i amb el ferm convenciment de que cal un nou
procés constituent republicà per Catalunya i el conjunt de l’Estat, el Grup Municipal
d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, 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 en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble
i el govern legítim i democràtic de la República espanyola, així com els 39 anys
de dictadura; i sol·licitar al govern espanyol la plena rehabilitació de tots els
assassinats i executats per la dictadura franquista per la seva lluita en defensa de
la II República.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 12 vots en contra 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 dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; amb 11 vots d’abstenció dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, Castro, Graells, Bermudo,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i amb 2 vots favorables dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SEGON.- Sol·licitar al Govern espanyol un referèndum perquè la ciutadania
decideixi democràticament el model d’Estat.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 23 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
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Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 2 vots favorables dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.-Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat sol•liciti formar part de la
Xarxa de Municipis per la Tercera República.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, 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 en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Continuar donant suport als actes commemoratius en record a la
proclamació de la II República, als valors republicans i a la Memòria Democràtica.
Divulgant amb caràcter pedagògic adreçat als i les més joves, el que va ser i va
significar la Guerra Civil i la Dictadura.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 13 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic
continuï fent la tasca que ha estat desenvolupant des de la seva creació en pro de
la recuperació de la Memòria Democràtica al nostre país i donar suport a la tasca
de identificació i dignificació de les restes de soldats i civils republicans morts,
enterrats en les 170 fosses comunes existents a Catalunya.

f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, 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 en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
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Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Memorial Democràtic i a les associacions memorialistes i veïnals de referència del
municipi i de Catalunya.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Aquest any 2014 es commemora el 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil que va
precedir al Cop d’Estat militar, notificant finalment l’1 d’abril l’ocupació dels darrers
territoris de la República. El Pirineu, el Llevant valencià, la Manxa i l’Andalusia
oriental quedaren poblades de centenars de milers de republicans defensors de la
legalitat democràtica que volien fugir d’Espanya. Malauradament, la sort que els hi
esperà fou els afusellaments, els camps de concentració, les tortures, la fam, les
infermetats, que causaren un nombre elevadíssim de morts.
Fou un Cop d’Estat impulsat pels sectors més reaccionaris de l’Exèrcit, l’Església i els
sectors poderosos de l’economia (terratinents, banquers, etc.), reforçats amb milers
de soldats de la Itàlia feixista i l’aviació i marina de l’Alemanya nazi, que instaurà un
sistema dictatorial basat en la repressió, la fam i l’autarquia durant quasi 40 anys.
Malauradament, valors, comportaments i simbologia franquista encara perviu en les
ments, en certs elements institucionals i en els carrers i places de viles i ciutats.
Per tot això, els republicans, compromesos amb els ideals de Justícia, Llibertat,
Igualtat i Fraternitat, hereus del llegat social, cultural i emancipador de la II República,
manifestem la nostra ferma voluntat de modificar l’actual Constitució perquè el cap
d’Estat, sigui escollit democràticament, donant per finalitzat el llegat del Franquisme i
els condicionants objectius d’una transició tutelada i pactada pels poders fàctics.
Davant els diversos i profunds reptes de l’Espanya d’avui, el sistema republicà i
federal lliurament decidit seria el millor marc per la defensa dels drets i llibertats
democràtiques, instrument imprescindible per assegurar l’autogovern dels diversos
pobles i nacions que componen l’Estat i un mitjà per superar els límits que l’economia
capitalista imposa al desenvolupament efectiu dels drets socials.
Continuadors dels valors republicans i amb el ferm convenciment de que cal un nou
procés constituent republicà per Catalunya i el conjunt de l’Estat, el Grup Municipal
d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble i el
govern legítim i democràtic de la República espanyola, així com els 39 anys de
dictadura; i sol•licitar al govern espanyol la plena rehabilitació de tots els assassinats i
executats per la dictadura franquista per la seva lluita en defensa de la II República.
SEGON.- Continuar donant suport als actes commemoratius en record a la
proclamació de la II República, als valors republicans i a la Memòria Democràtica.
Divulgant amb caràcter pedagògic adreçat als i les més joves, el que va ser i va
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significar la Guerra Civil i la Dictadura.
TERCER.- Demanar al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic continuï
fent la tasca que ha estat desenvolupant des de la seva creació en pro de la
recuperació de la Memòria Democràtica al nostre país i donar suport a la tasca de
identificació i dignificació de les restes de soldats i civils republicans morts, enterrats
en les 170 fosses comunes existents a Catalunya.
QUART.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Memorial Democràtic i a les associacions memorialistes i veïnals de referència del
municipi i de Catalunya.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 38 i 39, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma per Catalunya trae una moción sobre la situación de un problema
muy grave que tenemos en esta ciudad, el problema de las bandas latinas, un
problema que hace mucho tiempo además que desde Plataforma venimos
denunciando, un problema demás que es percibido por todos los vecinos, que incluso
los medios de comunicación muchas veces muy amigos de tapar estos problemas, se
han hecho eco en repetidas ocasiones de la presencia de estas bandas en nuestra
ciudad. Ciudad en la que estas bandas latinas además tienen un gran asentamiento,
no son una cosa anecdótica y además muchas de ellas están perfectamente
localizadas y ubicadas por todos.
Bandas que han sido las causantes de gravísimos incidentes en la ciudad,
involucradas en robos, amenazas, peleas multitudinarias e incluso asesinatos.
Bandas que tienen controladas plazas públicas de nuestra ciudad, donde incluso
obligan a niños a pagar por utilizar las pistas de futbol públicas. Bandas que en
ocasiones, por suerte, han sido desarticuladas y alguna de ellas además con la sede
principal aquí en la ciudad, y cualquier vecino de Hospitalet y sobre todo en los
barrios del norte de la ciudad, pues conoce perfectamente la problemática de estas
bandas, porque además son visibles, aunque también se dan situaciones en las que
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han generado problemas en la zona de Can Famades, como otras veces se ha dicho
en este Pleno.
Cualquier vecino, cualquier guardia urbano y cualquier persona de la ciudad, pues le
podemos preguntar sobre estas bandas y te dirán la problemática. Bueno, cualquier
vecino quizás no, quizás no, porque nosotros tenemos un miembro en el equipo de
gobierno que a una pregunta de Plataforma, nos respondió que no tenía constancia
de la existencia de estas bandas en la ciudad, pues entonces aquí surge otra
problemática. Nosotros lo que venimos a pedir en la moción básicamente es, primero
viene a ser más comunicación, más comunicación porque es un problema de ciudad
y los grupos, en este caso de la oposición, tienen que tener acceso a toda la
información que se tenga sobre problemas de ciudad.
Pero claro, tampoco vemos muy bien, luego cuando uno ve la moción es cómo nos
darán una información, cuando ustedes están negando que existan estas bandas.
Bueno, quizás se lo preguntamos hace un tiempo, quizás ahora el encargado de la
seguridad, pues nos dirá que ya por fin ha tenido noticia del conocimiento y
esperemos que, a partir de aquí, se pueda hacer una labor entre todos, pues para ver
cómo se soluciona esta problemática.
Y la otra moción que traemos es una moción realmente contra uno de esos proyectos
faraónicos, el Barcelona World, uno de esos proyectos que es pan para hoy y hambre
para mañana, o sea, un poco uno de esos proyectos en los cuales se ha basado la
economía de estos últimos años y nos han traído a la situación de crisis actual una
vez ha estallado la burbuja inmobiliaria.
Y parece ser que no hemos aprendido, no hemos aprendido y Convergència i Unió y
el Partido Socialista, pues han creado o han dado luz verde a un proyecto basado en
el pelotazo inmobiliario, a través de la recalificación de unos terrenos que, como
decimos, es precisamente el modelo que nos ha traído a la situación actual.
Y no sólo se basa en una recalificación de terrenos, sino que se ha llevado a cabo
con una rebaja de impuestos a casinos y a magnates del juego. Luego aquí, a veces,
hablamos del desarrollo social y vemos muchas cosas así, pero bueno, no sé muy
bien cuál es el tipo de desarrollo social que se pretende con la construcción de
megacasinos.
Y además, no hemos aprendido nada, porque volvemos a hacer un proyecto a
medida de las grandes fortunas corporativas del juego y a favorecer, otra vez, a la
banca, al gran capital. Cómo se podía, no lo entiendo, por los grupos que firman este
proyecto, criticar a Eurovegas y defender este proyecto, cuando es tres cuartas
partes del mismo.
Además, es que es lamentable que estemos todos pagando unos impuestos muchas
veces desorbitados en ciertas cosas y ahora el tributo sobre el juego, precisamente
un tributo, bueno que grababa de forma considerable el juego, porque es una cosa
que se entiende casi incluso como negativa o que puede acabar siendo negativa para
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las personas, estaba en un 55%, ahora lo pasan al 10%, o sea, la idea está clarísima,
la idea sigue siendo beneficiar a los grandes capitales.
Y además, más allá de esto, hay una cosa que, bueno, que son los costes sociales
de este proyecto, un proyecto que va a destinar el 1%, no se sabe muy bien de qué,
bueno, a las enfermedades de la ludopatía, oiga, los costes sociales son mucho más
allá del 1%, además el coste social de un ludópata no simplemente es un tema
económico, es una enfermedad, y eso lo único que va a traer un proyecto como este,
van a ser más enfermos, más ludópatas, más adictos al juego y, obviamente, cuando
hay grandes proyectos de esta envergadura al final de acaban focalizando también
allí, tema de drogas, tema de prostitución, entonces, no entendemos por qué
Eurovegas no y en lo cual nosotros estábamos de acuerdo que fuese que no, y esto
sí.
Y además cuando de las mismas asociaciones contra la adicción del juego califican
realmente este proyecto de muy, muy peligroso, y más allá de lo que hemos dicho,
unos cuantos trabajos que van muy bien, lo que hay es que cambiar el modelo
productivo de este país y lo que no podemos hacer es otra vez un pelotazo
urbanístico que dé una serie de trabajos durante un tiempo, pero que a la larga el
coste social para todos, sea mucho más alto.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Com ja és conegut pel Consistori i per la gent que assisteix
habitualment als Plens, nosaltres votem en contra per ideologia, per principis, votem
en contra de qualsevol moció que plantegi Plataforma per Catalunya, pels nostres
principis i, especialment, pels seus principis, votem en contra sempre de les seves
mocions.
En tot cas, respecte de la primera, dir-li que estem treballant per a la convivència en
els centres educatius i en els barris, des de tot el govern, malgrat vostès i malgrat les
seves accions que, de tant en tant, desenvolupen en els barris.
I, una anècdota, però crec que ho hem de fer constar, han escrit sis vegades el nom
d’Hospitalet incorrectament a la seva moció, per tant, els hi demanaria que ja com a
President del Centre de Normalització Lingüística, doncs que intentin escriure bé el
nom de la ciutat a les mocions.
Respecte a la segona de les mocions, que també rebutgem, queda estrany que
rebutgem una moció d’un projecte que nosaltres també rebutgem, que és el
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Barcelona World, però en tot cas ja he explicat al principi quin és el nostre
plantejament respecte de les mocions de Plataforma per Catalunya.
En tot cas, aprofitaré el temps per dir quina és la nostra posició respecte a Barcelona
World, i dir que el nostre grup parlamentari, juntament amb un altre grup, doncs hem
portat al Consell de Garanties Estatutàries la Llei de Barcelona World, perquè va en
contra, entenem, de l’interès general de Catalunya.
Entenem que és una Llei feta adhoc, que vulnera el principi de l’autonomia local, pel
que fa a l’urbanisme, i respon a uns interessos de negoci lligats a l’especulació i no a
l’interès general. Creiem que en una situació tan greu, com és el canvi d’un model
econòmic, la ciutadania hauria d’haver tingut dret a decidir també, evidentment, si
volem continuar amb una economia com la que tenim o centrar-nos ja en una
economia de casino, basada en el totxo i el joc, novament, el totxo novament i el joc
per primera vegada, amb tant d’impuls.
Per tant, entenem que el que el President de Catalunya està recriminant en aquests
moments al President Rajoy, que ens nega el dret a decidir al poble de Catalunya,
creiem que és el mateix que està fent Artur Mas amb el poble català, respecte al tema
del Barcelona World.
La Llei tampoc entenc que conta amb la deguda protecció de consumidors i usuaris,
ni la protecció de la infància, donat que el joc serà visible des de qualsevol punt del
Consorci Recreatiu i Turístic, que inclou, recordem-ho, Port Aventura, per tant, el joc i
el casino serà visible i la seva activitat serà visible pels infants, doncs que estan a
Port Aventura, que són uns quants.
També lamentem que la Llei permeti el joc a crèdit i, per tant, una pràctica de risc, per
tant, la gent podrà jugar demanant crèdit, que després veurem quins problemes
portarà a l’economia d’aquelles famílies.
També denunciem que la Llei el que permeti és que hi hagi una rebaixa dels impostos
del joc, del 50% al 10%, creiem que això conculca els principis d’igualtat i de
proporcionalitat en la contribució de les càrregues fiscals.
I entenem que és un projecte molt perniciós, molt negatiu, pel nostre país, per tot el
que significa i, des del nostre grup, doncs esgotarem totes les vies jurídiques i legals
possibles i de mobilització popular i resistència, per tal d’evitar que es pugui fer
aquest projecte en el nostre país. I la primera de les accions que hem fet és portar la
Llei al dictamen del Consell de Garanties, per després poder-lo portar al Tribunal
Constitucional.
Malgrat això, que evidentment estem en contra del Barcelona World, pel que he dit al
principi, perquè votem sempre en contra de les mocions de Plataforma per Catalunya,
votarem en contra d’aquesta moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. És per fer referència al projecte Barcelona World, un parell
de coses només citar. En primer lloc, que evidentment el Consell de Garanties
Estatutàries podrà dir la seva respecte el fet, doncs que vostè li han portat i, per tant,
que hi hagi un dictamen jurídic sobre el mateix. En segon lloc, que nosaltres
sapiguem, el que és la resposta del gruix de la ciutadania i dels ajuntaments de la
zona, precisament, de Tarragona i del seu entorn, estan favorables a què aquest
projecte pugui anar cap allà. I, en tercer lloc, recordar només el que va passar fa uns
anys amb el que era Port Aventura, que també vostès ens van dir que seria un fracàs
i que seria un element molt negatiu i perniciós, jo crec amb sinceritat, que vostès
aquest tema, doncs el vesteixen d’una manera que no correspon i, per tant, en aquest
sentit, nosaltres el que miren és d’aportar un turisme d’empresa, que pot funcionar i
que funciona arreu del món.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la resta.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció de bandes llatines que va quedar en el
Ple passat sobre la taula i ara es porta a debat, vol dir que des de fa anys s’està
treballant en el tema de les bandes llatines per part dels cossos de seguretat, i molt
especialment per ser competència pròpia dels mossos d’esquadra, mitjançant
programes específics d’actuació i amb la participació d’agents especialitzats en les
bandes llatines, proposant al col·lectiu la seva legalització i participació social. Que a
la ciutat hi ha bandes llatines, és un fet, n’hi ha.
Fa uns dies, en les actuacions fetes pels mossos d’esquadra, es van registrar tres
pisos de la ciutat i detenir als seus ocupants, sota les acusacions de tràfic de
drogues, possessió d’armes i robatoris. És el que tots volem, que aquesta gent que
comet delictes siguin detinguts. Respecte a la cooperació de guàrdia urbana i de
mossos d’esquadra, en el darrer Consell del Districte VI es va manifestar que era molt
bona i si així ho diuen, no tinc jo perquè dubtar-ho. I, per tant, votarem en contra de la
seva proposta.

