1

Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/3
Data: vint-i-dos de març de dos mil tretze
Hora: 10.05h fins 12.20h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.

Ana Isabel Clar i López

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 DE FEBRER DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 26 de febrer de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia, comencem la sessió ordinària del Ple del mes de març, Sra. Secretària,
quan vulgui pot començar a llegir l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, abans de donar pas als grups, la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals
té la paraula.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. La liquidació corresponent a l’exercici 2012 ha donat un
resultat pressupostari positiu amb un romanent de tresoreria per despeses generals
de 7,4 milions d’euros. És el primer resultat positiu que tenim després de dos anys de
resultats negatius, que van ser l’exercici 2010 i 2011 i que van requerir d’un pla de
sanejament que amb posterioritat va resultar ser el pla d’ajust 2012-2022. La quantia
resultant del 2012 és similar a la que vam tenir a l’exercici 2009, però no és
comparable perquè les circumstàncies donades en aquell moment no són en absolut
les mateixes que s’han donat en aquest exercici 2012.
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Però cal explicar, ni que sigui suscintament, d’on prové aquest resultat positiu, si bé
és cert que hi ha hagut una millora del resultat, com a conseqüència de les mesures
adoptades per aquest Ple en el mes de març de fa un any, del pla d’ajust 2012-2022,
el cert és que s’han donat mesures extraordinàries, mesures conjunturals, no
estructurals, que han produït aquest resultat positiu dels comptes. Així parlem per
exemple de la supressió de les pagues extres dels treballadors municipals, parlem de
mesures financeres com la baixada del tipus d’interés o la no utilització excessiva
d’operacions de tresoreria o també la no concertació del préstec de mandat, que
requeria d’un termini de tres anys i que va acabar amb un préstec a deu anys, com a
mecanisme de finançament per a proveïdors.
També la liquidació definitiva corresponent a l’exercici 2010, que va resultar ser de
8,7 milions, ha portat a que parlem en aquest moment d’uns comptes sostenibles, uns
comptes municipals sostenibles. Però això no ha de dur a enganys i mentiria aquell
que diu que s’han resolt els problemes de les finances municipals, les situacions dels
ajuntaments, la situació de les finances municipals no milloraran si no s’empren una
millora sensata, consensuada i realista de les hisendes locals, amb una millor
fiscalitat i sobretot amb una necessària lleialtat institucional de les altres
administracions cap als ajuntaments, cap als municipis, que som en definitiva els que
estem donant la cara davant d’aquestes retallades que s’estan donant, davant
d’aquests cops de destral a l’estat del benestar.
Per altra banda i per mantenir aquesta sostenibilitat dels comptes, caldrà veure quin
és el comportament de les altres administracions, concretament de l’Estat i de la
Generalitat, donades aquestes actuals situacions o moments d’aturada econòmica
com l’actual. Del que s’intueix en aquests moments i pel viscut al llarg de l’any 2012,
serà difícil mantenir aquesta sostenibilitat econòmica de les finances municipals, si no
es resolt adequadament el finançament local. I per donar unes petites dades, al llarg
de l’exercici 2012 ha hagut una disminució important de les aportacions de les altres
administracions, parlo evidentment de l’Estat, de la Generalitat, també de la
Diputació. Només l’Estat ha suposat una disminució de 3,5 milions d’euros, a
l’exercici 2012, per no parlar de la Generalitat, que hem tingut una davallada de
transferències de 5 milions. I molt ens temem que aquesta sigui la tònica general del
Govern de la Generalitat aquest 2013, un pressupost 2013 del que encara no
disposem, de fet crec que ni se l’espera en aquests moments.
Ara s’inicia el procés d’estudi per part de la Comissió Especial de Comptes, que
portarà a l’examen de l’acció de govern a l’exercici 2012. El resultat pressupostari
dóna que s’han complert els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, amb una taxa d’endeutament del 68,05%, el que permetrà que aquest
Ajuntament pugui invertir. I vull dir que de les tres administracions, la central,
l’autonòmica i la local, el dèficit d’aquesta última, de l’administració local, ha millorat
considerablement i de retruc ha millorat també el dèficit que en aquests moments
pateixen les altres dues administracions. I què vull dir amb això, doncs que és fals
que els ajuntaments siguem uns malbaratadors, ans al contrari, sort de les accions
que estem emprenent els ajuntaments, al llarg d’aquests anys de crisi, que ens han
permès estar al costat dels ciutadans.
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L’Hospitalet creu en el futur i per això la sostenibilitat dels comptes és imprescindible,
i sostenibilitat no vol dir la malentesa austeritat que s’entén com a dèficit zero,
sostenibilitat dels comptes vol dir que ens han de permetre mantenir l’activitat
econòmica, com són les inversions apostades per aquest govern municipal, que ens
permetin mantenir el benestar dels veïns i les veïnes, en forma de serveis públics i,
per descomptat, que ens permetin donar sortida a la vida complicada d’alguns dels
nostres ciutadans, d’una part important dels nostres ciutadans, que en aquests
moments pateixen. I precisament els hi vull dir que a la liquidació del pressupost
2012, resulta que es destina a benestar comunitari i a serveis a les persones un
68,43% i és important, és una aportació que, quan vam anunciar el pressupost, vam
dir que destinaríem un 66,2%, estem parlant de gairebé dos punts més del que
inicialment havíem previst, destinat a benestar comunitari i a serveis a les persones.

Per últim, un petit incís, però no per això menys important, aquest govern creu que
amb mesures d’estímul i també amb inversió, sortirem d’aquesta crisi, per això
considerem un despropòsit que, a dia d’avui, el govern de l’Estat ens obligui a
destinar aquest romanent de tresoreria de més de 7 milions d’euros a la cancel·lació
de deute. I volent invertir com volem invertir, diem que és un despropòsit perquè ens
veuríem abocats a sol·licitar, primer a cancel·lar un préstec i després a sol·licitar un
altre en pitjors condicions, aquesta paradoxa espero que sigui resolta per sentit comú
pel govern de l’Estat. Tot i així, insisteixo que cal un finançament local i no serveix
una reforma de la Llei de Bases de Règim Local sense un nou finançament realista i
sobretot consensuada i que tingui, evidentment, l’objectiu de l’interès general. Com
deia, en breu se’ls convocarà en aquesta Comissió Especial de Comptes. Moltes
gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya es dóna per assabentat del punt
número 1, del número 3, del número 4 i del número 14, s’absté als punts número 2,
número 5, número 9, 10, 11, 12 i 13, vota favorablement del número 8 i vota en
contra del número 6 i del número 7.

SRA. ALCALDESSA
Per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats del número 1, 3, 4 i 14 i votem favorablement de la resta.
Sobre la liquidació del pressupost, només fer una reflexió, esperem que ara que hem
aconseguit aquest romanent positiu i aquesta liquidació positiva, el govern de l’Estat
ens permeti dedicar això a inversió, per fer front als problemes que té la ciutadania,
esperem que això realment, ara que hem aconseguit estalviar, podem dedicar
aquests diners allà on els hem de dedicar i que no ens obliguin a amortitzar deute.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats en el punt 1, votem
favorablement en el punt 2, ens donem per assabentats en el 3 i en el 4, votem
favorablement en el 5, en el 6, en el 7, en el 8 i en el 9 i ens abstenim en el 10, en
l’11, en el 12, en el 13 i ens donem per assabentats en el 14.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracies Sra. Alcaldessa. El vot del Partit Popular és: ens donem per assabentats
del dictamen número 1, abstenció al 2, assabentats del 3, abstenció al 4, del 5 al 13
també i ens donem per assabentats de l’últim, del 14.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha... Sra. Secretària ha pres nota?

SRA. SECRETÀRIA
Entenc que es donen per assabentats i a la resta abstenció.
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SR. DEL RÍO
Sí, efectivament, els que són assabentats, assabentats, i a la resta abstenció.
Nosaltres, com sempre, respecte de la liquidació del pressupost, el discurs sempre el
fem al compte general i serà allà quan el farem.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Molt bé, passem a la Comissió Permanent de Benestar i Servei a les
Persones.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL
DEL
TRIBUNAL
ECONÒMIC
ADMINISTRATIU
DE
L’HOSPITALET
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència i Economia, dóna compte al Ple de la
Memòria Anual 2012 de les activitats del Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet.
ATÈS que la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet ha lliurat
a l’Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2012.
VIST l’article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet, que disposa l’obligació de presentar davant el Ple
Municipal i dins el primer trimestre de cada any la Memòria anual de les activitats del
TEALH, on s’exposarà l’activitat desenvolupada i es recolliran les observacions que
resultin de l’exercici de les seves funcions; així com els suggeriments que consideri
oportuns per millorar el funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les
seves competències.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència i Economia,
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ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de la Memòria Anual del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2012, a la primera sessió que
tingui lloc pel seu coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Segon.- DONAT TRASLLAT del present acord a la Tinent d’alcaldia d’Hisenda i
Recursos Generals i a la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet,

DICTAMEN 2.PER A L’APROVACIÓ DE LA SUBSANACIÓ D’ERRADES
MATERIALS EN EL TEXT DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots
d’abstenció 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 24 de juliol de 2012, va aprovar
inicialment el text del reglament orgànic de participació ciutadana.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013 va resoldre les
al·legacions presentades i va aprovar definitivament el reglament referit que va ser
publicat al BOP de 25 de febrer de 2013, i ressenya en el DOG de 4 de març de
2013, iniciant la seva vigència el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, al dia següent a la
seva publicació de conformitat amb el que preveu la disposició final del propi
reglament.
ATÈS que en el reglament anteriorment esmentat s’han apreciat errors materials o de
fet, que poden ser esmenats d’acord amb el que determina l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
VIST l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament de data 11 de març de 2013
(l'H 4/2013)
Fent ús de les facultats que atorga a aquesta alcaldia l’article 124.4.ñ de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.
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DISPOSO:
PRIMER .- RECTIFICAR els errors materials apreciats al text del reglament orgànic
de participació ciutadana de L’Hospitalet, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en data 29 de gener de 2013 i publicat en text íntegre al BOP de 26 de
febrer de 2013, de conformitat amb el que es determina a continuació:
1. Art. 1.3. On diu: “...Consell Social la ciutat”. Ha de dir: “... Consell Social de
ciutat.”
2. Art. 7.2.b) On diu: “....l’acreditació que de l’interès legítim..”. Ha de dir:
“....l’acreditació de l’interès legítim..”.
3. Art. 7.2.e) On diu: “... i notificar la ciutadà...”. Ha de dir: “.. i notificar-la al
ciutadà...”.
4. Art. 8 On diu: “...gaudeixen del següents drets:”. Ha de dir: “...gaudeixen dels
següents drets:”.
5. Art. 15.12 On diu: “... en relació a les intervenció de...”. Ha de dir: “... en relació
a les intervencions de...”
6. Art. 18.a On diu: “Que la consulta es refereix a ....”. Ha de dir: “Que la consulta
es refereixi a ....”.
7. Art. 19.1 On diu: “...figurar inscrits als padró municipal ....”. Ha de dir: “...figurar
inscrits al padró municipal ....”.
8. Art. 22 On diu: “... o dels ens vinculants o ....”. Ha de dir: “... o dels ens
vinculats o ....”.
9. Art. 25.1 s’ha de suprimir la menció “l’actual” i On diu: “són els que figuren a la
disposició addicional primera del present reglament”. Ha de dir: “són els que
figuren a la disposició addicional segona del present reglament”.
10. Art. 34.4.e) On diu: “Els representants de les comissions de seguiment, del
Consell de Serveis Socials .....”. Ha de dir: “Els representants de les comissions
de seguiment, del Consell Municipal de Serveis Socials.....”.
11. Art. 34.4.g) On diu: “... que determini la seva composició nominal final del
Consell”. Ha de dir: “... que determini la composició nominal final del Consell”.
12. Art. 34.5 On diu: “Les persones que en representació de les diferents entitats en
formaran part del Consell...”. Ha de dir: “Les persones que en representació de
les diferents entitats formaran part del Consell...”.
13. Art. 44. On diu:
a. Amb caràcter merament orientatiu, el Consell desenvoluparà les següents
funcions:
b. Impulsar processos participatius i fomentar la participació de la ciutadania i les
seves entitats en el debat sobre els temes de gran interès per la ciutat de
L’Hospitalet.
c. Promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar estudis, elevar propostes o
suggeriments a l’Ajuntament que tinguin relació amb l'objecte del Consell
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Social.
Rebre informes o traslladar demandes als Consells de Districte, en aspectes
restringits a un territori concret
Conèixer i debatre el Pla d'Actuació municipal, i altres disposicions de caràcter
general.
Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
Conèixer dels processos de participació ciutadana de caràcter territorial o
sectorial relacionats amb l’activitat de la ciutat.
Elaboració d'una memòria anual que incorpori els resultats dels diferents
processos que hagin format part de l’agenda participativa de la ciutat.
L’intercanvi d’informació i experiències amb altres consells socials de ciutat,
establint formules de col·laboració amb aquesta finalitat.
I en general totes aquelles que determini el Ple, mitjançant normes
orgàniques.”