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

…/…

155

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Respecto a la primera moción votamos a favor. Respecto a la segunda, la
Ley aún no se ha aprobado, es una Ley que nació con ningún apoyo parlamentario,
excepto el de Convergència i Unió, y además una Ley que nace sin la información del
impacto económico que tendría el proyecto y, por tanto, nos vamos a abstener.
Y permítame una referencia a Izquierda Unida, ustedes nos dicen, oiga, el derecho a
decidir respecto al referéndum sobre la independencia de Cataluña, claro,
competencia del Congreso de los Diputados. Referéndum sobre el modelo de Estado,
lo han propuesto hoy, competencia del Congreso de los Diputados. Derecho a decidir
sobre el futuro de Barcelona World, competencia del Parlament de Catalunya. Oiga,
cuándo van a traer ustedes aquí una moción pidiendo, no sé, un referéndum
seguramente no, pero una consulta a los ciudadanos de Hospitalet para que puedan
decidir, le hablo a usted, para que puedan decidir sobre los presupuestos de la
ciudad de Hospitalet, que en eso sí que son ustedes competentes, permitan ustedes
que los ciudadanos de Hospitalet digan cómo y dónde se tiene que gastar el dinero
de la ciudad de Hospitalet, traigan ustedes esa consulta, no hablen de los demás que
no permiten hablar a los ciudadanos, permitan ustedes hablar a los ciudadanos de
Hospitalet de su dinero dónde se gasta.

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

Essent les 21 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SR. BONALS
Bé, moltes gràcies. Aquesta moció, com ja s’ha dit, és una moció que ve d’un mes
enrere, que al final es va deixar sobre la taula per una qüestió personal del portaveu
de Plataforma per Catalunya, quan vaig veure aquesta moció que, evidentment, venia
acompanyada també de l’article del portaveu de Plataforma per Catalunya al diari de
L’Hospitalet, el primer que vaig fer, bé, anem a fer un repàs realment què ha passat,
si és que ha passat alguna cosa en els últims mesos, perquè es justifiqui presentar
una moció sobre el tema de bandes llatines.
Evidentment, les úniques informacions és no hi havia hagut incidents a la ciutat en els
últims mesos, per tant, l’únic que podia ser era perquè havien aparegut unes
informacions a la premsa on s’informava a la ciutadania de la culminació d’uns
processos d’investigació policial, en aquest cas, dels mossos d’esquadra, que
significava el desmantellament d’un grup organitzat, per tant, banda llatina

…/…

156

organitzada i, per tant, demostrat policialment que estaven organitzats, que formaven
part d’una banda, i que això implicava a ciutats com Barcelona, com Montcada i
Reixach, com Sant Andreu de la Barca, com Santa Coloma, etc, és a dir, que és un
fenomen, un treball policial que havia començat fa molt i molt de mesos i que havia
culminat d’una manera positiva. També han hagut altres operacions, altres
combinacions d’operacions, que han afectat a diverses ciutats tant de Catalunya, com
de la resta d’Espanya, fetes pel cos de la Guàrdia Civil.
Per tant, si estiguéssim parlant de bandes, el primer que hauríem de dir és felicitarnos a tots de la feina policial, la feina que han fet els cossos policials, molt
especialment pel cos dels mossos d’esquadra, que des de finals de l’any 2011 hi va
haver un canvi intern a l’hora d’assignar responsabilitats i agafar una feina més
d’investigació policial i que està començant a donar els fruits. I transmetre a l’opinió
pública dels ciutadans dues consideracions, una, que el tema de les bandes és un
problema cert, però és un problema governat, és un problema que s’està afrontant
des dels àmbits policials i, per tant, la ciutadania ha d’estar tranquil·la, que els poder
públics estan treballant aquesta problemàtica, l’estan governant i realment quan es
demostra que una persona ha passat en aquest estadi d’un “pandillero” a ser un
membre d’una banda il·legal, automàticament, després d’un procés d’investigació i de
demostrar que és així, es posa a disposició judicial.
Per tant, no estem parlant de bandes, aquesta moció es posen les bandes, però no
parla de bandes, del que parla és de cóm podem estigmatitzar a una part de la nostra
comunitat, perquè si parlessin de bandes, i no fossin llatines, segur que no vindrien a
aquest Ple. Però el que es vol és estigmatitzar, generar desconfiança entre la
ciutadania, respecte a les persones que són diferents a nosaltres, respecte els joves,
els joves que estan a les places, sí, però també estan als instituts, també estan a les
escoles, també estan a les entitats esportives, també comencen a estar a les entitats
culturals i on els senyors de Plataforma només veuen un problema per veure com
poden espantar als ciutadans, perquè no tenen res més que oferir, que mirar
d’espantar, comprendran que hi ha d’altres ciutadans i d’altres responsables polítics
que hi veiem una oportunitat de futur per a la nostra ciutat.
Aquesta és la diferencia fonamental que hi ha, lluitar contra el racisme, lluitar i
treballar per a la integració no és només responsabilitat de qui té responsabilitat de
govern, és un tema transversal, de molts i molts ciutadans, de forces de govern o
forces de l’oposició, perquè ens afecta a la nostra condició de ciutadans, si quan
veiem el diferent, ho veiem com un perill o ho veiem com una oportunitat. I jo els hi
dic que avui no estem parlant en aquesta moció, no es vol parlar de bandes, si
parlessin de bandes hauria de ser per dir que aquí a Catalunya el tema s’està
governant, s’està governant bé, evidentment que hi haurà problemes i sortiran alguns,
no existeix la seguretat absoluta, en democràcia no, i en d’altres el problema de
seguretat el tindríem tots els demés ciutadans, per tant, si volem parlar seriosament,
parlem seriosament, però que aquí no em portin mocions d’aquestes que l’únic que
volen és estigmatitzar a una part de la ciutadania.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de l’última moció, el nostre posicionament,
nosaltres votarem contràriament en aquesta moció, però no em vull estar de dir
algunes coses respecte del que s’ha plantejat, perquè s’han sentit algunes coses que
dites així, de la cultura del “pelotazo”, en fi, totes aquestes qüestions. Miri, l’acord que
es va signar l’altre dia entre els grups de Convergència i Unió i el Partit dels
Socialistes, contempla diversos aspectes i uns segurament ens poden agradar més i
altres ens poden agradar menys, però jo crec que no podem deslligar uns d’uns altres
i hem de veure la seva totalitat.
D’entrada estem parlant d’una intervenció, d’una actuació en el territori de Catalunya,
on l’índex d’atur és el més alt de tot el país, la qual cosa no és una qüestió menor. En
aquesta localització ja hi ha un element d’atracció de turisme, diguéssim, abans es
feia esment per part del grup de Convergència i Unió, Port Aventura ja fa uns quants
anys que està allà instal·lada i que genera al seu voltant una activitat de turisme i una
mobilitat, perquè no hi ha turisme residencial, suficient turisme residencial allà, per
absorbir tota la mobilitat del propi Port Aventura, per tant, hi ha una necessitat evident
de generar aquesta possibilitat d’allotjament en aquell entorn. A més a més, es tirarà
endavant, ja s’ha aprovat i es tirarà endavant, tot el Parc Ferrari aquest que va allà
annex, amb la qual cosa com a pol d’atracció turística, també acabarà creixent en
aquell punt del territori.
El que s’està plantejant, en aquests moments, és tota una sèrie d’actuacions que ens
podem quedar amb l’anècdota, amb el detall, amb una sola de les qüestions, o
podem veure des de la seva globalitat, nosaltres preferim veure-ho des de la seva
globalitat i crec que val la pena fer, com a mínim, un petit esment de totes les
qüestions que té l’acord. Vostès deien, hi ha una..., dins d’aquest acord hi ha una
reducció del que és la tributació fins el 10%, a les empreses del joc, hi ha una
reducció, és cert, fins el 10% a la tributació, no a les empreses del joc, al joc, a
l’activitat del joc, però que paral·lelament es garanteix que la recaptació que avui en
dia s’està fent per aquest concepte a Catalunya, es mantindrà al llarg del temps.
Vostè deia, i es destinarà 1% per cent de no sé sap què, a les malalties, no, no, no,
miri, el que diu l’acord és que es destinarà, com a mínim, l’1% de la inversió total
realitzada a temes d’inversió en el territori, des de temes de patrimoni cultural fins a
fons socials per a treballadors, ocupació, formació, conciliació, a programes per a la
prevenció del joc i a discapacitat. Aquesta inversió prevista és de 4.700 milions
d’euros, la qual cosa vol dir que, com a mínim, la inversió que es podria tirar endavant
per tot aquest conjunt de programes, seria no menor a 47 milions d’euros.
També s’ha acordat que la taxa turística a aplicar en tot aquest entorn, sigui en el
tram més alt, és a dir, a 2,25 euros per nit de pernoctació en tot aquest àmbit. Quant
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al tema del joc a crèdit, s’ha limitat i s’ha quedat absolutament molt restringida la
possibilitat de joc a crèdit, a que només siguin per una possibilitat per unes
determinades empreses i determinats tipus de jugadors, per la lluita contra el
blanqueig de capital i la protecció de menors. Tot això, a més a més, amb unes
garanties d’inversió en el territori, d’impuls de l’economia productiva en l’entorn, en
aquest cas, de la província de Tarragona, i garantint en tot moment que la inversió
sigui una inversió productiva i que sigui a mitjà i llarg termini.
Per tant, no podem parlar de la cultura del “pelotazo” aquesta que vostè parlava, la
cultura del “pelotazo” era algú que venia, posava uns diners, feia diners fàcils, sense
invertir en res, senzillament posant diners, posant-los un dia, esperant que creixessin
un moment i que al dia següent surti amb un benefici. Aquesta no és la idea, aquí es
tracta d’invertir en el territori, de fer desenvolupament industrial, de fer
desenvolupament econòmic, de generar ocupació i que, al cap i a la fi, la recaptació
tributària del conjunt de les activitats que per a tota la resta que no és joc serà el
100% en les mateixes condicions que la resta d’empreses en el nostre país, amb
aquests ingressos podem donar una passa més en la sortida de la situació
econòmica actual del país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sí, no sé, hi ha algú que té el WhatsApp, si
poden apagar els mòbils, més que res, perquè em sembla una manca d’educació
tenir-ho tota l’estona xiulant. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, hoy acabamos de ver un nuevo ejercicio de ese buenismo falso, buenismo que
ni uno mismo se cree, por parte del Teniente de Alcalde de Seguridad de la ciudad.
Mire Sr. Bonals, a usted lo que gustaría en el fondo, o sea, por mucho que critique y
haga la demagogia de que aquí queremos estigmatizar a un colectivo, eso es lo fácil,
eso es lo fácil sobre todo viniendo de usted. Aquí, lo que a usted le gustaría es que
no se hablase de los problemas de inseguridad en la ciudad, eso es lo que a usted le
gustaría, que viniésemos y le aplaudiésemos todas las decisiones.
Mire, el problema de las banda latinas no es un problema que ha venido Plataforma y
se lo ha inventado, es que es un problema que existe y sale antes de que Plataforma
ni siquiera estuviese aquí, y quizás porque Plataforma es el único que lo afronta de
cara, quizás por eso estamos aquí, o sea, nosotros no tenemos la capacidad, ni el
poder que tienen ustedes con sus medios de comunicación, de la ocultación, de la
tergiversación y del engaño.
Y entonces usted dice, no, porque entonces Plataforma dice, mire, a nosotros nos
vienen los vecinos con la problemática y nosotros no tenemos medios de
comunicación donde les enseñemos o los adoctrinemos, vienen y te dicen
precisamente la problemática y hay una encuesta, precisamente encargada por
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ustedes, donde la principal problemática de la ciudad de Hospitalet es la inseguridad,
es la inseguridad y este es uno de los problemas que te dice la gente, pero es que
además te lo dice cualquier ciudadano de Hospitalet. A lo mejor es que a usted, si…,
o sea, es que yo no me creo que a usted le van los ciudadanos y le dicen, no, usted
lo que quiere es estigmatizar a los inmigrantes, pero que tiene que ver.
Esta es una problemática concreta de ciudad, que precisamente para eso estamos
aquí, por supuesto que haremos un artículo y por supuesto que lo hemos denunciado
y que lo volveremos a denunciar. Y, mire, el problema mayor de esta ciudad, hay
mucha gente que, obviamente, considera que es la limpieza, que hay muchas cosas,
pero el problema en el 80% era la inseguridad, por tanto, usted es el máximo
responsable de la seguridad aquí, por tanto, usted no lo hace bien, no lo hace bien, y
es así. Me alegro que por fin haya dado tácitamente a entender que por fin ha
descubierto que existen este tipo de bandas, porque usted en una respuesta nos dijo
que no, que aquí no había bandas y que no tenía conocimiento, bien, o le tenían
poco informado los agentes que todo el mundo lo sabe, bueno, o tiene muy mala
comunicación con ellos o no se quería enterar.
Entonces, el argumento ese fácil que utilizan de Plataforma, la inmigración, o sea,
eso ya la gente no la engaña, que sí, que ya sabemos que de cara a la galería va
bien, pero ustedes, y hay que agradecerles, sí, a guardia urbana y a mossos de
esquadra y sobre todo a los agentes de calle, a los que están ahí bregando con ellos
lo que están haciendo, pero precisamente desde su área, como directrices, muy
pobres, muy pobres, ya no sólo en este, si no en muchos aspectos que nos comentan
los guardias urbanos de abajo, los de calle, seguramente con los que usted habla
poco o, si habla, no los escucha, porque no me creo que el problema de las bandas
latinas haya tenido que ser Plataforma quien se lo haya explicado o que en el 2011
usted no lo conociese.
Pero bueno, sigamos por la línea del buenismo, sigamos con hablar de cosas que no
son reales, pero luego cuando uno va a la calle y habla con el vecino, se da cuenta
que esos sí son los problemas reales, si quiere coja usted y, bueno, pues en la línea
de Iniciativa que habla de esos principios democráticos que de democráticos no
tienen nada, porque la democracia es aceptar que estamos aquí y tenemos los
mismos concejales que ellos, nos puede traer otra moción, pues también hablando de
cosas que no son de la ciudad que a usted tanto le gustan y no asumiendo las
responsabilidades. Y una cosa, si el principal problema en un 80%, de esta ciudad y
de estos vecinos, es la inseguridad y usted es el responsable, pues quizás sería
mejor o que se ponga las pilas o que deje paso a otro que a lo mejor lo hace mejor.

Essent les 21.10 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna petició més? Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Sí, li contestaré això quan diu el buenisme, no, jo no sóc bo, ni buenista, sóc
democràtic, i una persona que es democràtica, la lletra i en l’esperit, una persona no
ho és fins que no es demostra. I això és el que jo els hi critico a vostès, vostès volen
estigmatitzar a una part de la nostra població, volen negar-los-hi la possibilitat
d’integrar-se a la nostra societat, i jo el que li dic a vostè, jo ja sé que no el canviaré,
perquè la seva ideologia és la que és, és la que és, però estem en un país de lleis i
les lleis protegeixen a tothom i no es pot mirar a ningú en funció de la seva religió, en
funció de la seva pell, no es pot fer.
Aquest cap de setmana hem tingut una experiència, per una part lamentable i per
l’altre magnífica, al camp del Villareal, un aficionat va tirar un plàtan al camp,
lamentable, un fet absolutament racista, a algú li pot fer gràcia, però també ha hagut
un fet molt positiu, el mateix club, els mateixos aficionats, han expulsat a aquesta
persona de per vida del camp del Villareal. Què vull dir amb això, lluitar contra el
racisme no és ser buenista, ser demòcrata i no negar-li l’oportunitat als ciutadans
perquè es puguin integrar a la nostra societat, i qui faci una il·legalitat, sigui del color
que sigui, la llei és igual per a ells.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, para acabar, vuelve a utilizar el argumento fácil del racismo, mire, nosotros no
miramos el color de la piel y es más, porque uno de los detenidos era español,
entonces, nosotros tampoco queremos a ese delincuente, a ver si se entera de una
vez, lo sabe de sobras, el problema es que interesa vender la imagen fácil, y en vez
de afrontar el problema, nos dicen, ustedes miran la piel, no, nosotros miramos los
problemas, lo que nos dice el vecino, lo que nos dice y mira el vecino no es la piel,
son los robos, son las peleas, son algún asesinato que ha habido, eso es lo que
miramos nosotros, nosotros miramos por el vecino, y usted vuelve a hacer el mismo
discurso de la piel, del racismo, saca un hecho que aquí no viene a cuento, viene a
cuento a reforzar sus argumentos, pero es que sus argumentos son mentira, son
mentira, simplemente.
Entonces nos dice, no, si ser demócrata, mire, la palabra democracia viene del poder
para el pueblo y el pueblo en nuestra ciudad lo que demanda es más seguridad, y ya
que nos gustan tanto los referéndums y no sé qué, seguramente con lo mal que está
la seguridad en esta ciudad, seguramente si se hiciese un referéndum si quieren
cambiar el modelo de seguridad, seguramente dirían que sí, y sobre todo en los
barrios del norte, y más que hablar y poner, o sea, en vez de…, fíjense que fácil es,
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pero si esto es de manual, en vez de debatir el argumento, descalifican al contrario, o
sea, ustedes fíjense que nunca debaten sobre ese tema, nunca, usted nunca debatirá
sobre ese tema, porque es incapaz, porque sabe que lo hace mal y, por tanto, si es
consciente, la forma más honesta quizás sería dejar paso a otro que lo hiciese mejor
y tuviese mejor compenetración sobre todo con los guardias urbanos de calle, no sólo
con los mandos.