Ha de dir:
Amb caràcter merament orientatiu, el Consell desenvoluparà les següents
funcions:
a. Impulsar processos participatius i fomentar la participació de la ciutadania i les
seves entitats en el debat sobre els temes de gran interès per la ciutat de
L’Hospitalet.
b. Promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar estudis, elevar propostes o
suggeriments a l’Ajuntament que tinguin relació amb l'objecte del Consell
Social.
c. Rebre informes o traslladar demandes als Consells de Districte, en aspectes
restringits a un territori concret
d. Conèixer i debatre el Pla d'Actuació municipal, i altres disposicions de caràcter
general.
e. Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
f. Conèixer dels processos de participació ciutadana de caràcter territorial o
sectorial relacionats amb l’activitat de la ciutat.
g. Elaboració d'una memòria anual que incorpori els resultats dels diferents
processos que hagin format part de l’agenda participativa de la ciutat.
h. L’intercanvi d’informació i experiències amb altres consells socials de ciutat,
establint formules de col·laboració amb aquesta finalitat.
i. I en general totes aquelles que determini el Ple, mitjançant normes
orgàniques.”
14. Art. 50.f) On diu: “... les taules sectorials i els Comissions de Treball....”. Ha de
dir: “... les taules sectorials i les Comissions de Treball....”.
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15. Art. 50.i) On diu: “... en coneixement dels/les membres del Consell...” Ha de dir:
“... en coneixement dels membres del Consell....”.
16. Art. 51.8 On diu: “... a les ordres del dia de els diferents sessions ...”. Ha de dir:
“... a les ordres del dia de les diferents sessions...”.
17. Art. 52.1 On diu: “....per tal de dotar d’operativitat i agilitzarà les línies de treball
fixades.....”. Ha de dir: “... per tal de dotar d’operativitat i agilitzar les línies de
treball fixades...”
18. Art. 55.2.c) On diu: “... Reglament, així com de la resta...”. Ha de dir: “...
Reglament, així com la resta...”.
19. Disposició addicional Primera,
On diu: “A l’entrada en vigor del present reglament.....”. Ha de dir: “A l’aprovació
del present reglament....”
On diu: “Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: està integrat pels barris del
Centre-Sant Josep i Sanfeliu”. Ha de dir: Districte I: Centre, Sant Josep i
Sanfeliu: està integrat pels barris del Centre, Sant Josep i Sanfeliu”.
20. Disposició addicional Segona¸ On diu: “Districte I: Centre, Sant Josep i
Sanfeliu: està integrat pels barris del Centre-Sant Josep i Sanfeliu”. Ha de dir:
Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: està integrat pels barris del Centre,
Sant Josep i Sanfeliu”.
SEGON.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler
d’anuncis de l’ajuntament i ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Notificar aquest acord a l'Alcaldia, a la Intervenció i la Tresoreria, a tots els
regidors i regidores de l'Ajuntament i a totes les àrees municipals, mitjançant la
publicació en Intranet, als efectes legals oportuns.

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
DICTAMEN 3.2268/2013 DE 13 DE MARÇ, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 9382/2011, DE
12 DE DESEMBRE, EN RELACIÓ A LA DENOMINACIÓ DE LES ÀREES
TERRITORIALS PER TAL D’ADAPTAR-LA AL QUE DISPOSA EL REGLAMENT
ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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 i Economia, dóna compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 2268/2013 de 13 de març, que literalment diu:

…/…

11

“DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 9382/2011, DE
12 DE DESEMBRE, EN RELACIÓ A LA DENOMINACIÓ DE LES ÀREES
TERRITORIALS PER TAL D’ADAPTAR-LA AL QUE DISPOSA EL REGLAMENT
ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
VIST el Decret de l’Alcaldia-Presidència 9382/2011, de 12 desembre, del qual es va
donar compte al Ple en sessió de 20 de desembre de 2011, que acorda la divisió de
l’administració municipal de l’Ajuntament en vuit àrees executives com a
conseqüència de la implementació del règim de gran població previst al Títol X de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
VIST que l’anterior Decret ha estat modificat pel Decret de l’Alcaldia - Presidència
3906/2012, de 8 de maig, del qual es va donar compte al Ple en sessió de 22 de maig
de 2012, per tal 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.
VIST el Decret de l’Alcaldia - Presidència 9643/2012, de 27 de novembre, del qual es
va donar compte al Ple en sessió de 18 de desembre de 2012, pel qual es va efectuar
la segona modificació del Decret 9382/2011, amb la finalitat d’atribuir a l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, dins de l’apartat d’atenció al ciutadà, la unitat
d’atenció telefònica d’incidències de convivència i civisme.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013, va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat, el qual ha estat publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, iniciant la
seva vigència el dia següent per aplicació de les previsions de la disposició final
d’aquesta norma.
VISTA la disposició addicional segona del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana la qual determina una nova divisió territorial del municipi en Districtes,
coincidint amb l’inici de la vigència d’aquest reglament, la qual cosa comporta la
necessitat d’adaptar la denominació de la divisió territorial en Districtes continguda en
el dispositiu primer i en l’apartat VIII del dispositiu segon, del Decret 9382/2011, de 12
de desembre.
Fent ús de les facultats que atorguen a aquesta Alcaldia els articles 124.4.g) i k) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 37 i següents del
Reglament Orgànic de Govern i Administració, publicat al BOP de 12 de gener de
2012.
DISPOSO:
PRIMER.- DONAR NOVA REDACCIÓ al dispositiu primer del Decret 9382/2011,
de 12 de desembre, en el sentit d’adaptar la denominació de les àrees territorials a la
nova divisió territorial aprovada al Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat i a l’acord del Ple de divisió territorial de 29 de gener de
2013, en el sentit següent:
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“PRIMER.- Establir l’estructura de l’administració municipal executiva d’aquest
Ajuntament en les 8 Àrees que es determinen a continuació, sens perjudici de les
Regidories de Govern i Regidories adjuntes que s’integren en l’organització de cada
Àrea, i la divisió territorial en Districtes de conformitat amb el següent detall:
I. ÀREA DE L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.
II. ÀREA D’HISENDA I RECURSOS GENERALS
III. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
IV. ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
V. ÀREA DE BENESTAR I FAMÍLIES
VI. ÀREA D’ ESPAI PÚBLIC, URBANISME, I SOSTENIBILITAT.
VII. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, I OCUPACIÓ
VIII. ÀREES TERRITORIALS –DISTRICTES• DISTRICTE I: CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU.
• DISTRICTE II: COLLBLANC-LA TORRASSA.
• DISTRICTE III: SANTA EULÀLIA.
• DISTRICTE IV: LA FLORIDA-LES PLANES.
• DISTRICTE V: PUBILLA CASES-CAN SERRA.
• DISTRICTE VI: BELLVITGE-GORNAL.”
SEGON.- DONAR NOVA REDACCIÓ al dispositiu segon, apartat VIII, del Decret
9382/2011, de 12 de desembre, en el sentit d’adaptar la denominació de les àrees
territorials a la nova divisió territorial aprovada al Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat i l’acord del Ple de divisió territorial de 29 de
gener de 2013, en el sentit següent:
“VIII. AREES TERRITORIALS -DISTRICTESComprenen els Districtes creats per acord del Ple de 29 de gener de 2013 següents:
Districte I (El Centre, Sant Josep i Sanfeliu); Districte II (Collblanc-La Torrassa);
Districte III (Santa Eulàlia); Districte IV: (La Florida-Les Planes); Districte V (Pubilla
Cases-Can Serra); Districte VI (Bellvitge i Gornal).
Se li atribueixen a cadascun dels Districtes i referit al seu àmbit territorial, les
competències següents:
a) El seguiment de les accions de les diferents Àrees de Govern o
Regidories de Govern en l’àmbit del districte.
b) L’atenció directa als ciutadans i entitats del districte i el seguiment de les
seves peticions.
c) La canalització de les demandes veïnals i la seva coordinació amb les
actuacions de les diferents àrees del govern municipal.
d) La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en
relació a les entitats del districte: festes d'iniciativa ciutadana i les
subvencions puntuals a entitats culturals, a entitats esportives, a AMPA i,
en general a entitats sense ànim de lucre.
e) La col·laboració en els actes organitzats en el Districte proporcionant la
infraestructura necessària per a la seva realització.
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f) La tramitació de la targeta rosa de transports per a pensionistes i jubilats.
g) La tramitació de les sol·licituds de subvencions als subjectes passius de
l'Impost de Béns Immobles.
h) Expedició de certificats de convivència i de fe de vida.
i) En general la proposta i seguiment de tots aquells plans que puguin
redundar en una millor qualitat de vida dels ciutadans del districte.
j) La resta d’atribucions que li atorguin els reglaments municipals.”
TERCER.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
QUART.-COMUNICAR AQUEST DECRET a les coordinacions de Districte, a la
Intervenció General municipal, a la Tresoreria, a la Gerència, així com a tots els
regidors i regidores de l’ajuntament, i fer difusió de general coneixement de totes les
àrees municipals per mitjà de la intranet, als efectes legals oportuns.”

DICTAMEN 4.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.
2269/2013 DE 13 DE MARÇ, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 9385/2011, DE
12 DE DESEMBRE, EN RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DELS REGIDORS
PRESIDENTS DE DISTRICTES PER TAL D’ADAPTAR LA SEVA DENOMINACIÓ
AL QUE DISPOSA EL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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 i Economia, dóna compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 2269/2013 de 13 de març, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 9385/2011, DE
12 DE DESEMBRE, EN RELACIÓ A LA DESIGNACIÓ DELS REGIDORS
PRESIDENTS DE DISTRICTES PER TAL D’ADAPTAR LA SEVA DENOMINACIÓ AL
QUE DISPOSA EL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
ATÈS que l’alcaldia, per Decret núm. 9385/2011, de 12 de desembre (publicat al BOP
de 28 de desembre de 2012), en exercici de les facultats que li atorga l’art. 124.5 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local abans
esmentada va disposar la delegació de facultats, que amb caràcter de delegable té
atribuïdes, en els Regidors i les Regidores titulars d’Àrea, els Regidors i Regidores de
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Govern i les Regidories Adjuntes i Regidors/es Presidents/es de Districte.
ATÈS que el Decret anteriorment esmentat va ser modificat pel Decret 2696/ 2012,
de 16 de març, com a conseqüència de les facultats que l’art. 135 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local atorga a l’Òrgan de Gestió Tributària i que
es concreten a l’art. 32 del Reglament de Govern i Administració Municipal d’aquest
Ajuntament, de caràcter orgànic i publicat en el BOP de 12 de gener de 2012.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013, va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat, el qual ha estat publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, iniciant la
seva vigència el dia següent per aplicació de les previsions de la disposició final
d’aquesta norma.
VISTA la disposició addicional segona del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana la qual determina una nova divisió territorial del municipi en Districtes,
coincidint amb l’inici de la vigència d’aquest reglament, la qual cosa comporta la
necessitat d’adaptar la delegació continguda en el dispositiu sisè del Decret
9385/2011, de 12 de desembre.
Vistes les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 124.4. e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
DISPOSO:
PRIMER.- MODIFICAR el dispositiu sisè del Decret 9385/2011, de 12 de desembre,
publicat en el BOP de 28.12.2011, en el sentit d’adaptar el nomenament dels
Regidors Presidents de Districte a la nova divisió territorial aprovada al Reglament
Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat i a l’acord del Ple de
divisió territorial de 29 de gener de 2013.
SEGON.- RATIFICAR EL NOMENAMENT, dels Regidors Presidents de Districte i
donar nova redacció al dispositiu sisè del Decret 9385/2011, de 12 de desembre, en
el sentit següent:
-

-

Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ: DISTRICTE I: Centre, Sant Josep i
Sanfeliu, integrat pels barris del Centre, Sant Josep i Sanfeliu
Sr. JESUS HUSILLOS GUTIÉRREZ: DISTRICTE II: Collblanc-La Torrassa,
integrat pels barris de Collblanc i La Torrassa.
Sra. M. ANGELES SARIÑENA HIDALGO: DISTRICTE III: Santa Eulàlia ,
integrat pel barri de Santa Eulalia
Sr. JOSE CASTRO BORRALLO: DISTRICTE IV: La Florida-Les Planes,
integrat pels barris de Les Planes i La Florida. Així mateix li correspon la
Presidència del DISTRICTE V: Pubilla Casas-Can Serra, integrat pels barris
de Pubilla Casas i Can Serra.
Sr. ANTONIO BERMUDO AVILA: DISTRCTE VI: Bellvitge i Gornal. integrat
pels barris de Bellvitge i el Gornal.
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Als Regidors Presidents dels Districtes els hi correspondrà l’alta direcció i gestió dels
corresponents districtes i les facultats que a continuació es deleguen en els titulars
d’Àrea i Regidors de Govern en relació a les matèries que corresponen al seus
respectius districtes dins de l’Àrea territorial –Districte- que figura en el Decret de
divisió de l’estructura executiva i aquelles altres que els hi atorguin els reglaments
orgànics municipals.
TERCER .- PUBLICAR aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, i en la pàgina web municipal, en compliment del que
determinen els articles 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i 44 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
CINQUÈ.-COMUNICAR AQUEST DECRET a les coordinacions de Districte, a la
Intervenció General municipal, a la Tresoreria, a la Gerència, així com a tots els
regidors i regidores de l’ajuntament, i fer difusió de general coneixement de totes les
àrees municipals per mitjà de la intranet, als efectes legals oportuns.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 5.PER DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT QUE
TENIA CONCEDIDA EL SENYOR P.V.C PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès: Que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 3 d’abril de
1986, es va adoptar l’acord d’autoritzar entre d’altres al funcionari d’aquesta
Corporació D. P.V.C., la compatibilitat per exercir com advocat i delineant, sempre
que es tractés d’activitats o assumptes que no tinguessin relació amb resolucions
administratives d’aquest Ajuntament.
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Atès: Que el senyor P.V.C. ha presentat un escrit renunciant a dita compatibilitat,
havent de procedir a adoptar la resolució oportuna en ordre a deixar sense efectes
l’autorització de la mateixa.
Atès: Que els articles novè i catorzè de la llei 53/84, disposa que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats corresponen al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que l’article 123.1.p) de la llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “Les
demès que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 de l’esmentat article.
El Ple, a proposta de la Tenient de 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.- Deixar sense efectes, l’acord del Ple de l’Ajuntament pel que es va autoritzar,
al senyor P.V.C., la compatibilitat per exercir com advocat i delineant, al haver
renunciat el mateix a la compatibilitat autoritzada.
Segon.- Notificar l’anterior acord a P.V.C..

PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
DICTAMEN 6.PER B.C.P PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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 en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 4 de gener de 1985, es va publicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual estableix com a principis generals, entre d’altres,
els següents:
-

Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.
Prohibició de rebre més d’una remuneració amb càrrec als Pressupostos de
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-

les Administracions Públiques i Organismes d’elles dependents.
Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o menyscabar
el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència del
treballador.

Atès: Que la citada llei, segons estableix l’art. 2.1.c) de la mateixa, serà aplicable al
personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d’elles dependents.
Atès: Que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1985, va
aprovar els criteris, amb subjecció a l’establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, pel quals
han de regir-se les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un segon lloc
o activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta Corporació o
dels seus Organismes Autònoms, que hagin de ser adoptades per l’Ajuntament Ple.
Atès: Que els article novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les
altres que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 del citat article.
Atès: Que B.C.P. amb DNI xxxxxxxxxxx, treballadora d’un Pla d’Ocupació d’aquest
Ajuntament desitja exercir activitats de forma privada, i ha formulat la corresponent
declaració d’aquestes activitats.
Atès: Que l’acord que es proposa s’ajusta a les disposicions legals vigents sobre la
matèria.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer.- Autoritzar a la senyora B.C.P. la compatibilitat per realitzar tasques de tècnic
administratiu, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis
relacionats amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el
temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18,75 hores setmanals, havent de
realitzar-se l’activitat que es compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la
prestació de serveis en aquest Ajuntament.
Segon.- Notificar l’acord anterior a B.C.P. i al Comitè de Treballadores/ors.

DICTAMEN 7.-

PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
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PER G.I.P PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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 en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 4 de gener de 1985, es va publicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual estableix com a principis generals, entre d’altres,
els següents:
-

Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.
Prohibició de rebre més d’una remuneració amb càrrec als Pressupostos de
les Administracions Públiques i Organismes d’elles dependents.
Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o menyscabar
el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència del
treballador.

Atès: Que la citada llei, segons estableix l’art. 2.1.c) de la mateixa, serà aplicable al
personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d’elles dependents.
Atès: Que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1985, va
aprovar els criteris, amb subjecció a l’establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, pel quals
han de regir-se les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un segon lloc
o activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta Corporació o
dels seus Organismes Autònoms, que hagin de ser adoptades per l’Ajuntament Ple.
Atès: Que els article novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les
altres que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 del citat article.
Atès: Que G.I.P. amb DNI xxxxxxxxxx, treballadora d’un Pla d’Ocupació d’aquest
Ajuntament desitja exercir activitats de forma privada, i ha formulat la corresponent
declaració d’aquestes activitats.
Atès: Que l’acord que es proposa s’ajusta a les disposicions legals vigents sobre la
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matèria.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer.- Autoritzar a la senyora G.I.P. la compatibilitat per realitzar tasques
d’arqueòloga, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis
relacionats amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el
temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18,75 hores setmanals, havent de
realitzar-se l’activitat que es compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la
prestació de serveis en aquest Ajuntament.
Segon.- Notificar l’acord anterior a G.I.P. i al Comitè de Treballadores/ors.

DICTAMEN 8.PER
AUTORITZAR
FUNCIONÀRIA MUNICIPAL N. S. C.

LA

COMPATIBILITAT

A

LA

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

Atès: Que en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 4 de gener de 1985, es va publicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual estableix com a principis generals, entre d’altres,
els següents:
-

Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.
Prohibició de rebre més d’una remuneració amb càrrec als Pressupostos de
les Administracions Públiques i Organismes d’elles dependents.
Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o menyscabar
el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència del
treballador.

Atès: Que la citada llei, segons estableix l’art. 2.1.c) de la mateixa, serà aplicable al
personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d’elles dependents.
Atès: Que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1985, va
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aprovar els criteris, amb subjecció a l’establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, pel quals
s’han de regir les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un segon lloc o
activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta Corporació o dels
seus Organismes Autònoms, que hagin de ser adoptades per l’Ajuntament Ple.
Atès: Que els article novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la competència per
autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que N.S.C. amb DNI xxxxxxxxxxx, funcionària de carrera d’aquest Ajuntament
desitja exercir activitats, com a professora, a temps parcial de 4 hores setmanals, en
la Fundació per l’Escola Superior de Música de Catalunya, i ha formulat la
corresponent declaració d’aquestes activitats, per tal de que s’autoritzi la seva
compatibilitat.
Atès: Que la Fundació per l’Escola Superior de Música de Catalunya és una institució
que pertany al sector públic.
Atès: Que la senyora N.S.C. es troba adscrita, i desenvolupa, el lloc de treball de
Directora de l’Escola de Música d’aquest Ajuntament.
Atès: Que l’article tercer.1 de la Llei 53/1984, pel que fa a les activitats públiques,
estableix que “En tot cas, la autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de
l’interès públic”.
Atès: que la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al personal
al servei de les corporacions locals de Catalunya, segons disposa l’article 1.2.d) de la
pròpia llei, disposa, en el seu article 4.6, en relació a l’autorització d’activitats
públiques que “En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es
tracta d’un segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l’interès públic si la
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la
funció o l’activitat que es considera principal”.
Atès: Que, en el mateix sentit, es pronuncia l’article 324.2.b) del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
Atès: Que la petició d’autorització de compatibilitat de la senyora N.S.C., ha estat
informada favorablement per la seva superior jeràrquica, la Cap de Servei
d’Educació, d’aquest Ajuntament, proposant la consideració d’interès públic, per a
aquest Ajuntament, de l’activitat a compatibilitzar.
Atès: Que, per tot el que s’ha exposat, es considera oportú autoritzar la compatibilitat
demanada per la senyora N.S.C., declarant l’interès públic, per a aquest Ajuntament,
de l’activitat a compatibilitzar per la senyora Sempere.
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Atès: Que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les
altres que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 del citat article.
Atès: Que l’acord que es proposa s’ajusta a les disposicions legals vigents sobre la
matèria.
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.- Autoritzar a la funcionària de carrera d’aquest Ajuntament N.S.C. la
compatibilitat per realitzar tasques de professora, a temps parcial de 4 hores
setmanals, en la Fundació per l’Escola Superior de Música de Catalunya, sempre que
en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis relacionats amb resolucions
administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el temps que dediqui a la mateixa
no sigui superior a 18,75 hores setmanals, havent de realitzar-se l’activitat que es
compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la prestació de serveis en aquest
Ajuntament, tot declarant l’interès públic, per a aquest Ajuntament, de l’activitat
docent que s’autoritza, tota vegada que està directament relacionada amb la funció o
l’activitat principal de la senyora Sempere Comas en aquesta Corporació, que és la
de Directora de l’Escola de Música, de conformitat amb el que, al respecte, disposen
l’article 4.6, “in fine”, de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i l’article 324.2.b)
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals de Catalunya.
Segon.- Notificar l’acord anterior a N.S.C., al Servei d’Educació i al Comitè de
Treballadors/es.

PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
DICTAMEN 9.PER A.T.G. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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Atès: Que en el Butlletí Oficial de l’Estat de data 4 de gener de 1985, es va publicar la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, la qual estableix com a principis generals, entre d’altres,
els següents:
-

Dedicació a un sol lloc de treball en el sector públic.
Prohibició de rebre més d’una remuneració amb càrrec als Pressupostos de
les Administracions Públiques i Organismes d’elles dependents.
Incompatibilitat per exercir qualsevol activitat que pugui impedir o menyscabar
el compliment dels deures o comprometre la imparcialitat o independència del
treballador.

Atès: Que la citada llei, segons estableix l’art. 2.1.c) de la mateixa, serà aplicable al
personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d’elles dependents.
Atès: Que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1985, va
aprovar els criteris, amb subjecció a l’establert en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, pel quals
han de regir-se les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un segon lloc
o activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta Corporació o
dels seus Organismes Autònoms, que hagin de ser adoptades per l’Ajuntament Ple.
Atès: Que els articles novè i catorzè de la Llei 53/84, disposen que la competència
per autoritzar o denegar les compatibilitats correspon al Ple de l’Ajuntament.
Atès: Que A.T.G., amb DNI xxxxxxxxxx, treballadora d’un Pla d’Ocupació d’aquest
Ajuntament que desitja exercir activitats professionals fora d’aquest Ajuntament, com
a professora universitària associada, en règim de dedicació parcial, i amb una durada
determinada, a la Universitat de Barcelona, ha formulat la corresponent declaració
d’aquestes activitats, per tal de que s’autoritzi la seva compatibilitat.
Atès: Que l’article quart.1 de l’esmentada Llei 53/1984, disposa que “Podrà autoritzarse la compatibilitat, complides les restants exigències d’aquesta llei, per al
desenvolupament d’un lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada
determinada”.
Atès: que la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, aplicable també al personal
al servei de les corporacions locals de Catalunya, segons disposa l’article 1.2.d) de la
pròpia llei, disposa, en el seu article 4.2, en relació a l’autorització d’activitats
públiques que “Hom pot autoritzar, una vegada complertes les prescripcions
d’aquesta llei, la compatibilitat per a ocupar un lloc de treball com a professor
universitari associat en règim de dedicació a temps parcial i amb una durada
determinada”.
Atès: Que, en el mateix sentit, es pronuncia l’article 326.1.a) del Decret 214/1990, de
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30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
Atès: Que la petició d’autorització de compatibilitat de la senyora Anaïs Tarragó
Guarro, ha estat informada favorablement pel seu superior jeràrquic, el Cap de Servei
de Promoció Econòmica, d’aquest Ajuntament.
Atès: Que, per tot el que s’ha exposat, es considera oportú autoritzar la compatibilitat
demanada per la senyora A.T.G., ja que l’acord que es proposa s’ajusta a les
disposicions legals vigents sobre la matèria.
Atès: Que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local en la redacció
donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les
altres que expressament li confereixin les lleis”, sent indelegable aquesta atribució
segons disposa l’apartat 3 del citat article.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer.- Autoritzar a la treballadora municipal A.T.G. la compatibilitat per realitzar
tasques de professora universitària associada, en règim de dedicació parcial i amb
una durada determinada, a la Universitat de Barcelona, sempre que en l’exercici
d’aquesta activitat no desenvolupi serveis relacionats amb resolucions administratives
d’aquest Ajuntament, havent de realitzar-se l’activitat que es compatibilitza, en horari
que no coincideixi amb la prestació de serveis en aquest Ajuntament, ni perjudiqui a
la dedicació en el seu treball.
Segon.- Notificar l’acord anterior a A.T.G. i al Comitè de Treballadores/ors.

PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES
DICTAMEN 10.PLANTILLES D’AQUEST AJUNTAMENT.
Vist l’informe favorable condicionat de la Intervenció General. No obstant això, es
dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova
amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 27.1 del decret 214/90, de juliol,
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es permet la modificació de les
plantilles amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost durant l’any de vigència.
Atès que l’amortització i la creació de places, amb la conseqüent modificació de les
plantilles, comporta la modificació pressupostària necessària per l’adequació dels
crèdits.
Atès que la competència, per aprovar les plantilles de personal i les seves
modificacions correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb el que disposa l’article
123.1h) de la llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, en el següent sentit:
-

Amortitzar una plaça vacant “d’administratiu/va, integrada en l’escala
d’administració general, subescala administrativa, subgrup C1.
Crear una plaça de titulat/da superior universitari/ària, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala tècnica, subgrup, A1.