SRA. ALCALDESSA
Bé, sí, per al·lusions sí...

SR. BONALS
És que m’ha dit, escolti, pràcticament ha dit que...

SRA. ALCALDESSA
Home, acaba de dir al Sr. Bonals, acaba de qualificar-lo de determinada forma, jo
crec que per al·lusions té dret a un minut de temps.

SR. BONALS
Si jo el qualifiqués a vostè, estaria en al·lusions eternament, però no el vull qualificar,
perquè vostè es qualifica a si mateix, vull dir, cadascú té les trajectòries personals
que tenim. I jo li dic, parlar de seguretat quan vulgui i on vulgui, parlar d’estigmatitzar
a una part de la població, a mi em trobarà enfront, sempre, sempre, i estic segur que
la immensa majoria dels ciutadans d’aquesta ciutat, de totes les ideologies, menys de
la seva.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat ja el debat, passarem a l’apartat de Participació Ciutadana.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 38 i 39; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 38.- POR LA SEGURIDAD EN HOSPITALET Y CONTRA LA PRESENCIA
DE BANDAS LATINAS EN NUESTRA CIUDAD. Ha estat rebutjada amb 18 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
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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. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 39.- DE REBUIG AL PROJECTE BARCELONA WORLD. Ha estat
rebutjada amb 18 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 2 vots a favor dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ
DICTAMEN 40.EDUCATIVA ITACA, RELATIVA AL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Entitat Associació Educativa ITACA,
es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, té la paraula el Sr. Felipe Campos.

SR. FELIPE CAMPOS
Bon nit, en primer lloc, demanar disculpes per l’entrega del document de la declaració
a alguns grups durant el Ple, perquè no m’ha donat temps a l’inici, tot i que hem estat
abans de la declaració.
En segon lloc, agrair la paraula, som coneixedors, les entitats de l’Espai de
Ciutadania de l'Hospitalet som coneixedors del Reglament de Participació Ciutadana
de l'Hospitalet, que es va aprovar el 29 de gener de 2013, som conscients de
l’oportunitat que suposa, tal i com apunta el preàmbul del Reglament, que els
ajuntaments són, per definició, l’administració pública més propera al ciutadà, amb un
nivell de proximitat que afavoreix el fet de tenir un amplíssim espai d’interacció i
relació, entre la ciutadania, la administració municipal i el govern.
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Per tot això, manifestem que som coneixedors del Reglament de Participació
Ciutadana, en concret el capítol III, a l’article 10, sobre la petició, i l’article 11,
coneixedores les entitats del procediment de petició de paraula de les entitats, que
han d’estar degudament registrades i que han desol·licitar a la presidència del Ple la
inclusió a l’Ordre del Dia de temes d’interès general.
Coneixedores de l’article 11, sobre el procediment per a l’exercici del dret a petició de
paraula i el seu funcionament i el mecanisme, del qual en diverses ocasions les
entitats vinculades a l’espai de Ciutadania han fet ús.
Coneixedores de la temporalitat que especifica aquest mateix article 11, sobre la
intervenció de la persona que representa la entitat i de com aquesta no podrà tenir
una durada superior a cinc minuts i com els grups municipals poden intervenir en un
temps màxim de dos minuts.
Tal i com manifesta la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans, reconeix
que tothom de la ciutat que participa té aquest espai de democràcia i de convivència,
i que entenem que la participació en el Ple municipal, per part de les entitats, té i
dóna sentit a l’objectiu d’aquest Reglament.
En moltes ocasions el temps és limitat per a l’exposició dels fets de la petició de
paraula en el mateix Ple, degut a la temàtica tractada i no és possible finalitzar,
donant a conèixer les peticions al Ple i als grups polítics de l’Ajuntament.
Que deixar pel final del Ple les peticions de paraula, quan a vegades aquest s’allarga
més enllà de les 10 de la nit, pot semblar un petit fre a la participació i una càrrega un
pèl excessiva per a les entitats que plantegen la pregunta.
Per tot això exposat i conscients que la participació ciutadana és un dels pilars
fonamentals de la democràcia, entenent que la nostra petició beneficia al conjunt de
ciutadans, ciutadanes i entitats de l'Hospitalet, demanem, per una banda, la
modificació del capítol III, article 11, procediment per exercir el dret de petició de
paraula, incrementant el temps d’exposició de cinc minuts a deu minuts, com a
màxim, i la possibilitat de tenir la petició de paraula abans de les mocions, degut que
en el Reglament no hi ha cap article que indiqui el moment de l’exposició.
Tot això, doncs ho avalen les entitats del grup d’Espai de Ciutadania, Tres Quarts per
Cinc Quarts, Centre d’Estudis de l'Hospitalet, la Fundació Akwaba, l’Esplai La Florida,
El Casalet, Estudiants de l'Hospitalet, TPK Taller Pubilla Cases, l’Associació
Educativa ITACA, Plaudite Teatre, Comissió d’Entitats de Collblanc-La Torrassa, Tro
Entitats de Foc, Comissió de Pensionistes de l'Hospitalet, UGT i CCOO de
l'Hospitalet, Aturats més de 50, Tot Bellvitge, Associació Mujeres Pa’lante, BipolArt i
Laboratori Teatral Patates amb Suc. Moltes gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, bé, molt breuement, perquè crec que, a veure, el tema de la participació és
un tema que vostè que pertany a una entitat de la ciutat i que està en el teixit
associatiu, coneix perfectament quin és el tarannà d’aquest equip de govern, dels
grups de l’oposició i del que és el Consistori, doncs en fi, no cal incidir en què hem
anat obrint espais de participació, amb el nou Consell de Ciutat, amb els Consells de
Districte, i que possiblement, en el moment de la configuració del Reglament, doncs
es va considerar que eren aquests òrgans els que haurien de possibilitar més o donar
un accés més directe als ciutadans. Però tot i dir tot això, que evidentment ha anat
millorant la possibilitat dels ciutadans a títol individual, també de les entitats, vostès
fan dues propostes molt concretes, una que és avançar les paraules abans de les
mocions i allargar el temps de 5 a 10 minuts.
Com vostè mateix diu o vostès mateixos diuen a la pròpia declaració, aquest
Reglament del que estem fent ús en aquests moments, és un Reglament relativament
nou, que evidentment ha millorat molts aspectes de la participació, però que
segurament, doncs hem de donar, tot plegats, una revisió i, per tant, tal i com hem
parlat aquesta tarda mateix en la reunió de la Junta de Portaveus, incorporem
aquestes peticions, les estudiarem, mirarem de posar-les en pràctica el més aviat
possible, però semblava raonable i així ho havíem parlat, que esperem un cert temps
per veure si hi ha d’altres articles del Reglament que s’han de modificar i
possiblement el més raonable és que a l’inici del proper mandat municipal, fos el
moment idoni per fer les modificacions de l’actual Reglament en aquest sentit i
possiblement d’altres temes que avui no han sortit, però que possiblement també
s’haurien de revisar i modificar.
Per tant, el que li vull traslladar és l’agraïment d’aquestes propostes, esperem que
siguin les úniques que es presenten, perquè la resta estigui funcionant bé, entenem
que hem donat també la possibilitat, en fi, d’opinar sobre el Reglament, a les pròpies
entitats, al llarg de la redacció i de l’aprovació del Reglament i, en tot cas, a la
pràctica, en el moment que es posa en funcionament aquest nou Reglament, ens
hem adonat que hi ha algunes coses que possiblement es podrien canviar i millorar.
Recollim, per part de tots els grups polítics, hi ha un cert compromís de tirar endavant
aquestes modificacions, quant al temps, doncs possiblement el més raonable és
esperar l’inici del proper mandat municipal per fer les modificacions que siguin
convenients.
Doncs gràcies per esperar fins el final del Ple i res més.
A veure, sí, com Espai de Ciutadania m’imagino, d’acord, molt bé, sí, sí, un moment
que li passarem el micròfon.

SR. ELOI MOLINER
Primer agrair, perquè no és habitual que una altra persona que no ha demanat la
paraula, doncs la pugui exercir, l’ha demanat el company en nom de les entitats, però
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el que entenc és que la seva resposta és assenyada, segurament trobarem més
coses per modificar que estan en el Reglament, però l’ordre de participació de les
paraules no està en el Reglament, això entenc que és voluntat política del Ple de
l’Ajuntament, no hi ha cap article que digui que la petició de paraula hagi de venir
darrera de les mocions dels grups, entenem que és voluntat política i apel·lem a la
seva voluntat política perquè els ciutadans puguem, les entitats puguem intervenir
molt avanç d’aquestes hores que pràcticament és tardíssim. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sobre aquesta qüestió, és cert que si el Reglament ho permet, seria doncs fàcil, no
caldria fer una revisió del Reglament. Aquesta mateixa tarda ho hem comentat a la
Junta de Portaveus, davant de la Secretaria de l’Ajuntament, se’ns ha informat d’una
determinada forma i jo crec que el més prudent és deixar que aquesta proposta
estigui ara en aquesta part de la taula, revisem això que vostè planteja, bé, que
vostès plantegen i, en tot cas, si es pot aplicar abans de la modificació formal del
Reglament, doncs seria qüestió de parlar-ho en Junta de Portaveus i de fer la
interpretació diferent, però fins aquest moment, doncs és l’ordre que des del punt de
vista del Reglament, teòricament i d’acord amb el que diu estrictament, és el que
tocaria. En tot cas, sí que hi ha el compromís de revisar-ho i d’intentar interpretar si hi
ha alguna possibilitat de forma diferent, per avançar les paraules abans de les
mocions.

PRECS I PREGUNTES

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 5950, de 7 de febrer de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5950 i data 7 de febrer de 2014, i que segons
el que disposa l’article 55, apartat 5, del Reglament Orgànic del Ple ha de ser
contestada abans del dia 7 d’abril, sobre el cost de la cessió d’ús d’espai per part
de La Farga Gestió d’equipaments municipals SA per a la realització dels
concerts programats amb motiu de la celebració de les Festes de Primavera
2014, em plau informar-li:
Que per acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de març de 2014, sessió
2014/11, es va aprovar una comanda de gestió a La Farga Gestió d’equipaments
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municipals SA amb motiu de la realització dels concerts programats per a la
celebració de les Festes de Primavera 2014 per un import total de 13.983,79.euros.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 5956, de 7 de febrer 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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 05956 i data 7 de febrer de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal el dia 25 de febrer de 2014, en relació a:
“Solicitamos conocer las cantidades abonadas en 2013 a determinadas personas
del departamento de personal (RRHH) por asistir a tribunales de selección de
personal.
Solicitamos conocer porque se les abona este sobresueldo cuando precisamente
la selección de personal es una de las funciones de los puestos y es un concetp
que no se paga en otros ayuntamientos.”
I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Us indiquem que la mateixa us va ser contestada en la pregunta que vàreu
presentar en el Ple del 22 de juny de 2010.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 5959, de 7 de febrer 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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5959 i data 7 de febrer de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal el dia 25 de febrer de 2014, en relació a:
“Solicitamos conocer el importe que este ayuntamiento pagó en concepto de
alquileres en 2013 tanto para dependencias municipales como para entidades a
las que se les sufraga el alquiler.
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Asimismo solicitamos conocer porqué a unas determinadas entidades se les
sufraga el alquiler y a la gran mayoría no, cual es criterio para determinar si una
entidad es merecedora de este beneficio.”
De la qual us vaig sol·licitar pròrroga,
Us informo que com a vocal de la Comissió Especial de Comptes, tindreu a la
vostra disposició tota la documentació sol·licitada.
Així mateix, i en relació a la segona part de la vostra pregunta, aquesta va ser
contestada a la pregunta plantejada per vostès en el Ple del 20 de desembre de
2013.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 5970, de 7 de febrer 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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5959 i data 7 de febrer de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal el dia 25 de febrer de 2014, en relació a:
“Solicitamos conocer cuántos contratos se adjudicaron en 2013 a la empresa
Carligth. Asimismo solicitamos conocer el importe de cada uno de ellos, el
concepto y el procedimiento de adjudicación.”
I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga,
Us adjunto informe del Cap de Secció de Gestió Econòmica i Administrativa.
Cordialment,”
“INFORME
El Cap de la Secció de Gestió Econòmica i Administració sotasignat, en relació a
la contractació a favor de la societat CARLIGHT S.L. durant l’exercici
pressupostari 2013, informa:
Durant l’exercici 2013 l’empresa CARLIGHT S.L. ha signat dos contractes amb
aquest Ajuntament per imports 8.770,08€ i 8.560,27€ (IVA inclòs) que
corresponen a l’Acte del Pregó de Gestes de Primavera i a l’Acte de la Diada
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Nacional de Catalunya respectivament, tots ells han estat adjudicats d’acord el
que disposa l’art. 22 de les Bases d’Execució del Pressupost.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 8067, de 20 de febrer 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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 8067 i data 20 de febrer de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple del dia 25 de març de 2014, en relació a:
“Sobre la frecuencia de radio municipal que se utilizaba por radio l’Hospitalet
solicitamos conocer:
- Si desde el mes de junio de 2012 –cese de la emisión de radio municipal-se
está pagando alguna cantidad para mantener dicha frecuencia?
- Si es así, que cantidad se está pagando? Es una cantidad mensual o anual?
- Si es así, por qué motivos se está manteniendo la frecuencia y qué finalidad
tiene el pago.
- Tiene el Equipo de Gobierno Planes de futuro a corto, medio o largo plazo de
volver a utilizar dicha frecuencia y por tanto a reactivar la radio municipal?.”
I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga,
Us informo que l’Ajuntament liquida la taxa de Reserva de Domini Públic
Radioelèctric, que es liquida el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, sent
aquest un únic pagament anual i que va ascendir a 1.311,1 € durant l’exercici
2013.
La reserva de domini Públic Radioelèctric que es manté es considera un actiu per
part d’aquest Ajuntament, i del que no s’ha de despendre.
Per altra banda, el model de mitjans de comunicació que en aquests moments
s’està desenvolupant en la nostra ciutat, és per TDT i IP i això garanteix la
prestació d’aquest servei públic.
Cordialment,

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 9205, de 28 de febrer de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les
Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 9205 i data 28 de febrer i de la qual us vaig
sol·licitar pròrroga, en relació a la remodelació de l’edifici de la Plaça de
Repartidor, antic edifici de correus, us comuniquem el següent:
Tal i com vostè diu, s’està estudiant la possibilitat de cedir l’edifici a una entitat per
dur a terme un projecte d’escola de segona oportunitat en el marc d’una
experiència pilot que posa en marxa el Departament d’Ensenyament a tres
localitats del país, una d’elles l'Hospitalet.
Quan a l’adequació de l’edifici, també està en estudi les necessitats així com el
finançament de les accions que s’hagin de dur a terme. En qualsevol cas en
aquest finançament participarà la pròpia entitat i possiblement altres
administracions públiques a més del nostre Ajuntament, tot i que com li deia en
aquest moment no estan concretades les accions a realitzar ni el cost que
aquestes suposaran.
Atentament,
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 10379, de 7 de març de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 10379 i de data 07/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el 25/03/2014 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “... en diversos puntos del barrio del Centro (y a título de ejemplo se
adjunta foto realizado hoy día 08/03/2014...”
Resposta:
1. Sempre que es tracti de propaganda o publicitat d’associacions o entitats
reconegudes en el Registre d’Entitats Municipal, l’Ajuntament té la facultat de poder
autoritzar l’esmentada col·locació, per tant, en aquests casos, donat que
s’autoritzaria aquest tipus de publicitat, en realitat l’incompliment és no haver-ho
comunicat, no haver demanat autorització, en el cas que no s’hagi fet. En aquests
casos, ni tan sols estan subjectes a la taxa reguladora per a la utilització privativa o
l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.
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2. En aquest cas l’acte en concret que es publicitava, es va celebrar a l’Auditori Barrades
(equipament municipal), que desenvolupa activitats promogudes per l’Ajuntament, i
que contempla també la possibilitat de utilització del seu espai llogat per empreses i
entitats culturals per desenvolupar altres activitats que enriqueixen la diversitat i
pluralitat cultural de la nostra ciutat. La utilització d’aquest espai inclou l’advertiment
a les associacions, entitats o empreses que desenvolupen activitats en el seu recinte,
dels principis de convivència i civisme.
Concretament els cartells esmentats en el moment de fer les comprovacions
oportunes han estat retirats.
3. L’ordenança del civisme i la convivència no ha sofert cap modificació i continua
prohibida la col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra
forma de propaganda, amb fins publicitaris o no. Aquesta publicitat haurà d’efectuarse únicament en els llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per
l’Ajuntament.
4. El que diu l’Ordenança és que en el cas de les autoritzacions a associacions o entitats,
les pancartes, cartells o similars seran de fàcil retirada.
5. Ja s’ha posat de manifest el que està permès i el que està prohibit,. La normativa al
respecte es troba a l’article 73 de l’Ordenança del civisme i la convivència.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en el Ple ordinari que va tenir lloc el dia 25 de març de 2014, 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 verbal que veu formular en la sessió plenària de data 25
de març de 2014, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple,
en relació amb votar en contra a la moció de la normativa per als clubs de
fumadors presentada per PPC, us comunico que hem votat en contra perquè ja
hem iniciat els passos per procedir a fer un pla d’usos que reguli aquestes
activitats, i perquè la Generalitat ja ha iniciat els treballs per tal de regular aquests
clubs.”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 5597, de 6 de febrer de 2014, 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:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 5597 i de data 06/02/2014 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 25/02/2014 i de la que es va demanar
ajornament en relació a:”...quants d’aquest infractors han sol·licitat substituir el
pagament pecuniari...”
Resposta
En relació a la noticia apareguda en el mitjà de comunicació s’ha de fer
l’aclariment que de les 2.161 denúncies imposades, s’ha procedit a imposar 1.458
multes. D’aquestes 1.250 han estat en sancions econòmiques i 208 s’han acollit a
la substitució de la sanció econòmica per la realització de tasques i treballs
comunitaris o tasques socioeducatives.
L’import total recaptat ha estat la quantitat de 277.302,84.
L’Ordenança del civisme i la convivència preveu la substitució de la sanció
econòmica per treball comunitari o tasques socioeducatives. Aquesta substitució
es pot demanar en qualsevol moment del procediment sancionador, per qualsevol
infracció comesa contra l’Ordenança, e implica el reconeixement de la infracció
comesa contra aquesta Ordenança. Aquesta mesura de substitució no serà
possible quan la conducta sigui reiterada o reincident en la comissió d’infraccions
a l’ordenança del civisme i la convivència per part de la persona infractora, llevat
que aquesta sigui menor d’edat.
A les tasques socioeducatives que fa temps es venen realitzant, al llarg de l’any
2013 s’han anat incorporant tasques realitzades pels Serveis de Mediació
Comunitària (temes de sorolls i molèsties veïnals), tasques portades a terme des
del Servei de Salut Pública (consum d’alcohol i altres substàncies) i actualment es
treballa en el desenvolupament d’un catàleg de serveis d’utilitat pública amb
interès social que possibiliti la substitució de la sanció per un tipus d’activitat.
Aquestes activitats s’han iniciat experimentalment en serveis de col·laboració amb
la Guàrdia Urbana en el recent Cavalcada de Reis. Al llarg de 2013 s’han acollit a
la realització d’aquestes tasques i treballs 208 infractors, 20 dels quals eren
menors d’edat.
Ben atentament,”
a) 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 13
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preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 20 de
març de 2014 i 2, 4, 10, 14, 15, i 17 d’abril 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.12986, de 20 de març de 2014 (Fora termini Ple març)
“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 25 de març de 2014.
En la Rambla Just Oliveras a la altura del C.C. Barradas y en la confluencia con Prat
de la Riba hoy dia 20/03/14 hay dos pancartas anunciando un acto para el día
13/03/14, atendiendo que la vigente ordenanza de civismo establece en el artículo
73.5:
“El Ayuntamiento podrá autorizar, a solicitud de asociaciones o entidades
reconocidas en el Registro de Entidades Municipal, la colocación de pancartas,
carteles o cualquier otra forma de propaganda o publicidad, relacionadas con
actividades y acontecimientos de carácter puntual. En estos casos, las pancartas,
carteles o similares serán de fácil retirada, y en ningún caso ensuciaran o
estropearán la superficie o el espacio que ocupen, teniendo especial cuidado de
retirar las cuerdas atadas en árboles y otros elementos. Las entidades autorizadas
han de comprometerse a retirar estos elementos en un plazo de tres días, contados
desde la finalización de la actividad o acontecimiento puntual”

Solicitamos conocer:
1. Si la entidad pidió el pertinente permiso municipal, si es así solicitamos tener acceso a
esta solicitud. Si la respuesta es negativa, solicitamos conocer qué medidas se piensan
tomar para evitar que se reproduzcan estos hechos.
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2. Atendiendo que hoy es día 20/03/14 y que ya hace una semana que el acto ha tenido
lugar, solicitamos conocer si se ha requerido a la entidad que puso el cartel su
retirada.
3. Asimismo, atendiendo que no es la primera vez que se reproduce esta situación, si se
piensa tomar alguna medida al respecto.”