Segon.- Exposar al públic l’anterior acord durant un termini de 15 dies, una vegada
transcorregut aquest temps, si no hi ha reclamacions, s’entendrà aprovat
definitivament.
Tercer.- Notificar aquest dictamen a les administracions estatal i autonòmica i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16
DICTAMEN 11.DEL PRESSUPOST.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
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Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 16 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent als expedients 49 i 50/2013 en la de
Transferència de crèdits per import total de 415.442,10 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57
18.953.246,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 3.669.985,79
75.660.856,84
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
0,00
1.108.000,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 27.962.146,69
0,00 230.317.227,40
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 3.033.330,03
81.066.062,88
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.395.867,45
78.854.040,30
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.491.047,03
19.474.782,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 20.652.841,05
-415.442,10
385.442,10 29.980.841,05
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
389.061,13
30.000,00
7.041.500,23
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 27.962.146,69
0,00 230.317.227,40
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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 12.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 38 DE LES
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, 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:

VISTA la proposta de modificació de les bases d’execució del pressupost general per
a 2013 formulada per l’Òrgan de Gestió Tributària.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost, del qual formen part
les bases d’execució, és el Ple de l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 168.4 del
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu2/2004, de 5 de març.
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 les bases d’execució del
pressupost general de L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de
2013, d’acord amb el detall següent:
Article 38è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits incobrables
Es modifiquen els apartats 1, 3 i 4, que passen a tenir la redacció següent:
“1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos: a)
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Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés de
número d'identificació fiscal de l'obligat del pagament: justificació documentada
d’haver-se intentat l’embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats
financeres, fetes en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari,
justificació d’haver-se tramitat sol·licitud de localització del número d'identificació
fiscal; c) En cas de persones físiques: informe del Recaptador Municipal indicant que
l’embargament de salaris no ha estat possible o que l’import de l’expedient és inferior
a 60,00 euros; d) Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de les
actuacions realitzades no s’han localitzat altres béns embargables i realitzables.”
“3.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports entre 150,01 i 1.200,01 euros:
a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any en el que prescriuen els deutes, es formularà la proposta de crèdits
incobrables en els requisits de l’apartat 1), al que se li afegirà informe/diligència de
que l'obligat del pagament en l'impost sobre béns immobles no figura com a subjecte
passiu del mateix. Si fos subjecte passiu d'aquest impost, s'haurà d'informar, per la
Recaptació Executiva, sobre la no viabilitat de l'embargament dels béns immobles, en
base a que les actuacions en via executiva poden considerar-se desproporcionades
en relació al deute que es persegueix; que el bé immoble no és realitzable o la
realització del mateix tindria un valors nul o d’escàs valor b) Quan el deutor ho sigui
per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l’1 de gener, es formularà la
proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l'apartat 2), a la que se li afegirà
informe de l’Òrgan de Gestió Tributària que haurà de valorar la conveniència
d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de gener de l’any següent
que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l’Òrgan de Gestió Tributària
en base a les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a municipal.”
“4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any del que prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits
incobrables amb els requisits següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb
informe de que no figura com a subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles; 3)
Amb informe/certificat que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat de
L'Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d’aquest impost,
s’haurà d’informar, per l’Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva es
poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix, que el bé
immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o escàs. Per
imports inferiors a 3.000,00 euros, no s’embargarà la vivenda habitual quan aquest
sigui l’únic bé immoble propietat del/de la deutor/a.”
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.
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TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el text íntegre de la modificació de les bases d’execució del
pressupost.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a l’Òrgan de Gestió
Tributària.

DICTAMEN 13.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17
DEL PRESSUPOST.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 17 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent als expedients 48/2013 en la de Transferència
de crèdits per import total de 20.000,00 euros, d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
149.997,57
18.953.246,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 3.669.985,79
75.660.856,84
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
0,00
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
0,00
1.108.000,00
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
TOTAL
202.355.080,71 27.962.146,69
0,00 230.317.227,40
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 3.033.330,03
81.066.062,88
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.395.867,45
-20.000,00
20.000,00 78.854.040,30
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.491.047,03
19.474.782,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 20.622.841,05
29.980.841,05
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
419.061,13
7.041.500,23
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 27.962.146,69
0,00 230.317.227,40

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 14.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIO QUE
APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per Resolució de la Tinent d' Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals
número 1306/2013, de 14 de febrer, es va aprovar la liquidació del pressupost
d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2012.
ATÈS que l’ esmentada Resolució va adoptar-se complimentant i en compliment dels
articles 191.2 i 191.3 del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), i en aplicació de l' article 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril,
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així com el previst en les Regles 345 a 354, ambdues incloses, de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local aprovada per Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 17/07/1990 y Regla 34 de la Instrucción de Contabilidad
per a la Central Comptable d' aquesta Administració aprovada pel Plenari amb data
04/11/2003,amb les modificacions establertes per la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, per la que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.
ATÈS que de conformitat amb l' article 212.2 del TRLRHL, en relació a la Regla
408,de la Instrucció de Comptabilitat per l’ Administració Local,la Intervenció General
d' aquesta Administració té l' obligació de formar el Compte General abans del dia 1
de juny, amb els requisits que preveuen les Regles 97 a 104, ambdues incloses ,de
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local de 23 de novembre de 2004,i a
la que s' haurà d' acompanyar les memòries i els estats integrats i consolidats així
com la documentació complementària que es determina a l' article 211 del TRLRHL, i
Regles 98 a 101,ambdues incloses de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local.
ATÈS que aquesta documentació s’elabora per la Intervenció General d'aquesta
Administració i que és comprensiva de la documentació que preveu l'article 209 del
TRLRHL, i de les que conté les Regles esmentades en els paràgrafs anteriors.
VIST l’informe emès per la Intervenció General d' aquest Ajuntament respecte a la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.
VIST l' article 193.4 del TRLRHL, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i el RDL
1463/2007, de 2 de novembre, pel que es refereix a la liquidació del Pressupost de l'
Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER. DONAR-SE PER ASSABENTAT del contingut de la Resolució d'aquesta
Tinença d'Alcaldia número1306/2013, de 14 de febrer, per la que s’aprovava la
liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2012.
SEGON. CONVOCAR a la Comissió Especial de Comptes, a la qual s’ha de remetre
el Compte General d’aquest Ajuntament abans de l’1 de juny per al seu informe, en
aplicació d' allò que disposa l' article 212.2 del TRLRHL.
TERCER. A L'ESMENTAT COMPTE GENERAL, s' hauran d'acompanyar els estats i
comptes a què es refereix l' article 209 del TRLRHL, desenvolupats a les Regles 413
a 435, ambdues incloses, de la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local aprovada per Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de data
17/07/1990, amb les modificacions de la Instrucció del Model Normal de
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Comptabilitat Local, de 23/11/2004 i s' haurà d' acompanyar de les memòries i els
estats integrats consolidats, continguts a l' article 211 del TRLRHL i Regles 98 a 101,
ambdues incloses, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad.
QUART. TRASLLADAR els presents acords, per mitjans telemàtics, a la Presidenta
de la Comissió Especial de Comptes per al seu coneixement i a la Secretaria i
Intervenció General per a la seva complimentació i efectes subsegüents.

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
Passarem al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya vota favorablement des del punt número 15 fins el punt
número 20 i s’absté del punt número 21.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement de tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sra. Alcaldessa, votarem a favor, des de Convergència i Unió, votarem a favor del
número 15 al número 21.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, el grup popular vota a favor de tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, passaríem a la segona part del Ple.

BENESTAR I FAMÍLIES

PER IMPOSAR SANCIONS AL SR.
DICTAMEN 15.INFRACCIONS A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 79/12.

J.L.C.S. PER
DE GOSSOS

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. 9625/2012, de 26 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador.
ATÈS que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificats al domicili de l’imputat en data 3 de desembre de 2012.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
Que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en data 21 de desembre de 2012, la Sra. Instructora va dictar Proposta
definitiva resolució, mantenint en els seus termes la Resolució d’incoació 9625/2012,
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de 26 de novembre.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
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. J.L.C.S., amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx de
l’Hospitalet mitjançant resolució núm. 9625/2012, de 26 de novembre.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 21 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al el Sr. J.L.C.S., amb domicili al
carrer xxxxxxxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet.
QUART. - IMPOSAR al el Sr. J.L.C.S., amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx de
l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
FETS: Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos
QUALIFICACIÓ DEFINITIVA: GREU
SANCIÓ DEFINTIVA: 300,00.-euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

DICTAMEN 16.PER IMPOSAR SANCIONS AL SR. C.C.M.A. PER
INFRACCIONS A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 2.350 € SA
38/12 VR.

…/…

34

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. 6282/2012, de 10 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador, al Sr. C.C.M.A..
ATÈS que l’ esmentada Resolució i el Plec de càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació el dia 13 de juliol de 2012, sense que consti la presentació d’al·legacions ni
la proposició de la pràctica de cap mitjà de prova.
ATÈS que, amb data 20 de setembre de 2012, es va dictar proposta de resolució i
d’obertura de tràmit d’audiència, sent notificada a l’ imputat el dia 24 d’octubre de
2012, sense que tampoc consti la presentació de cap tipus d’al·legació.
ATÈS que, davant la possibilitat d’haver d’imposar unes fortes sancions econòmiques
tot i el silenci de l’ imputat, es va acordar donar-li un altre termini de deu dies per
presentar al·legacions mitjançant ofici de data 13 de desembre de 2012, notificat
personalment a l’ imputat en data 17 de desembre de 2012, pel qual s’ampliava el
termini de resolució del procediment en dos mesos per tal de facilitar l’ imputat la
possibilitat de defensar els seus interessos mitjançant l’obertura d’un nou i
extraordinari tràmit d’audiència.
ATÈS que tampoc consta la presentació de cap al·legació al respecte en el termini
atorgat.
VISTA la proposta de resolució de data 4 de gener de 2013, notificada al Sr. M. en
data 16 de gener de 2013 i davant de la qual ara tampoc s’han presentat
al·legacions.
ATÈS que s’entén que s’ha li ha ofert prou possibilitats per a la defensa dels seus
interessos, sense que hagi fet ús d’aquest dret.
VIST l ‘ informe de l’assessoria jurídica del Servei de Salut.
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
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 Servei a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR i, en el seu cas, CONVALIDAR, totes les actuacions
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administratives dutes a terme fins al dia d’avui en la tramitació del present
procediment administratiu sancionador.
SEGON.- RATIFICAR la Proposta definitiva de resolució de data 4 de gener de 2013
presentada per la Sra. instructora del procediment.
TERCER.- QUALIFICAR els fets:
1)
2)
3)
4)

MOLT GREU
GREU
GREU
GREU

i declarar el Sr. C.C.M.A., autor de l’ esmentada infracció tal i com es deriva del
procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. C.C.M.A., amb domicili al carrer xxxxxxxxxxxxx l ‘
Hospitalet, les sancions que es diran:
1)
Ensinistrar en un espai públic un gos de raça considerada potencialment
perillosa amb la finalitat d’atac i de fomentar la seva agressivitat, fets que violen la
regulació de l’ensinistrament d’aquest tipus d’animals (art. 5 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos) i que són
constitutius de les següents infraccions:
“Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades”, que es qualifica com a MOLT
GREU (art. 7.4.a) de la llei 10/1999).
► Sanció de 1.500,00.-euros (art. 11 de la llei 10/1999).
No disposar l’imputat d’acreditació professional
2)
ensinistrament, fet constitutiu de la següent infracció:

per

a

l’activitat

d’

“Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial”, que es
qualifica com a GREU (art. 7.3.c) de la llei 10/1999).
►Sanció de 150,00.-euros (art. 11 de la llei 10/1999).
3)
Portar el gos potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via pública
(parc públic). El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU.
► Sanció de 300,00.-euros.
4)
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
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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, fet que es qualifica com a GREU.
►Sanció de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT.- Considerar responsable dels fets, el Sr. C.C.M.A., amb
domicili al carrer xxxxxxxxxxxxxx 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 Cap de la
Unitat de Salut ambiental de Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

DICTAMEN 17.PER ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ
I IMPOSAR SANCIÓ A LA SRA S.A.E.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99
SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT
TOTAL 150 €. EXP.SA35/12
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 5068/2012, de 5 de juny de 2012, es va incoar
el present procediment sancionador contra la Sra. S.A.E.G., per la comissió de
pressumptes infraccions a la normativa sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució, juntament amb la corresponent proposta de
resolució, van ser objecte de notificació en data 8 de juny de 2012.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de la Sra. S.A.E.G., dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VIST que, en data 27 de novembre de 2012, es va adoptar l’acord de Ple núm.
U0503/98, pel qual s’imposava a la Sra. S.A.E.G. una sanció per no disposar de la
llicència preceptiva que exigeix la llei 50/1999, i que aquell consta notificat en data 17
de gener de 2013.
VIST que, en data 31 de gener de 2013, la Sra. S.A.E.G. va fer una compareixença
davant del Negociat de Protecció dels animals, a la qual manifestava que ella no era
la propietària de l’animal i donava la filiació de la persona titular del mateix; en dita
compareixença, la Sra. S.A.E.G. es ratificava en el contingut d’una instància
presentada el dia 18 d’octubre de 2012, però en seu d’un altre procediment
sancionador (SA 40/2012). No obstant, l’esmentada instància es té per incorporada al
present expedient, mitjançant còpia compulsada, en atenció a que aquest document
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és assenyalat expressament per la Sra. S.A.E.G. en la seva compareixença i a que el
seu contingut pot afectar a la resolució del present procediment.
A més, vist el contingut de l’acta de compareixença de data 31 de gener de 2013, la
mateixa, - encara que no digui res explícit al respecte -, s’ha de qualificar
com un recurs de reposició potestatiu contra l’acord de Ple núm. U0503/98, de 27 de
novembre.
ATÈS que, una vegada estudiat el recurs, es considera que el mateix haurà de ser
parcialment estimat pels motius que es diran a la part dispositiva (Acord Primer).
VISTOS els articles 19 i 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en
relació amb l’article 108 de la llei 7/1985, RBRL.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VIST que resulta òrgan competent per dictar la corresponent resolució (Acord), el Ple
Municipal, segons disposa l’article 123.1.p) de la llei 7/1985, RBRL, en relació amb
l’article 13 de la llei 10/1999, modificat per l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de
juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol de 2004).
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició potestatiu, interposat
per la Sra. S.A.E.G., en data 31 de gener de 2013 contra l’acord del Ple municipal
núm. U0503/98, de 27 de novembre, per les raons exposades a continuació:
Primer.- Respecte de la sanció 1. “Portar el gos potencialment perillós sense morrió i
sense lligar a la via pública”, el recurs haurà de ser PARCIALMENT ESTIMAT, atès
que, de les circumstàncies que concorren en el cas i de les al·legacions fetes per la
Sra. S.A.E.G., es pot concloure que la situació va ser puntual i no va suposar cap
tipus de perill per a les persones; per això, i en aplicació del principi de
proporcionalitat, s’estima convenient proposar una modulació de la sanció a imposar,
rebaixant el seu import en un 50%.
Segon.- Respecte de la sanció 2. “No disposar de l’assegurança de Responsabilitat
Civil que es requereix com a condició indispensable per la tinença de gossos
potencialment perillosos”, el recurs haurà de ser ESTIMAT, atès que no consta que la
Sra. S.A.E.G. imputada sigui l’efectiva propietària del gos ni, per tant, la responsable
de regularitzar la situació jurídica de l’animal.
SEGON.- SOBRESEURE el present procediment i procedir al ser arxiu, en referència
a la infracció identificada amb el núm. 2 a la Resolució incoàtoria (“No disposar de
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l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a condició indispensable
per a la tinença de gossos potencialment perillosos”), atès que la Sra. S.A.E.G. no és
la responsable del compliment de les obligacions necessàries per a mantenir la
correcta situació jurídica de l’animal.
TERCER.- MANTENIR la proposta de tipificació i qualificació dels fets, respecte de la
infracció núm. 1 (“Portar el gos potencialment perillós sense morrió i sense lligar a la
via pública”), però modulant la sanció a imposar en un 50%, fixant-la en la quantitat
de 150,00.-euros.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

DICTAMEN 18.PER
IMPOSAR
SANCIÓ
I
SOBRESEIMENT
DE
L’EXPEDIENT SANCIONADOR DEL SR. A.E.R.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI
10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 150 €. SA
70/2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 8014/2012, de 8 d’octubre, va incoar-se
expedient sancionador contra el Sr. A.E.R.P.del carrer xxxxxxxxxxxx de l’Hospitalet,
per una infracció de la normativa sobre protecció d’animals, i que aquesta resolució,
juntament amb la proposta de resolució adjunta, van ser objecte de notificació en data
17 d’octubre de 2012.
VIST que consta que la resolució d’incoació i la Proposta de resolució van ser
notificats en data 17 d’octubre de 2012, sense la presentació d’al·legacions en el
termini atorgat a l’efecte.
ATÈS que, de la informació requerida del Cens d’animals de companyia, resulta que
el gos que passejava l’imputat no és de la seva propietat, sinó que el titular és una
tercera persona; concretament, el titular de l’animal resulta residir en el el mateix
domicili que l’imputat, la qual cosa ha donat lloc a una confusió en el moment
d’imputar les infraccions derivades dels fets.
ATÈS que, que és aquesta tercera persona, -i no el Sr. A.E.R.P., la responsable de
mantenir la correcta situació jurídica de l’animal i, en el seu cas, qui haurà de
respondre per l’incompliment de les obligacions derivades d’això.
VISTA que l’anterior acredita que l’imputat no és responsable de la comissió de la
infracció identificada amb el núm. 2 a la esolució incoàtoria (“No disposar de
l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a condició indispensable
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per a la tinença de gossos potencialment perillosos”), per la qual cosa resulta
convenient exculpar-li a tal respecte.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 15 de gener de 2013, de
sobreseïment parcial del procediment i arxiu parcial de l’expedient, s’ajusten a la
legalitat vigent.
VIST el que disposen els articles 19.a) i b), i 20.1.c) del Decret 278/1993 de 9 de
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència
de la Generalitat.
VIST que resulta òrgan competent per dictar la corresponent resolució (acord) el Ple
municipal, d’acord amb l’art. 123.1.p) de la llei 7/1985, RBRL, en relació amb l’article
13 de la llei 10/1999, modificat per l’art. 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de
mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol de 2004).
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.- SOBRESEURE el present procediment i procedir al ser arxiu, en
referència a la infracció identificada amb el núm. 2 a la Resolució incoàtoria (“No
disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a condició
indispensable per a la tinença de gossos potencialment perillosos”), atès que l’imputat
no és el responsable del compliment de les obligacions necessàries per a mantenir la
correcta situació jurídica de l’animal.
SEGON.- MANTENIR la proposta de tipificació i qualificació, respecte de la infracció
identificada amb el núm. 1 en la resolució d’incoació abans esmentada, procedint a
imposar al Sr. A.E.R.P., la sanció que a continuació s’assenyala:
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:
SANCIÓ DEFINITIVA:

GREU
150,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.

PER IMPOSAR SANCIONS AL SR. W. J. G V. PER
DICTAMEN 19.INFRACCIÓ A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. IMPORT TOTAL 550 €. SA 66/ 12 VR.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7894/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. W.J.G.V., amb domicili al carrer
xxxxxxxxx de l’Hospitalet, per infraccions de la Llei 10/99 de 30 de juliol, de Tinença
de gossos considerats de raça perillosa.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació al Sr. García entre els dies 17 i 23 d’octubre de
2012 (es va deixar una còpia a la bústia); per la qual cosa i als efectes de l’article
59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOPB del 5
de novembre de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, entre els dies
26 d’octubre i 8 de novembre de 2012.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
VIST l’ informe de la Sra. instructora de data 1 de febrer de 2013
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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
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. W.J.G.V. de data 15 d’octubre de 2013 .
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la
Instructora del procediment en data 1 de febrer de 2013 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. W.J.G.V. domiciliat al carrer
xxxxxxxxxxx de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. W.J.G.V. domiciliat al carrer xxxxxxxxxxxxxxxx de
Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb
la quantitat següent:
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1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
150,00.-euros.
2.

No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica
definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb 400,00.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

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

DICTAMEN 20.PER SOBRESEURE L’ACTE ADMINISTRATIU, EXPEDIENT
SANCIONADOR DEL SR. A.E.R.P. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT DEL SERVEI DE SALUT
NÚM. SA 39/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 7899/2012, de 4 d’octubre, va incoar-se
expedient sancionador contra el Sr. A.E.R.P., per una infracció de la normativa sobre
tinença de gossos potencialment perillosos (manca de llicència).
VIST que aquesta resolució, juntament amb el plec de càrrecs adjunt, van ser objecte
de notificació en data 16 d’octubre de 2012.
VIST que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits establerts en el
Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la proposició de cap mitjà de
prova en els deu dies atorgats a l’efecte.
ATÈS que, malgrat l’anterior, de la informació obrant al Cens d’animals de
companyia, es conclou que el gos que passejava l’imputat no és de la seva propietat,
sinó que el titular és una tercera persona; concretament, el titular de l’animal resideix
en el mateix domicili que l’imputat, la qual cosa ha donat lloc a una confusió en el

…/…

42

moment d’imputar les infraccions derivades dels fets.
ATÈS que és aquesta tercera persona, -i no l’imputat-, la responsable de mantenir la
correcta situació jurídica de l’animal i, en el seu cas, qui haurà de respondre per
l’incompliment de les obligacions derivades d’això.
ATÈS que l’anterior acredita que l’imputat no és responsable de la comissió de la
infracció imputada, consistent en no disposar de la llicència preceptiva per a la
conducció i tinença d’aquest tipus d’animals, atès que no és el seu propietari.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 15 de febrer de 2013, on proposa el
sobreseïment del procediment perquè es considera que l’imputat no és el
responsable dels fets per no ser el propietari del gos.
ATÈS el que disposen l’art. 89 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i els arts. 19.b) i 20.1.c)
del Decret 278/1993, de 9 de novembre.
VIST que resulta òrgan competent per dictar la corresponent resolució, el Ple
municipal, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.p) de la llei 7/1985, RBRL, en
relació amb l’article 13 de la llei 10/1999, modificat per l’article 49.2.b) de la Llei
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21
de juliol de 2004).
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.- SOBRESEURE el present procediment sancionador i procedir a l’ARXIU
de l’expedient administratiu corresponent, atès que el Sr. A.E.R.P., amb domicili al
carrer xxxxxxxxxxxxxx, no és el propietari del gos ni, per tant, el responsable del
compliment de les obligacions necessàries per a mantenir la correcta situació jurídica
de l’animal.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.

PER APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
DICTAMEN 21.COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE AMB EL CONSELLL COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT PER DUR A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS
DE L’ANY 2013. 17.347, 22 €
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
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Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; 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:

ATÈS que l’Ajuntament de L'Hospitalet, amb d’altres ajuntaments i l’Aeroport de
Barcelona, ve conveniant, des de fa uns anys amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la col·laboració per portar a terme la campanya de desinsectació en els
seus termes municipals, per part del Servei de control de mosquits de l’ esmentat Ens
Comarcal, col·laboració que finalitzava el dia 31 de desembre de 2012.
ATÈS que les clàusules de l’ esmentat conveni permeten la seva pròrroga anual
mitjançant acord exprés de les parts.
VIST l’acord de la Junta de govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data
17 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la pròrroga de l’ esmentat conveni de
col·laboració per l’any 2013, i s’estableix una participació econòmica de l’Ajuntament
de l ‘ Hospitalet, xifrada en la quantitat de 17.347,22,- euros
VIST l’informe de la Cap de la Unitat d’Inspecció i Laboratori.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic del Servei de Salut.
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable de l’existència de crèdit
suficient.
ATÈS que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord, el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985 LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ -PAC i 309 del Decret 179/1995 ROAS,
donat que es produeix una encomana de gestió de l’Ajuntament en favor d’una altra
Administració Pública (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
CONSIDERANT que l’acord d’aprovació s’ha d’adoptar per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació (art. 123.2 LBRL i 309.2 ROAS ) serà
necessari informe preceptiu de la Secretaria i de la Intervenció Municipal, d’acord
amb el que disposa l’article 54 del RDLeg 781/1986 de 1º8 d’abril i l’article 173 del
RD 2568/1986 de 28 de desembre (ROF)
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la subscripció d’una pròrroga del Conveni de Col·laboració a
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subscriure amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per dur a terme la campanya
de control de mosquits de l’any 2013, així com l’aportació de 17.347,22.- euros
establerta en la mateixa. (Disset mil tres-cents quaranta set euros amb 22 cèntims)
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució de l’
esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2013 fins a la data de la seva aprovació.
TERCER.- FACULTAR a la Tinent d’alcalde de Benestar i Famílies de l’Ajuntament
de l ‘ Hospitalet , per a la signatura d’aquest conveni i de quants documents se n’hi
puguin derivar.
QUART.- IMPUTAR la despesa de 17.347,22,- Euros que generen els presents
acords a la partida 3130.465.01.00 segons RC núm.130011045 de data 28.02.2013
, emès per la Intervenció General.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat,
a la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori de l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet i a
la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 22.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL PERIODE
18/02/2013 A 8/03/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1386 AL 2098.
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. 1386
de data 18 de febrer de 2013 al núm. 2098 de 8 de març de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
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DICTAMEN 23.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 8 DE 26 DE FEBRER I NÚM. 9 I 10 DE 5 I 12 DE MARÇ
DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.