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
número 12986 i de data 20/03/2014, 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 25/04/2014 en relació a : “En la Rambla Justo Oliveras a la
altura del C.C.Barradas y en la confluencia con Prat de la Riba hoy día 20/03/2014
hay dos pancartas anunciando un acto...”
Resposta:
Informar que dicha entidad no había solicitado un permiso específico en esta área
para colocar dicha pancarta, puesto que está al igual que la anterior, estaban ya
instaladas al informar a la entidad sobre la necesidad de pedir los permisos
oportunos.
Que el Ayuntamiento a través de las Regidurías de distrito en muchas ocasiones son
conocedores de la colocación de dichos elementos, pero hasta el momento la
regulación a través de permisos específicos no era conocida por la entidad
organizadora de estos actos, ni por otras muchas.
Que puestos en contacto con los responsables de la entidad organizadora que es la
misma que la expuesta en la pregunta con número de registro 343 8161 se les ha
dado a conocer la ordenanza respecto a estos temas y que según nos manifiestan en
adelante seguirán los trámites oportunos para realizar la colocación de estas
pancartas, como así ha sido. Los responsables a fecha 24 de marzo ya habían dado
orden a la empresa correspondiente para la retirada urgente de dichas pancartas.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 12989, de 20 de març de 2014 (Fora termini Ple març)
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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 25 de març de 2014.
Hoy día 20/03/14 diversas paredes y elementos de mobiliario urbano del barrio del
Centro (a título de ejemplo se adjunta foto realizada en Rambla Just Oliveras) se
encuentran diversos carteles de ICV, publicitando un acto para el día 19/03/14. Este
hecho vulnera la vigente ordenanza de civismo y la convivencia que en su artículo
73.2 establece: “La colocación de carteles, pancartas, banderolas, adhesivos o
cualquier otra forma de propaganda, con fines publicitarios o no, deberá efectuarse
únicamente en los lugares expresamente autorizados o habilitados al efecto por el
Ayuntamiento”

Lógicamente, ni las paredes del barrio del Centro, ni los transformadores de la luz
son lugares autorizados ni habilitados por el Ayuntamiento.
Asimismo, la colocación de carteles y pancartas en sitios no permitidos es una
costumbre de esta formación política, por lo que solicitamos conocer:
1. Si se piensa imponer algún tipo de sanción a ICV por esta reiterada vulneración de la
normativa de civismo.
2. Si se ha impuesto alguna vez alguna sanción a esta formación política por el
incumplimiento de la normativa de civismo.
3. Si se ha hecho alguna advertencia o requerimiento para que no persistan en su actitud de
colocar carteles en sitios no permitidos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12989 i de data 20/03/2014, 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 29/04/2014 en relació a: “..Hoy dia 20/03/2014 diversas
paredes y elementos de mobiliario urbano del barrio del centro ( a titulo de ejemplo se
adjunta foto realizada en Rambla Justo Oliveras) se encuentran diversos carteles de
ICV....”
Resposta:
L’Article 73 de la Ordenança diu:
4.4. Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes,
adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions
municipals, en els elements del paisatge, en el mobiliari urbà i, en general, en tots
aquells elements que, situats a la via i/o espais públics, estiguin destinats a prestar
serveis específics a la ciutadania. Quan aquests actes s’efectuïn sobre monuments,
edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà, o quan l’objecte de la
propaganda tingui contingut comercial, la infracció serà considerada com a molt greu.
Així mateix el punt cinquè explica:
5. L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudes
en el Registre d’Entitats Municipal, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol
altra forma de propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments
de caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil
retirada i, en cap cas, embrutaran o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i
s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres elements.
Les entitats autoritzades s’han de comprometre a retirar aquests elements en un
termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o esdeveniment
puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per raons justificades, el termini
abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrà produir una sola vegada.
En resposta a la vostre pregunta informar- vos que no es sancionarà en aquest cas,
ja que aquesta publicitat en concret ha estat retirada de la via publica i no ha pogut
estar comprovada per aquesta area.
En aquest aspecte cal dir que respecte en aquest tipus de cartells de fàcil retirada
que no vulneren d’una forma greu l’ordenança i que son freqüentment utilitzats tant
per institucions sense ànim de lucre, institucions educatives, teixit associatiu, partits
politics i d’altres entitats de la ciutat, es considera ser mes permissibles en tant no
comportin vulneració i/o deteriorament d’edificis, mobiliari urbà, bens cultural etc..
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Ben atentament,”

3.- RGE núm. 15124, de 2 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 29 d’abril de 2014.

Hoy dia 31/03/14 hemos podido observar dos carteles de la formación política ICV
publicitando dos actos para los dias 19 y 20 de marzo, atendiendo que una estación
transformadora no es sitio adecuado para colocar carteles y que esta colocación se
ha hecho vulnerando la normativa de civismo solicitamos conocer :
1.
Si ICV ha solicitado permiso para colocar estos carteles
2.
En caso afirmativo solicitamos poder consultar la solicitud y autorización
3.
En caso negativo solicitamos conocer si se va a proceder a sancionar a esta
entidad
4.
Si no se va a sancionar a esta entidad solicitamos conocer los motivos, ya que
es una vulneración flagrante de la ordenanza de civismo”

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 15124 i de data 02/04/2014, 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 29/04/2014 en relació a: “..Hoy dia 31/03/2014 hemos
podido observar dos carteles de la formación politica ICV publicitando dos actos
para los dias 19 y 20 de marzo......”
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Resposta:
L’Article 73 de la Ordenança diu:
4.4. Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes,
adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions
municipals, en els elements del paisatge, en el mobiliari urbà i, en general, en tots
aquells elements que, situats a la via i/o espais públics, estiguin destinats a prestar
serveis específics a la ciutadania. Quan aquests actes s’efectuïn sobre monuments,
edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà, o quan l’objecte de la
propaganda tingui contingut comercial, la infracció serà considerada com a molt greu.
Així mateix el punt cinquè explica:
5. L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudes
en el Registre d’Entitats Municipal, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol
altra forma de propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments
de caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil
retirada i, en cap cas, embrutaran o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i
s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres elements.
Les entitats autoritzades s’han de comprometre a retirar aquests elements en un
termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o esdeveniment
puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per raons justificades, el termini
abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrà produir una sola vegada.
En resposta a la vostre pregunta informar- vos que no es sancionarà en aquest cas,
ja que aquesta publicitat en concret no ha pogut estar comprovada per aquesta
area.
En aquest aspecte cal dir que respecte en aquest tipus de cartells de fàcil retirada
que no vulneren d’una forma greu l’ordenança i que son freqüentment utilitzats tant
per institucions sense ànim de lucre, institucions educatives, teixit associatiu, partits
politics i d’altres entitats de la ciutat, es considera ser mes permissibles en tant no
comportin vulneració i/o deteriorament d’edificis, mobiliari urbà, bens cultural etc.
Ben atentament,”
4.- RGE núm.15539, de 4 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 29 d’abril de 2014.
Vecinos de la Calle Josep Pla nos han transmitido su malestar por la proximidad de
las ramas de los arboles a las viviendas, concretamente en el numero 24-28.
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Las hojas invaden la fachada dando una imagen de abandono, presencia de
insectos, etc por lo que seria recomendable una poda o una actuación selectiva enlas
ramas proximas a las viviendas.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si se tiene conocimiento de este
problema y si se piensa realizar algun tipo de actuación al respecto

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 15.539 i data 4 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 29 d’abril de 2014, en relació amb els arbres
del c. Josep Pla, 24-28, us comunico que aquests arbres es van plantar l’any 2011 i
cada any, des de la seva plantació, s’ha fet la poda de repàs de les branques. Aquest
any està previst fer-la pròximament.”
5.- RGE núm. 15540, de 4 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 29 d’abril de 2014.
Hoy dia 04/04//14 hemos podido observar una serie de carteles de la formación
política ICV publicitando un acto para el día 7 de abril por el barrio centro, se adjunta
fotografía realizada en la Farga. Atendiendo que esta colocación se ha hecho
vulnerando la normativa de civismo solicitamos conocer:
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1.
Si ICV ha solicitado permiso para colocar estos carteles
2.
En caso afirmativo solicitamos poder consultar la solicitud y autorización
3.
En caso negativo solicitamos conocer si se va a proceder a sancionar a esta
entidad
4.
Si no se va a sancionar a esta entidad solicitamos conocer los motivos, ya que
es una vulneración flagrante de la ordenanza de civismo”

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 15540 i de data 04/04/2014, 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 29/04/2014 en relació a: “..Hoy dia 04/04/2014 hemos
podido observar una serie de carteles de la formacion politica ICV publicitando un
acto para el dia 7 de abril....”
Resposta:
L’Article 73 de la Ordenança diu:
4.4. Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes,
adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions
municipals, en els elements del paisatge, en el mobiliari urbà i, en general, en tots
aquells elements que, situats a la via i/o espais públics, estiguin destinats a prestar
serveis específics a la ciutadania. Quan aquests actes s’efectuïn sobre monuments,
edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà, o quan l’objecte de la
propaganda tingui contingut comercial, la infracció serà considerada com a molt greu.
Així mateix el punt cinquè explica:
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5. L’Ajuntament podrà autoritzar, a sol·licitud d’associacions o entitats reconegudes
en el Registre d’Entitats Municipal, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol
altra forma de propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments
de caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil
retirada i, en cap cas, embrutaran o faran malbé la superfície o espai que ocupin, i
s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a arbres i altres elements.
Les entitats autoritzades s’han de comprometre a retirar aquests elements en un
termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o esdeveniment
puntual, excepte quan es renovi, motivadament i per raons justificades, el termini
abans de la seva caducitat, el qual únicament es podrà produir una sola vegada.
En resposta a la vostre pregunta informar- vos que no es sancionarà en aquest cas,
ja que aquesta publicitat en concret ha estat retirada de la via publica i no ha pogut
estar comprovada per aquesta area.
En aquest aspecte cal dir que respecte en aquest tipus de cartells de fàcil retirada
que no vulneren d’una forma greu l’ordenança i que son freqüentment utilitzats tant
per institucions sense ànim de lucre, institucions educatives, teixit associatiu, partits
politics i d’altres entitats de la ciutat, es considera ser mes permissibles en tant no
comportin vulneració i/o deteriorament d’edificis, mobiliari urbà, bens cultural etc.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 15544, de 4 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 29 d’abril de 2014.
Atendiendo que el pasado día 26/03/14 la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega,
ha remitido una carta a los ayuntamientos catalanes para pedirles su colaboración en
la organización de la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9-N.
Considerando que la vicepresidenta expresa su deseo de conocer "el compromiso y
la colaboración" del ayuntamiento destinatario con el Departamento de Gobernación
"en la organización de la consulta en los términos legalmente establecidos".
Este regidor y su grupo político solicitan conocer la respuesta dada a esta misiva así
como una copia de la misma.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,

…/…

181

Respecte a la pregunta que heu presentat 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 sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà 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”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

7.- RGE núm. 16439, de 10 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 29 d’abril de 2014.
Respecte al local de fumadors de Cànnabis del carrer Renclusa nº 44, aquesta
Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem saber :
-

Si té permís com a Club de fumadors.
Si ha estat inspeccionat per la G.U.
Si compleix totes les normatives.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.439 i data 10 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 29 d’abril de 2014, en relació amb el local de
fumadors al c. Renclusa, 44, us comunico que la documentació presentada amb la
comunicació d’inici de l’activitat va ser revisada i es van detectar una sèrie d’esmenes
que van ser comunicades al titular de l’activitat. Una vegada corregides, la
comunicació presentada ha estat considerada correcta i està pendent de la realització
d’una visita d’inspecció.”
8.- RGE núm. 16440, de 10 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 29 d’abril de 2014.
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Respecte a les queixes de diversos veïns sobre la poca il•luminació nocturna del Parc
de Les Planes, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem saber :
-

Si han passat de nit per el citat Parc per veure la poca llum que té.
Perquè aquest fet ja porta més d’un any així i ningú pren mesures.
Si s’adonen de que per la nit fa por passar pel Parc, sense llum.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.440 i data 10 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 29 d’abril de 2014, en relació amb la
il·luminació del Parc de les Planes, us comunico que la instal·lació d’enllumenat
d’aquest Parc compleix amb la normativa vigent.”
9.- RGE núm.16789, de 14 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 29 d’abril de 2014.
1.-¿Cuánto ha pagado la “Associació d’estudiants de L’Hospitalet” por poner un
banner publicitario en la web municipal del Ayuntamiento?
2.-¿En caso de que no hayan pagado, con qué criterios se admite que unas
entidades privadas puedan hacer publicidad en la web municipal y otras no?
3.- ¿Qué trámites debe hacer una entidad para que su web pueda salir anunciada en
la web municipal del Ayuntamiento, en las mismas condiciones que l’Associació
d’estudiants de L’Hospitalet?
4.- ¿ Hay algún convenio de este Ayuntamiento con esta entidad por el cual tenga
alguna preferencia para dar publicidad a su actividad?