Les sessions són les corresponents als números 8 de 26 de febrer i 9 i 10 de 5 i 12
de març de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM, CiU i
ICV-EUiA, número 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, com aquesta era una moció que s’havia presentat per part del Partit Socialista i
per part de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, faran la
presentació de forma conjunta el Sr. Belver i el Sr. Salmerón. Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. La nostra moció estrictament el que ve a fer és donar
recolzament a la declaració que es va fer a la permanent del Consell de Governs
Locals, respecte de l’avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració Local. A veure, aquesta modificació porta molt de temps, diguéssim,
cuinant-se, des del mes de juliol en el que es va fer el primer esborrany i on en
determinats moments, bé, en aquell moment d’entrada, que es pretenia fer una cosa
molt ràpida i que s’aprovés immediatament, des de totes les instancies municipalistes
de l’Estat, la Federació Espanyola de Municipis, la Federació de Municipis de
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Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya, entre d’altres, van instar al govern
en aquell moment a què retingués aquell avantprojecte, que es posés a seure, a
negociar, a consensuar, a intentar acordar aquesta modificació de la Llei.
A partir d’allà, ha tingut múltiples evolucions i múltiples versions, però al final què
queda, més enllà dels diferents canvis o adaptacions o algunes modificacions que
s’han anat introduint en les diferents versions. La sensació que un té llegint aquests
esborranys és, o bé que des del govern central hi ha un absolut desconeixement de
la realitat del país, que és una possibilitat, i evidentment de les tasques que es fan
des dels més de 8.000 ajuntaments que hi ha a Espanya, o bé el que hi ha al darrera
és alguna cosa pitjor, que seria, diguéssim, amagar una voluntat centralitzadora, de
desapoderament democràtic dels municipis, d’una voluntat centralitzadora, i el que és
pitjor, privatitzadora de serveis bàsics, en el conjunt del territori espanyol. Per què
diem això, perquè quan el que s’està plantejant és que, en base a totes les propostes
que es fan en les quals, per exemple, entre d’altres coses, no es poden ni
mancomunar serveis, ni es poden fer agrupacions de municipis per ser més eficients
en la prestació de serveis, i que si cadascun dels ajuntaments menors de 20.000
habitants, no poden prestar els serveis de manera eficient en el seu municipi,
aquestes competències, competències, no serveis, directament passarien a les
diputacions provincials.
Això significa que, per exemple, en una província que no ens queda gaire lluny, com
Lleida, l’únic municipi que quedaria amb competències és la capital de la província,
tota la resta haurien de cedir totes les seves competències a la Diputació. En un
moment en el qual el que estem reclamant és més participació de la gent, més
proximitat, on el principi de subsidiarietat en la prestació de serveis ha de ser
fonamental, en aquest moment el que es pretén és fer una modificació de la Llei de
bases de règim local que el que acabarà fent és justament tot el contrari, és a dir,
allunyar la pressa de decisions i l’organització dels serveis bàsics dels ciutadans, on a
més a més, aniran a instancies o a administracions de segona instancia com són les
diputacions, que són electes, però no electes directes pels ciutadans, cóm és
possible que qui al final prengui les decisions de l’organització dels serveis, de la
qualitat dels serveis, de cóm es presten els serveis en el conjunt dels municipis de la
província de Lleida, sigui algú que no ha estat triat directament pels ciutadans.
A més a més de tot això, directament en el conjunt dels municipis, per la reforma de
les competències, se’ls hi treuen coses tan essencials com pot ser l’atenció primària
en serveis socials, que segons l’últim avantprojecte, en el període d’un any, s’han de
retornar a les comunitats autònomes. I després de fer tota aquesta reforma de
l’administració local, l’única cosa o una de les poques coses que l’administració local
ve reclamant des de l’any 79, de la constitució dels primers ajuntaments democràtics,
que és la reforma del finançament local, d’això ni se’n parla. Això, insisteixo, o parteix
d’un absolut desconeixement de la realitat local o, el que deia, hi ha una
intencionalitat molt més perversa al darrera, la qual cosa seria molt més perillós.
Per tant, més enllà del debat que, a més a més, podem tenir a Catalunya, de si
aquesta modificació arribaria a ser aplicable en els municipis de Catalunya o bé es
respectaria, com entenem que hauria de ser, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en
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el qual hi ha plenitud de competències en l’organització de l’administració local, més
enllà que a l’Ajuntament de l'Hospitalet li afecti en major o menor mesura, el que és
evident és que això és un atac en tota regla, al món municipal, a l’autonomia local i al
principi de subsidiarietat i de proximitat, de posar les solucions el més a prop possible
dels problemes.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, seré molt breu. A veure, bàsicament coincidim en la reflexió que feia el Sr. Belver,
el que està clar és que sota el pretext d’aquesta racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, per tant, aquesta perversió del llenguatge, perquè si llegim
l’enunciat de la Llei o de l’avantprojecte de Llei, doncs tothom estaria d’acord en la
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, però sota aquest títol, sota
aquest pretext, hi ha clarament un atac molt directe al sistema democràtic, tal i com
l’entenem nosaltres avui en dia. No només sobre l’administració local, sinó sobre la
mateixa estructura d’un sistema que és molt imperfecte i que ha de modificar-se en
molts sentits, però en el que precisament els ajuntaments han tingut un paper
fonamental, han estat una escola de participació i una escola de transformació i de
participació democràtica aquests 30 anys de democràcia. Per tant, és un atac molt
directe, que només s’entén des d’una visió molt involucionista de l’Estat, amb una
visió molt centralista que ens recorda a l’etapa més fosca de la nostra història
particular, la qual vol concentrar el poder en el govern central, deixant sense
pràcticament competències i paper polític als ajuntaments, que són les
administracions que estan més properes als ciutadans.

Precisament que això es faci en el moment en el que en molts sentits els ajuntaments
són pràcticament l’última finestra o l’últim recurs que tenen els ciutadans i les
ciutadanes per sol·licitar, per demanar, moltes vegades per ser escoltats i ser
d’alguna manera recolzats en les seves necessitats, pensem que és una decisió molt
perversa i que amaga, com dèiem, interessos molt més profunds, d’involució
democràtica i conservadora per part del govern central. Els ajuntaments han tingut un
paper fonamental, moltes vegades sense competències, en la transformació i en la
qualitat de vida de les nostres ciutats, independentment del color polític, han tingut un
paper fonamental en fer el clavegueram, fer carrers asfaltats, amb el donar serveis
educatius, serveis socials, esportius, biblioteques, tot això ho han fet els ajuntaments,
posar-nos al capdavant, conjuntament amb la ciutadania, per transformar aquest
país, i justament ara, quan tenim un atac molt directe per desmantellar tot això, si els
ajuntaments perdem aquesta capacitat, doncs no són només els ajuntaments els que
estem en perill, sinó que és allò que hem aconseguit al llarg d’aquests 30 anys, 30 i
escaig anys de democràcia.
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Per tot això, pensem que necessitem el màxim consens possible de totes les forces
polítiques, de tota la ciutadania, per aturar aquest avantprojecte, no és el moment de
fer reformes en aquest sentit, sinó en el sentit contrari, en el sentit que realment els
ajuntaments siguin tractats com el que som, que és un nivell d’administració de
l’Estat, segons el nostre punt de vista i, per tant, tinguin el que sempre hem reclamat,
que tinguin clarament la seva cartera de serveis, de competències, i un finançament
just per donar resposta als problemes i als reptes que té la societat actual. Per tant,
per tot això, presentem conjuntament aquesta moció i demanem que sigui votada per
unanimitat en aquest Ple.

SRA. ALCALDESSA
Bé, moltes gràcies, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Sra. Alcaldessa, el grup municipal de Plataforma per Catalunya s’abstindrà en
aquesta moció i ara explicarem el per què de la nostra abstenció. Òbviament el més
important i necessari avui en dia pels ajuntaments, com ve diu la moció, és que es fes
una llei de finançament local i no lleis per tapar forats, que és una mica el que s’està
fent amb aquesta Llei. L’avantprojecte de Llei, òbviament no abasta aquest tema
d’una nova Llei i, per tant, és una Llei que ens deixa a mig camí, en terra de ningú. És
ben cert, com diu el text del Consell de Governs Locals de Catalunya, que els
ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i la que millor coneix la
realitat, el dia a dia, i és també on els ciutadans acudeixen en primera instància i per
això amb aquesta Llei, el catàleg de serveis dels ajuntaments que ens deixaran, torna
certament gairebé als anys 60, més o menys, tindrem les mateixes competències que
als anys 60 del segle passat.
Aquests són aspectes òbviament molt negatius per Plataforma per Catalunya,
d’aquest avantprojecte de Llei, però també és ben cert que a la Llei es remarquen uns
principis que nosaltres considerem molt interessants, com són els que es refereixen
tant a l’estabilitat i a l’eficiència financera dels ajuntaments. També cal remarcar que,
en teoria, la Llei milloraria certs aspectes de la transparència municipal, evitaria
duplicacions de competències o regula alguns sous desbaratats o redueix el personal
assessor, que són mesures que nosaltres considerem encertades. Per tot això,
tampoc ens volem allargar més, no podem mostrar un rebuig total a aquest
avantprojecte de Llei, ni tampoc pels motius que breument hem exposat podem donar
un suport a aquest avantprojecte, per això ens abstindrem a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part dels proposants, volen fer alguna intervenció? Sr. Belver.

SR. BELVER
Suposo que el vot contrari escuet del Partit Popular ens ve a marcar una mica el que
estem veient i lamento que des d’un municipi votem en contra d’aquesta Llei. Fins i
tot dins del propi Partit Popular, en el seu conjunt, no a l'Hospitalet, en el seu conjunt
hi ha diferències, diguéssim, d’interpretació, d’apreciació, d’aquesta Llei, de fet els
membres del Partit Popular que desenvolupen les seves tasques amb
responsabilitats en els municipis i fins i tot a les comunitats autònomes, han mostrat
el seu disgust i els seu rebuig en aquesta norma, per tant, ens hagués agradat en
aquest cas, que el grup municipal del Partit Popular hagués votat favorablement.
I després, només fer, respecte d’alguna cosa que ha dit el Sr. Daniel Ordóñez, el
tema de l’estabilitat, l’eficiència, miri, els ajuntaments generem el dèficit que generem
en el conjunt del dèficit de l’Estat, podríem començar pel que genera més, a mi em
semblaria raonable que si es vol abordar el dèficit que es genera a les
administracions públiques, em sembla un tema interessant per ser abordat, home,
comencem pel que té el percentatge més important d’aquest dèficit, que és l’Estat, i
comencem pel 66% de dèficit de les administracions públiques que està generant
l’Estat, no pel 3% que generen, 4% que generen les administracions locals, és que no
té cap sentit. Llavors, parlem d’eficiència, parlem d’eficiència quan el que segons diu
aquest avantprojecte, el que es farà és marcar uns estàndards de qualitat, que
marcarà l’Estat, sense tenir en compte ni l’opinió, ni consensuats amb ningú, marcarà
uns estàndards de qualitat a partir dels quals si no es compleixen aquests estàndards
de qualitat, es retira la competència. Però ¿què som nens petits tots plegats i no
sabem com hem de fer les coses?
Els estàndards de qualitat, als ajuntaments, ens ho dona el recolzament o el no
recolzament dels ciutadans i les ciutadanes cada quatre anys quan van a votar, no
necessitem que vingui un ministre il·luminat a dir-nos cóm ho hem de fer i què està
ben fet i què no està ben fet. Això no pot ser, o sigui, no podem, i en aquest cas, fins i
tot, és que dóna igual de quin color sigui el govern d’un costat o d’un altre, escolti, les
administracions locals, a veure si ens assabentem que els ajuntaments són poders
públics, que tenim autonomia local, que ja som grandets i que prenem les nostres
decisions, perquè a més a més ho diu la Constitució, no perquè ho digui el portaveu
del grup socialista l'Hospitalet, és que ho diu la Constitució, tenim dret els
ajuntaments a prendre les nostres decisions i, per tant, l’organització, la capacitat
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d’organització, ha de residir en aquests governs locals. I, a partir d’aquí, passar
comptes, i tant que passem comptes, cada quatre anys, cada quatre anys els governs
municipals passen comptes amb qui les han de passar, que és amb els seus
ciutadans. Els estàndards de qualitat o la qualitat dels serveis que es presten, estan
sotmesos permanentment a control de qualitat, cada dia estem sotmesos a control de
qualitat ¿algú ens ha de dir cóm han de ser, cóm hem de prestar els nostres serveis?
I després, prenem decisions que el que tenim clar és que condemnem a la
ineficiència, o sigui, a veure, jo crec que és molt fàcil d’entendre que en un municipi
de 1.000 habitants, si han de fer la recollida d’escombreries, alguna cosa que
entenem que hauran de fer, si en aquest municipi de 1.000 habitants han de
contractar un camió, un conductor del camió i algú que tracti els residus i això ho ha
de fer cadascun dels municipis de 1.000 habitants, això és d’una ineficiència
espectacular, què estan fent ja els ajuntaments, perquè no són imbècils, s’ajunten 5,
10, 12, 15 ajuntaments, fan una contractació conjunta i a partir d’aquí el que fan és
mancomunar, amb la mancomunitat d’aquests serveis generen l’eficiència del servei.
Què ens diu la Llei, les mancomunitats de municipis per a la prestació de serveis
estan prohibides, escolti, és que vostè el que vol és condemnar-me a la ineficiència,
per després dir-me que com sóc ineficient, em treu la competència. Aquí no hi ha cap
voluntat d’arreglar cap problema, aquí el que es vol generar, en tot cas, és una
oportunitat de negoci.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Si no passaríem a la següent moció.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- DE RECOLZAMENT AL POSICIONAMENT DE LA PERMANENT
DEL CONSELL DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA RESPECTE DE
L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER A LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (ARSAL).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; 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:
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ATÈS que el passat 15 de febrer de 2013, el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que ha de modificar la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL).
VIST que dit informe mostra un total desconeixement de la realitat del món local en
general i del català, en particular, el Consell de Governs Locals de Catalunya, reunit
el passat 11 de març va aprovar el següent posicionament que diu literalment:
“En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013, el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques va presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) que ha de modificar
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local (LRBRL). Aquest
text desconeix la realitat del món local en general i del català, en particular.
El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i
indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix
Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments són
l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la realitat, i on les
persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que més ràpidament
respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els municipis
són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de
vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de la
transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores,
alcaldes i alcaldesses.
Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i
que són elegits directament pels seus conciutadans, per la seva proximitat. La
majoria dels electes locals compaginen la seva activitat professional amb la dedicació
als seus veïns sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, especialment
en el cas dels petits municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i
peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació
permanent d’aquests electes a les seves viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri
territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està demostrat que en el nivell
local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat la crònica
insuficiència de recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir
els seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els
seus municipis.
Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor
finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els
electes locals.
L’ARSAL suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya
sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya (article 160). Aquest avantprojecte també suposa una laminació del principi
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d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial. Aquesta
proposta de reforma de l’administració local, amb l’objectiu de racionalitzar i
aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten greument
l’autonomia local. Aquesta proposta tampoc respecta les competències que la nostra
capital té reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona.
L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i
els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que pot generar
ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats
territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament
des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens locals modificant i
vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del
servei del ciutadà, o fer dependre els interventors de l’administració central de l’estat,
expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local que
vol executar el Govern de l’Estat.
És lamentable que el Govern de l’Estat hagi transmès injustament a l’opinió pública la
idea que els ajuntaments són uns malbaratadors quan, en realitat, representen
només el 14% de la despesa pública global i els hi és imputable el 4’1% del deute
públic. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració
de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i
el 65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses
en matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar)
i el 15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la
reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que
s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels
serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració
local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la
injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té
l’administració més propera a la ciutadania.
La proposta del govern de l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la
ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics locals per què
difícilment una corporació supralocal podrà substituir el coneixement de la
problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de
diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta de reforma legal que nega els
municipis l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un
municipalisme de qualitat i democràtic.
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Per tot això, la comissió permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya
ACORDA:
Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica
involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors
desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns
i veïnes.
Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i
capacitat per prioritzar polítiques i serveis. Qualsevol reforma de l'Administració Local
s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions
fàcils.
Quart.‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és
hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però
també d'un marc de finançament just i suficient, i fer‐ho amb rigor, coneixement de la
complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur.
Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Barcelona, 11 de març de 2013”
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM, CiU, ICV-EUiA proposen a
l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el seu recolzament al posicionament de la permanent del
Consell de Governs Locals de Catalunya respecte de l’ARSAL, aprovat per aquest
ens el passat 11 de març de 2013.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la Conselleria de Governació i de
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, a la Vicepresidència del Govern d’Espanya, als grups
polítics representats al Parlament de Catalunya i als grups polítics representats al
Congrés dels Diputats.

PSC-PM, PP
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En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i PP,
número 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Gràcias Sra. Alcaldesa. En julio de 2005 se firmó un convenio entre el Departament
de Salut de la Generalitat con el Ayuntamiento de l’Hospitalet, para la construcción de
un nuevo centro de atención primaria en lo que es el barrio de La Florida. Una
actuación, un equipamiento que también está incluído en el Plan de Actuación
Municipal 2008-2011, luego también el 19 de febrero de 2010, también se firma un
nuevo convenio de colaboración entre este Ayuntamiento para la mejora de la red
sanitaria en nuestra ciudad, con la Sra. Marina Geli. Ese convenio ya incluía también
tanto la finalización como el equipamiento del nuevo CAP de La Florida Sur. Luego
más tarde, en una reunión que se produjo el 9 de febrero de 2012, una Comisión de
Salud, el conseller dice que esa obra se ejecutará en el 2013, tenemos que el CAP
de La Florida-2, a día de hoy, está construido, pero solamente está construido, o sea,
no hay los medios materiales y recursos humanos para ponerlo en funcionamiento y
realmente nosotros consideramos que poner en funcionamiento este nuevo CAP para
La Florida, significaría poder descongestionar la atención primaria que actualmente
está recibiendo el CAP que existe, que está prestando ese servicio en el barrio.
Por eso nosotros lo que pedimos, lo que solicitamos al gobierno de la Generalitat es:
primero que cumpla con el convenio firmado en febrero de 2010, entre el
Departament de Salut i el Ayuntamiento de l’Hospitalet, para la mejora y construcción
del Centro de Atención Primaria en la ciudad; y segundo, solicitar también al gobierno
de la Generalitat de Cataluña que incluya en los próximos presupuestos de la
Generalitat para el año 2013, la partida económica destinada a la puesta en
funcionamiento del nuevo CAP de La Florida-2, es decir, dotarlo tanto de medios
materiales, como de recursos humanos, para que ese nuevo CAP que estaba ya
conveniado, pues se ponga en funcionamiento

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Plataforma per Catalunya. Perdó?
Sra. Borràs?

SRA. BORRÀS
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No, res, res, em pensava que era...

SRA. ALCALDESSA
No. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement aquesta moció i el que és cert i volem
remarcar és que aquí a la moció s’ha parlat de molts convenis i ja comença a ser una
mica preocupant que tenim molts convenis, ja sigui de l’administració que sigui, que
s’estan incomplint sistemàticament i el que creiem realment és que avui en dia
s’hauria de prendre alguna mesura, ja sigui de qualsevol tipus, inclús legal, per a qui
incompleix els convenis reiteradament, sigui l’administració que sigui. Votarem
favorablement, com hem dit, a aquesta moció.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies...

SRA. ALCALDESSA
Ai! Perdó, perdó, perdó, és que ara pensava que era conjunta, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem,
evidentment, favorablement aquesta moció, com s’ha dit és un altre conveni que ha
incomplert, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya, estem acostumats a què això
vingui essent norma, d’altres que incompleix el Partit Popular, com el cas del
soterrament de les vies del tren, i això comença a ser norma i, per tant, el que
comença a ser norma és molt lamentable que sigui així. Aquest govern exigeix cada
dia a la Generalitat que compleixi els seus convenis, els seus compromisos i, per tant,
ho fem des de la gestió en el govern, ho fem també donant suport en aquesta moció,
no sense una certa emoció que és sentir al portaveu del Partit Popular defensant un
ambulatori públic de la sanitat pública, això és realment fascinant i emocionant i, per
tant, votem a favor de la moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, el grup de Convergència i Unió els hi explicarà quin és el
nostre posicionament. Deia el Sr. Alfons Salmerón que comença a ser norma que no
es compleixin els convenis en general i particularment en aquest que ens afecta, el
conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Lamentablement, aquesta norma que vostè cita, va començar amb el tripartit, perquè
jo els hi vull recordar que aquest conveni que es va firmar al 2010, va tornar a ser
firmat perquè venia d’un conveni més antic, que és el del 2005, en el qual ja es deia
que havia d’haver-hi aquest centre d’atenció primària a La Florida. Per tant, al 2010,
quan han passat cinc anys i no s’ha complert, no només amb el centre d’atenció
primària de La Florida, sinó tampoc amb el del Gornal i etc, vostès decideixin, per allò
que no es noti tant, fem un conveni nou i, per tant, l’antiguitat de la demanda
quedarà, doncs dissimulada i començarà al 2010, tenim clar, vostès que perdien,
doncs segurament aquelles eleccions del novembre del 2010 i, per tant, traspassant
el que podríem dir, doncs un incompliment per part del govern tripartit del qual vostès
formaven part, passant-lo al nou govern.
Certament però, hi ha memòria i hi ha aquí qui, doncs revisa les coses i sabem,
perquè ho vam viure, que hi havia aquest conveni del 2005, que sí es valorava la
necessitat d’aquest centre d’atenció primària a La Florida i també sabem, sí,
certament, que es va incomplir i que no es va dur a terme aquest centre d’atenció
primària en el barri de La Florida. A partir d’aquí, doncs hi ha un compromís entre el
govern de la Generalitat i l’Ajuntament, aquest és un tema que no depèn de qui sigui
el govern, sinó que els governs són solidaris, podríem dir, l’un amb l’altre i, per tant,
no mirem cap a una altra banda, però també és cert que en aquests moments, doncs
la situació segur, i això ningú pot dir el contrari, és des d’un punt de vista econòmic,
és molt més complexa a dia d’avui que a l’any 2005, és molt més complexa avui,
insistim, que en el 2005.
Podríem dir, escolti’m, moltes coses i algunes d’elles s’han argumentat i jo crec que
tampoc faltaríem a la veritat i això no vol dir que haguem de veure, doncs la
necessitat o no que hi hagi un nou centre d’atenció primària a La Florida, però també
és cert que la pressió assistencial ha disminuït, ha disminuït bàsicament per dos
temes, que jo crec que també val la pena posar sobre la taula, un és per una certa
disminució de la població en el barri i una altra, que també és una realitat, per la
introducció del que és la recepta electrònica i, per tant, en aquest sentit, doncs això
ha produït que hi hagi menys pressió assistencial sobre el col·lectiu mèdic i infermer
del centre d’atenció primària i, per tant, també una major sensació de millor atenció
per part de l’usuari.