…/…

183

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16789, de data 14 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 29 d’abril de 2014, en relació a “un banner publicitari
al web municipal de l’Ajuntament de L’Hospitalet”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
10.- RGE núm.16969, de 15 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 29 d’abril de 2014.
Dels següents díptics :
+ que llibres : programa d’activitats a les biblioteques abril-juny 2014
+ que llibres : Programa d’activitats per a tota la família a les biblioteques,
abril-juny 2014.
Sol·licitem la següent informació :
1.- Nombre de díptics que s’han fet de cadascú
2.- Cost total
3.- On s’han repartit aquests díptics”
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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
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16969 i data 15 d’abril de 2014, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 d’abril de 2014, en el qual feien la pregunta del
tenor literal següent:
Dels següents díptics :
+ que llibres : programa d’activitats a les biblioteques abril-juny 2014
+ que llibres : Programa d’activitats per a tota la família a les biblioteques,
abril-juny 2014.
Sol·licitem la següent informació :
1.- Nombre de díptics que s’han fet de cadascú
2.- Cost total
3.- On s’han repartit aquests díptics

Em plau adjuntar-li l’informe de la Cap de Servei de Cultura en el que dona resposta
a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
“I N F O R M E
En relació a la pregunta del Grup del Partit Popular sobre el díptic d’activitat de
biblioteques, s’informa del següent:

Programa d’activitats general
Programa d’activitats per a tota la família

Quantitat
6.000
6.000
Total:

Import
739’80€
739’80€
1.4789’60€

La distribució es fa a través de correu postal i de la missatgeria interna de
l’Ajuntament, en els punts de distribució que es detallen:
Equipaments municipals:
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15 exemplars a cada equipament (750 ex)
Centres culturals (8)
Museu i Arxiu (2)
Servei informació edificis ajuntament (3)
Regidories (6)
Àrees bàsiques de Benestar Social (5)
CAID
Oficina Jove d’Emancipació
CPNL
CRP
Equipaments esportius (9)
Casals gent gran (13)
Altres espais: 10 exemplars (2.170)
Esplais (19)
Escoles (primària, secundària i adults) (105)
Entitats culturals de la ciutat (84)
Espais privats (9)
Mailing individual: (190)
Món professional (47)
Personal municipal:
Consistori (28)
Càrrecs ajuntament (115)
Biblioteques: 2.890
Districte (6) (350)
Central (1) (790)
A més aquest trimestre també s’han distribuït en el stand de biblioteques de les festes
de primavera.”
11.- RGE núm. 16991, de 15 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 29 d’abril de 2014.
Respecte a les queixes de diversos veïns de l’Avinguda Carrilet núm. 208 sobre els
arbres del Passatge Miner, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol·licitem saber :
Quan està prevista la poda dels arbres.
Si contestaran als veïns sobre aquest tema, en pregunta feta a través del
Registre d’aquest Ajuntament ja farà uns dos mesos.”

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

…/…

186

d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.991 i data 15 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 29 d’abril de 2014, en relació amb les queixes
dels veïns vers els arbres del Passatge Miner, us comunico que les actuacions
programades en aquests arbres es van realitzar durant el mes de novembre de 2013,
com a part de la campanya 2013-2014.”
12.- RGE núm. 16999, de 15 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 29 d’abril de 2014.
Desde hace varios días diversas paredes y elementos de mobiliario urbano de toda la
ciudad están llenas de propaganda de un acto celebrado los días 12 y 13 de abril en
el Centro Católico este hecho vulnera la vigente ordenanza del civismo y la
convivencia que en el artículo 73.2 establece que “La colocación de carteles,
pancartas, banderolas, adhesivos o cualquier otra forma de propaganda, con fines
publicitarios o no, deberá efectuarse únicamente en los lugares expresamente
autorizados o habilitados al efecto por el Ayuntamiento”
Lógicamente ni las paredes ni las farolas ni los transformadores de la luz son lugares
es autorizados ni habilitados por el Ayuntamiento para colocar carteles. Asimismo la
colocación de carteles y pancartas en sitios no permitidos es una costumbre de los
organizadores de este espectáculo, ya que en otras ocasiones han cubierto de
carteles las paredes de nuestra ciudad por lo que solicitamos conocer:
1.
Si se piensa imponer algún tipo de sanción a los responsables por esta
reiterada vulneración de la normativa de civismo.
2.
Si se ha impuesto alguna vez alguna sanción a los organizadores de este
espectáculo por el incumplimiento de la normativa de civismo
3.
Si se ha hecho alguna advertencia o requerimiento para que no persistan en
su actitud de colocar carteles en sitios no permitidos.
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 16999 i de data 15/04/2014, 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 29/04/2014 en relació a: “Desde hace varios dias diversas
paredes y elementos de mobiliario urbano de toda la ciudad están llenas de
propaganda de un acto ........”
Resposta:
1.
Sempre que es tracti de propaganda o publicitat d’associacions o entitats
reconegudes en el Registre d’Entitats Municipal, l’Ajuntament té la facultat de poder
autoritzar l’esmentada col•locació, per tant, en aquests casos, donat que s’autoritzaria
aquest tipus de publicitat, en realitat l’ incompliment és no haver-ho comunicat, no
haver demanat autorització, en el caso que no s’hagi fet. En aquests casos, ni tan
sols estan subjectes a la taxa reguladora per a la utilització privativa o l’aprofitament
del sòl, vol i subsòl de la via pública.
2.
L’ordenança del civisme i la convivència no ha sofert cap modificació i
continua prohibida la col•locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o
qualsevol altra forma de propaganda, amb fins publicitaris o no. Aquesta publicitat
haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament autoritzats o habilitats amb
aquest efecte per l’Ajuntament.
3.
El que diu l’Ordenança és que en el cas de les autoritzacions a associacions o
entitats, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil retirada.
Ben atentament,”
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13.- RGE núm. 17376, de 17 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 29 d’abril de 2014.
Atendiendo que según respuesta de pleno de 24/03/2014 se extrajeron 50.000 m3 de
agua de la estación freática del Parc de Sanejament, solicitamos conocer:
1.
Desde cuanto tiempo se está extrayendo agua de esta estación freática
2.
Que tratamiento sanitario se le da (relación de productos utilizados) para
evitar riesgos a las personas
3.
Calificación sanitaria de dichas aguas
4.
Atendiendo que se extraen más de 7000 m3 solicitamos conocer fecha de la
solicitud de la legalización del pozo ante la Agencia Catalana del Agua
Asimismo y atendiendo que en nuestra ciudad funcionan varios pozos de los que se
extrae aguas subterráneas solicitamos conocer:
1.
La ubicación
2.
Desde cuando funcionan
3.
Los m3 que se extrae de cada uno de estos pozos
4.
Fecha de la solicitud de la legalización de cada uno de estos pozos ante la
Agencia Catalana del Agua”

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 17.376 i data 17 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 29 d’abril de 2014, en relació amb l’estació de
aigua freàtica del Parc de Sanejament i diversos pous de la ciutat, us comunico el
següent:
Al 2011 es va realitzar la recepció del projecte d’aprofitament del freàtic que inclou el
Parc de Sanejament.
El tractament sanitari és de cloració i raigs ultraviolats.
La qualificació sanitària és d’usos no potables (neteja viària i reg).
Pel que fa a la resta de pous de la ciutat, funcionen des del 2001 aproximadament, i
la seva ubicació és:
•
La Torrassa
•
Can Serra
•
Av. Vilanova
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•
•
•
•
•
•
•

Bellvitge
Fira
Gran Via
Can Buxeres
Can Rigalt
Gornal 3
Indo

S’extrauen entre 30.000 i 190.000 m3, depenent de cada pou.
Pel que fa a la sol·licitud de legalització, estem pendents de resposta de l’ACA sobre
la documentació ja tramesa.”

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
5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 16 d’abril
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.17190, de 16 d’abril 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
29-04-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple del 31 de gener d’enguany aquest grup va fer una pregunta oral
relacionada amb la realització, per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’una
campanya del civisme a la ciutat.
Atès que la manca de civisme és un dels problemes principals, i històrics, de la nostra
ciutat i que, per tant, cal dur a terme actuacions urgents per tal de lluitar en contra de
l’incivisme a la nostra ciutat.
PREGUNTA
.- Pensa, l’equip de govern dur a terme una campanya per tal de fomentar el civisme
a la ciutat?
.- Si és que si:
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Es pensa emplaçar a tots els grups polítics del consistori per tal de formar part
i participar en l’elaboració d’aquesta campanya?
Quines accions són les que hi estan previstes?
Quin és el calendari en el que es preveu aplicar aquesta campanya?
.- Si és que no, per quins motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 17190 de data 16 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 29 d’ abril de 2013, en relació a “si es pensa dur a
terme una campanya per tal de fomentar el civisme a la ciutat”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 17191, de 16 d’abril 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
29-04-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing únicament poden
realitzar-se per persones habilitades amb la corresponent acreditació formativa
higiènica i sanitària expedida per un centre homologat de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que aquest servei, per ser de competència municipal, s’ha d’ajustar al que
disposa la normativa dictada pel Servei de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de
L’Hospitalet i al seu control e inspecció.
PREGUNTA
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.-Quant són els establiments regularitzats que realitzen en la Ciutat aquesta activitat
fins a dia d’avui?
.-En el període 2011 al 2013, quantes inspeccions han estat fetes? Quantes les
repetides al mateix establiment? Si s’ha aixecat expedient sancionador per
incompliment de la normativa, quants han estat el total de pendents i resolts a dia
d’avui?
.- Si s’ha detectat activitat no permesa per no estar regularitzada, quants casos en el
període esmentat han estat detectats i sancionats? Quants d’aquest han regularitzat
a posteriori l’activitat?
.- Voldríem informació de com es troba aquesta activitat econòmica i si es fa un
seguiment mes acurat atès el control sanitari al que ha de estar sotmesa.”

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 17.191 i data 16 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 29 d’abril de 2014, en relació amb els
establiments que realitzen activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, us
comunico que el següent:
A dia d’avui a la ciutat hi ha 12 establiments que realitzen aquestes activitats.
Aquests tipus d’activitats es consideren innòcues, es tramiten pel procediment de
comunicació prèvia i la seva regularització no està subjecta a cap inspecció prèvia.
L’any 2007 només es va detectar 1 establiment que iniciés la seva activitat sense
haver presentat la corresponent comunicació i, per tant, es va iniciar un expedient de
disciplina que es va tancar quan l’activitat va ser regularitzada.
Les inspeccions posteriors de tipus sanitari són competència del departament de
salut pública de la Generalitat de Catalunya.”
3.- RGE núm. 17194, de 16 d’abril 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
29-04-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que per llei és competència exclusiva municipal el vetllar i garantir l’ estat
higiènic –sanitari de l’espai públic en general i els dels parcs públics en particular
dins del seu terme municipal.
Atès que al Parc de Les Planes es poden observar a gats i gossos que ,deslligats
dels seus propietaris, defequen i orinen a la sorra de la zona dedicada als jocs
infantils quedant contaminada bacteriològicament i pot ser, també, parasitàriament
malgrat que al dia següent el servei de neteja possiblement retiri els excrements.
Donat que els infants en els seus jocs recullen la sorra amb les mans i existeix la
probabilitat poc menyspreable que quedin contaminades i els hi provoquin malalties
infeccioses a la pell, ulls, aparell respiratori o digestiu.
Atès que en la pàgina 221 del Pla Director dels Espais Verds de L’Hospitalet de
Llobregat (PDEVL’H05) publicat el 14/12/2005 en el seu apartat 10.3.2 relatiu a
Criteris de Seguretat es diu que: “Serà obligatori tancar les àrees de joc quan els
usuaris siguin menors de 12 anys (es tracti d’una àrea exclusiva o compartida amb
altres franges d ‘edat ). El tancament de les àrees ha de ser estable, ancorat de forma
fixa al paviment i d’una alçada mínima de 80 cms”
Vist que com a norma general l’Ajuntament instal·la tanques adequades per protegir
les zones de jocs infantils i prevenir aquestes situacions esmentades.
Donat que en el Parc de Les Planes la zona de jocs infantils amb el terra de sorra no
té tanca protectora com determina el PDEVL’H05 per evitar l’accés d’aquests
animals.
PREGUNTA
.- Pensa l’Ajuntament de l’Hospitalet complir amb les instruccions normatives amb les
que s’ha dotat ell mateix en el PDEVL’H05 i en les seves obligacions legals en
aplicació dels criteris preventius de Salut Publica, respecte al tancament de la zona
de jocs infantils del Parc de Les Planes ?
.- En cas afirmatiu, en quina data es pensa realitzar l’actuació de tancament de la
dita instal·lació infantil?
.-En cas negatiu demanem explicacions.”

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 17.194 i data 16 d’abril de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple

…/…

193

Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 d’abril de 2014, en relació amb l’espai de
jocs infantil del Parc de les Planes, us comunico que la gestió, titularitat i
manteniment del Parc pertany a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les zones de jocs
infantils es tanquen per seguretat dels nens/es. Aquesta situació no es produeix a
l’interior del parc, perquè és tot espai per a les persones. L’AMB analitza un cop al
mes les zones de jocs infantils per comprovar l’existència de bacteris i nematodes, i
actua en conseqüència.”
4.- RGE núm.17195, de 16 d’abril 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
29-04-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per llei és competència exclusiva municipal el vetllar i garantir l’ estat
higiènic –sanitari de l’espai públic en general i els dels parcs públics en particular
dins del seu terme municipal.
Atès que al Parc de Bellvitge es poden observar a gats i gossos que, deslligats dels
seus propietaris, defequen i orinen a la sorra dels dos espais dedicats als jocs
infantils quedant contaminades bacteriològicament i pot ser també parasitàriament
malgrat que al dia següent el servei de neteja possiblement retiri els excrements.
Donat que els infants en els seus jocs recullen la sorra amb les mans i que això
comporta la probabilitat poc menyspreable que quedin contaminades i els provoquin
malalties infeccioses a la pell, ulls, aparell respiratori o digestiu.
Atès que en la pagina 221 del Pla Director dels Espais Verds de L’Hospitalet de
Llobregat (PDEVL’H05) publicat el 14/12/2005 en el seu apartat 10.3.2 relatiu a
Criteris de Seguretat diu : “Serà obligatori tancar les àrees de joc quan els usuaris
siguin menors de 12 anys ( es tracti d’una àrea exclusiva o compartida amb altres
franges d ‘edat ). El tancament de les àrees ha de ser estable, ancorat de forma fixa
al paviment i d’una alçada mínima de 80 cms”.
Vist que com a norma general l’Ajuntament instal•la tanques adequades per protegir
les zones de jocs infantils i prevenir aquestes situacions esmentades.
Donat que al Parc de Bellvitge els espais de jocs infantils amb el terra de sorra no
tenen tanca protectora com determina el PDEVL’H05 per evitar l’accés d’aquests
animals.
PREGUNTA

…/…

194

.- Pensa l’Ajuntament complir amb les instruccions normatives amb les que s’ha dotat
ell mateix en el PDEVL’H05 i en les seves obligacions legals en aplicació dels criteris
preventius de Salut Publica, respecte al tancament dels dos espais dedicats als jocs
infantils del Parc de Bellvitge?
.- En cas afirmatiu, en quina data es pensa realitzar l’actuació de tancament de les
esmentades instal·lacions infantils?
.-En cas negatiu demanem explicacions.”

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 17.195 i data 16 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 29 d’abril de 2014, en relació amb l’espai de
jocs infantil del Parc de Bellvitge, us comunico que la gestió, titularitat i manteniment
del Parc pertany a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les zones de jocs infantils es
tanquen per seguretat dels nens/es. Aquesta situació no es produeix a l’interior del
parc, perquè és tot espai per a les persones. L’AMB analitza un cop al mes les zones
de jocs infantils per comprovar l’existència de bacteris i nematodes, i actua en
conseqüència.”
5.- RGE núm. 17196, de 16 d’abril 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
29-04-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que és competència del govern municipal el vetllar pel respecte i pel compliment
de les normes de trànsit i seguretat vial que tot conductor amb llicència coneix i que
dins del terme municipal es designa a la Guàrdia Urbana perquè això sigui d’aquesta
manera i sancioni, si s’escau, sense excepció per a ningú tota infracció comesa.
Atès que per l’accés al Parc de Les Planes ubicat al carrer de Menendez Pidal
existeix una senyal que prohibeix la circulació i estacionament de qualsevol vehicle a
motor no autoritzat en tota la zona excepte els dels Serveis Municipals, fotografia
que acompanyem a la pregunta.
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Vist que una sèrie de conductors transgredeixen molt greument
les dues
prohibicions, la de circular i la d’estacionar, aparcant sense cap autorització municipal
els seus vehicles en la explanada del camp municipal de futbol La Florida que es
troba al mig del parc, a més es constata que aquesta situació es diària i fins i tot molt
sovint s’omple tota la explanada amb vehicles estacionats (acompanyem fotografia
del fet).
PREGUNTA
.- Atesa la situació real i absència de sancions per part de Guàrdia Urbana, es pensa
retirar la dita senyal de prohibició i habilitar un pàrking en aquest lloc?
.- En cas afirmatiu, quan es farà l’actuació?
.- En cas negatiu, es pensen prendre les mesures adequades davant de la molt greu
infracció amb la presencia de G.U. perquè aquesta senyalització viària sigui
respectada per tothom sense autorització de pas i evitar la circulació de vehicles a
motor pel mig del parc que provoquen la seva degradació?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 17196 i de data 16/04/2014, 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 29/04/2014 en relació a ”Atès que es competència del
Govern Municipal el vetllar pel respecte i pel compliment de les normes de transit i
segureta vial...Atès que en el parc de les Planes ubicat al carrer de Menendez Pidal
existeix una senyal que prohibeix....
Resposta:
Per la Guàrdia Urbana, el Parc de Les Planes i tots els seus voltants es un lloc de
vigilància i control dins del servei diari dels agents de la zona. Davant de la detecció
de qualsevol tipus d’infracció es procedeix a l’ intervenció corresponent.
Durant aquest any 2014 només s’ha rebut una trucada que faci referència a vehicles
mal estacionats a l’interior del parc. Però la GU ha actuat d’ofici en 11 ocasions i en 9
s’ha ingressat el vehicle en el Dipòsit.
Ben atentament,”
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hem acabat els punts, a excepció dels precs i preguntes, no sé si hi ha precs,
preguntes, un moment, si no hi ha res més que el Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa, es una pregunta y es por una presunta denuncia hacia una
persona que forma parte del Consejo de Ciudad y me parece también que del
Consejo de Distrito, por una supuesta sustracción de dinero de tesorería de un AMPA
de un colegio de la ciudad de Hospitalet, además también por una supuesta
suplantación de identidad. Evidentemente, si esto es así, yo no sé si ya ha
presentado el cese de ese cargo del Consell de Ciutat o del Consell de Districte, y si
no lo ha presentado, yo pienso que se tendría que tramitar ya su cese inminente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
En tot cas, entenc que ell està demanant que no participi en el Consell de Ciutat, en
tot cas, saben perfectament que jo em vaig reunir amb vostès, amb el seu grup, 24
hores després que m’ho sol·licitessin i, en tot cas, estem parlant d’una escola
d’infantil-primària que saben perfectament que la titularitat és de la Generalitat de
Catalunya, d’un AMPA que saben perfectament que la titularitat és privada, d’uns
diners que falten que no són municipals, sinó que són de les pròpies famílies del
centre i, per tant, que hi ha una denúncia posada i, per tant, que el jutge, doncs
decidirà. En tot cas, jo el que els hi..., sí, sí, ja ho sé, però m’han demanat que li
respongui, en tot cas, el que li estic dient és que nosaltres estem tranquils perquè hi
ha una denúncia posada, el centre està responent perfectament i el que els he
demanat com a grup polític, és que no polititzin aquest afer i que, en tot cas, entenc
que, bé, que es preservi el bon nom de l’escola, el bon nom del centre, de l’equip
directiu i de les famílies d’aquell centre, perquè, evidentment, sembla que hi ha un
presumpte delicte d’una persona, però això no pot tacar el bon nom i els bons
resultats d’un centre que entenem que els tenen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.
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SR. BELVER
En respuesta a lo que planteaba, tanto en el Consell de Ciutat como del Consell de
Districte, nos ha llegado la petición, digamos, de dejar de formar parte de ambos
órganos, en representación de la escuela como tal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs s’aixeca la sessió, moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i trenta minuts, del dia vint-i-nou d'abril 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