…/…

57

Per tant, en aquests moments en els quals la situació econòmica és complicadíssima,
en el qual el dèficit, en el qual no sabem a quin se’ns obligarà per part de l’Estat i que
hi ha hagut en aquest sentit un posicionament per part del govern de Catalunya, de
voler, diguin com ho vulguin, negociar, però alhora plantar-se i dir que amb el 0,7 són
inviables uns pressupostos per aquest país, doncs nosaltres no podem votar
favorablement aquesta moció i, per tant, nosaltres creiem que és prudent esperar a
veure quina és la situació real en la qual quedem i insistim, si en el moment en el que
vostès van endeutar-ho tot, en el qual han deixat amb l’obligació d’haver de pagar
uns interessos que pugen més de sis milions d’euros, només en interessos, cada dia,
va ser una llàstima que en aquell moment, podríem dir, d’alegria pressupostària,
vostès no pensessin en la necessitat del centre d’atenció primària per a La Florida.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
S’han posicionat, ja està tothom posicionat, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No, només..., molt breu, Sra. Borràs, el govern tripartit, el govern de la Generalitat, el
govern tripartit va governar set anys escassos i vostès ja porten governant tres, per
tant, donant per bo que allò també va ser un incompliment, en el seu dia, d’un govern,
“que cada palo aguante su vela”, es a dir, vostès ja porten tres anys governant i ara
no li podem reclamar al Sr. Montilla, sinó que li hem de reclamar al Sr. Mas, per tant,
com administració, com a govern, a qui toca reclamar avui és al Sr. Mas. Jo crec que
passaran vint anys i encara la Sra. Borràs explicarà que la culpa de tot el que li passa
a Catalunya és culpa del tripartit, bé, cadascú té les seves dèries i té les seves filies i
fòbies, però jo penso que set anys de govern no ho poden explicar ni tot el que és bo,
ni tot el que és dolent.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Seguint en la línia argumental, se’n recorda que al Ple anterior jo li deia, doni’m una
data, doni’m una data, a partir de quan vostès seran responsables del que passa a
Catalunya, perquè com fins avui, de moment, tot el que passa de dolent és pel
tripartit, pel govern anterior, a partir d’algun moment vostès seran responsables
d’alguna cosa i jo sé que vostès tenen ganes de ser responsables, perquè entre
l’espoli i l’herència, d’aquí no ens sortim, per tant, escolti, alguna cosa vostès hauran
d’assumir en algun moment i jo no li poso pressa, de veritat, si vostès em diu que és
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a partir de l’1 de gener de l’any que ve, a partir de l’1 de gener de l’any que ve, jo no li
diré res més.
Però escolti, de la mateixa manera que vostè diu, és que van deixar deutes, sí, sí, és
que les inversions es financen amb crèdits i els crèdits, els governs tenim tots plegats
la bona costum d’anar pagant-los, no hi ha ningú que financi inversions allò “a toca
teja”, un demana un crèdit, fa la inversió i a partir d’aquí paga, perquè un CAP, com
en aquest cas, té l’aspiració de tenir una vida útil molt llarga i, per tant, durant aquest
temps es va fent l’amortització i es va pagant, però és que això s’ha fet tota la vida
així i ho fa tothom així.
A partir d’aquí, dades que podrien ser modificables o que podrien modificar una
decisió presa en un moment determinat, escolti, el CAP de La Florida avui, el que
tenim allà a la plaça dels Ocellets, atent a prop de 50.000 targetes sanitàries, 46.000,
47.000 targetes sanitàries, escolti, un poble a Catalunya de 47.000 habitants ¿només
té un CAP? Perquè si arribéssim a la conclusió que no és necessari, el debat seria un
altre, però jo crec que aquest debat no hi és, llavors, si el debat o si estem tots amb la
certesa que el CAP és necessari, a partir d’aquí és on el govern pren decisions i fixa
les seves prioritats. ¿Per vostès no és prioritari fer el CAP-2 de La Florida? Escolti, és
la seva decisió, no passa res, però digui-ho, escolti, miri, hem de prioritzar i dintre de
les prioritats no està aquesta, dintre de les nostres prioritats és molt millor doblar-li la
subvenció en determinats mitjans de comunicació o a grups editorials determinats i
preferim doblar-li la subvenció a aquests grups editorials que fer el CAP de La
Florida, Escolti, és la seva decisió, no passa res, són el govern.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres som responsables dels nostres compromisos,
certament, però dels seus, del que van firmar vostès en el 2005, n’eren vostès i no el
van dur a terme, el que van firmar vostès en el 2005, tant des d’aquest govern de
l’Ajuntament de l'Hospitalet, com des del govern de la Generalitat, al 2005, era
compromís seu i vostès van acabar el mandat al novembre del 2010 sense haver fet
el centre d’atenció primària a La Florida. Per tant, aquí van fallar vostès i mentre,
certament, van endeutar el país, però més enllà del que corresponia, perquè sí, la
inversió es fa sobre deute, però el que no es fa mai és multiplicar el deute per quatre i
fer que aquest país, en aquests moments, el que és el retorn dels interessos i del
finançament d’aquest deute, que nosaltres tenim, nosaltres com a país, tenim
l’obligació de tornar allò que ens han deixat els bancs, en aquests moments
representaria el tercer departament de la Generalitat de Catalunya, només per davant
hi hauria el departament de Sanitat i el d’Ensenyament. Clar, quan el forat que han fet
és de tals dimensions i quan a l’hora de la veritat es va fer una inversió certament
important en el país, vostès es van deixar el CAP de La Florida, carai! tan important
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que era i vostès el van deixar de fer, home, en el moment en que la situació
pressupostària és la que és, vostès no tenen l’autorització moral de demanar sí o sí
que en el 2013 es faci aquest centre d’atenció primària, perquè si era tan
imprescindible, vostès l’havien d’haver fet del 2005 al 2010, avui vostès no tenen
aquesta autorització moral per exigir-ho, potser la població pot demanar-ho, potser
d’altres poden fer-ho, vostès no.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu, a veure, si som rigorosos, siguem rigorosos, del 2005 al 2010 es va
cedir el terreny per fer l’equipament i es va fer la construcció, no es va acabar de
posar en marxa, però es van fer coses d’aquest conveni, per tant, que no es va fer tot
el compromís en el termini, segurament és així, evidentment, la història ho diu, però
des del 2010 l’espai està fet i la construcció està feta i el que manca es dotar-lo, com
diu la moció, de personal per posar-lo en marxa. Per tant, cadascú té la seva part, la
seva quota de responsabilitat, segurament el govern tripartit té la seva, al Sr. Montilla,
al Sr. Saura i al Sr. Carod-Rovira ja no els hi podem reclamar, no podem anar a
buscar-los per arreglar, al Sr. Mas, al Sr. Boí Ruiz i al Sr. Mas Colell sí que podem
reclamar-los-hi, perquè són els responsables que això comenci a funcionar i es doti
pressupostàriament i s’acabi. Per tant, cada govern rep una herència, evidentment, i
aquest conveni té un rang de Llei i s’ha de complir.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
A veure, no juguem amb els temps, al 2005 es va signar un conveni, com li explicava
el Sr. Salmerón, es va fer tota la modificació de planejament, es va fer el projecte, es
va fer l’obra, es van fer els habitatges i es van fer uns baixos amb dos locals,
diguéssim, cóm que no es va fer? Escolti, en un local, des de l’any 2010, està
funcionant l’escola bressol municipal, l’escola bressol de La Florida està funcionant
des del gener de 2010, que allò era responsabilitat d’aquest govern municipal i ho va
fer, per cert, que ara hem de pagar el que la Generalitat no paga d’aquelles places
que sí que tenien compromeses. Però miri, vostè fa una cosa que a mi em sembla
molt perillosa, quan diu les seus, el que és seu i el que és nostre, o sigui, el que va fer
el tripartit, el que va tirar endavant, les deutes que queden són seves? ¿són del Partit
Socialista, d’Esquerra Republicana, d’Iniciativa?
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SRA. BORRÀS
Són del país.

SR. BELVER
Doncs si són del país i són de les institucions, les institucions agafen compromisos i
les institucions els han de complir, perquè després nosaltres, en els ciutadans, els hi
demanem que compleixin les seves obligacions i jo per demanar-li a un ciutadà que
compleixi amb les seves obligacions amb l’administració, jo primer com administració
haig de complir les meves obligacions amb els ciutadans. Per tant, si una institució
signa un conveni, si una institució té un acord, si una institució té una obligació, l’ha
de complir, perquè si no el que rep el ciutadà és que tot s’hi val i això és el que no pot
ser, que tot s’hi valgui. Miri, ara estàvem buscant una dada, Vic, 40.000 habitants,
dos CAP, La Florida, 47.000 habitants amb targeta sanitària, un CAP i un local buit
que l’únic que falta és endreçar-lo i posar metges. Home, crec que no estem parlant
d’ara comprar un solar i fer un edifici nou, sinó de rematar la feina que ja està feta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo... em diuen que no...

SRA. BORRÀS
Alcaldessa, no, no, només una qüestió que a mi m’agradaria que quedés clara i que
al menys en l’Acta quedés, jo he dit que els governs eren solidaris, uns respecte dels
altres, sota allò que es firmava, no voldria que s’interpretés d’una altra manera,
només això.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, molt bé, a veure, jo per finalitzar aquest debat i entenc perfectament que, bé,
cada grup decideix quina és la seva estratègia i si l’estratègia ha de ser el retret que
l’altre govern va fer o va deixar de fer. La realitat és molt clara, el CAP de La Florida
no està fet i la força moral, no sé si molta o poca, regular, és igual, la força la tenen
els ciutadans, de reclamar un equipament que és necessari, que era necessari a l’any
2005, que és necessari avui. Sra. Borràs jo he sentit que vostè deia que s’havia, per
argumentar, deia que havia disminuït la població, jo no sé d’on ha tret aquesta dada,
però realment la població de la ciutat no ha disminuït i la població del barri de La
Florida, evidentment, continua essent suficientment elevada per tenir, no un CAP,
sinó per tenir els dos CAP que estaven dissenyats. I, per tant, el que vull dir és que
aquesta és una infraestructura, és un equipament que continua essent necessari, que
com s’ha dit, es va començar a treballar l’any 2005, que es van cedir els terrenys, que
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es van construir uns habitatges per a joves a la nostra ciutat, que es va construir una
escola bressol que està en funcionament des de fa ja, aquest és el tercer curs, i en
aquests moments reclamem, tornem a reclamar aquest CAP.
Un CAP que per part del Departament no se’ns ha dit en cap moment que estigués
en qüestió, en tot cas, i crec que això també de les paraules d’uns i dels altres, crec
que és també de cara a la ciutadania, doncs el missatge clar que aquest CAP
continua essent prioritari per a l’Ajuntament, continua essent prioritari pels ciutadans i
continua essent, en aquests moments, mentre no se’ns digui alguna cosa en contrari,
prioritari pel govern de la Generalitat. El que volem és que aquestes prioritats es
concretin el més habitat possible i a ser possible que en el pressupost, que és la
moció que avui es presenta, que el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2013, contempli la finalització d’aquest equipament que en definitiva donarà
servei als ciutadans i ciutadanes del barri de La Florida. Per tant, jo crec que aquests
debats de, i tu més i tu vas fer i tu no vas fer, està molt bé per fer-ho aquí, però de
cara a l’opinió pública i de cara al ciutadà, això no soluciona, ni arregla, absolutament
res, crec que hem de parlar de solucions, hem de parlar de temes clars i concrets i
deixar de retreure el passat i el present, per tirar endavant solucions, perquè els
ciutadans ho necessiten.
Sra. Secretària, continuem amb les mocions del PSC i de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 25; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 25.- SOLICITANDO LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CAP LA
FLORIDA-2.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que en julio de 2005 se firmó un convenio entre el Departament de Salut de la
Generalitat y el Ayuntamiento de l’Hospitalet en donde entre otros equipamientos
constaba la construcción de un nuevo centro de atención primaria para el barrio de La
Florida.
Dado que la situación de colapso en el actual CAP de La Florida debido al aumento
de población es lo que motivó la necesidad de construir un nuevo Centro de Atención
Primaria en el barrio.
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Dado que ya en el Plan de Actuación Municipal 2008-2011 figuraba el compromiso
del gobierno municipal en la construcción del nuevo CAP del barrio de La Florida.
Dado que el 19 de febrero de 2010, ante el Consell de Salut de l’Hospitalet, la
Consellera de Salut Sra. Marina Geli firmó un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de l’Hospitalet para la mejora de la red sanitaria en la ciudad.
Dado que ese convenio establecía la reforma y construcción de nuevos Centros de
Atención Primaria donde se incluía la finalización y el equipamiento del nuevo CAP
Florida Sur.
Dado que en la Comisión de Salud de fecha 9 de febrero de 2012 el conseller informó
que el CAP de La Florida-2 era una actuación a ejecutar por el INCASOL y que en
esos momentos se estaba tramitando la adquisición del local para proceder a su
adecuación.
Dado que en esa Comisión el Conseller comunicó que en 2012 se revisaría la
adquisición del local para ejecutar las obras en 2013.
Dado que actualmente el CAP de La Florida-2 está construido pero falta dotarlo de
los medios materiales y humanos necesarios para su funcionamiento.
Dada la necesidad de poner en funcionamiento el nuevo CAP de La Florida-2 para
descongestionar la atención sanitaria que sufre el actual Centro de Atención Primaria
del barrio y mejorar con ello la atención sanitaria de los vecinos de La Florida.
Por todo ello los Grupos Municipales del PSC-PM y del PP proponen al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Solicitar al gobierno de la Generalitat de Cataluña a que cumpla con el
convenio firmado en febrero de 2010 entre el Departament de Salut, el Servei Català
de la Salut i el Ayuntamiento de l’Hospitalet para la mejora y construcción de nuevos
Centros de Atención Primaria en la ciudad.
SEGUNDO.- Solicitar AL gobierno de la Generalitat de Cataluña que incluya en los
próximos presupuestos de la Generalitat 2013 la partida económica destinada a la
puesta en funcionamiento del nuevo CAP de La Florida-2.
TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo al Govern de la Generalitat, y a los grupos
políticos de este Consistorio.

PSC-PM, CiU

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i CiU,
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número 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Sra. Alcaldessa. En primer lloc, agrair que sotasigni el Partit Socialista aquesta
moció conjuntament amb el nostre grup municipal.
Com ja sabem, desgraciadament des de fa uns quants anys, sobretot aquest tema de
les persones afectades per les seves inversions en preferents, últimament s’han
produït uns fets que veiem que poden veure la llum una sèrie de ciutadans, aquesta
setmana ha sortit una Sentència en el Jutjat de Mataró, en la qual les obligacions
subordinades d’un tema d’aquest tipus han condemnat a Caixa Laietana a retornar
33.000 euros a una senyora gran que va invertir aquests diners sota el consell dels
directors d’una sucursal. Això ha estat una actuació prioritària, concretament des de
molts grups municipals, però especialment per un Alcalde de Convergència i Unió, el
Sr. Joan Mora, que ha perseguit aquest tema constantment fins arribar a aquestes
solucions.

Us vull llegir en resum, perquè és breu, el que és la moció i el que demanem des
d’aquest grup municipal, sotasignat també amb el Partit Socialista:

Hi ha un gran nombre de ciutadans afectats per les seves inversions en preferents i
altres productes financers d’alt risc, que, en resum, ha consistit per part de diferents
entitats financeres, en procedir a comercialitzar un valor financer complex i de risc
elevat, sense dret a vot, amb caràcter de perpetuïtat i que té una rendibilitat no
garantida, és a dir, si hi ha beneficis es cobra i si no n’hi ha no es cobra res,
confonent a milers de persones arreu de l’estat, segrestant milers de milions d’euros
als estalviadors, especialment als petits.
Atès que, tot i que s’han instrumentat, per part de les entitats financeres, mesures
d’arbitratge entre les parts, aquestes entenem que són insuficients i que aquestes
limitacions del procediment d’arbitratge als instruments híbrids de capital, estan
deixant al marge a petits estalviadors que en els últims mesos, en moments de gran
incertesa sobre el futur d’aquests instruments financers, van transformar els
nomenats productes per accions, com a única via que els oferien les entitats
financeres per poder salvar els seus estalvis, però això no va ser més que un
despropòsit afegit a la pèrdua de valor d’aquestes accions i a la conseqüent pèrdua
dels estalvis d’aquestes persones que en absolut, ni en cap cas, poden ser
qualificades d’inversionistes, sinó de petits estalviadors amb una general aversió al
risc.
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Es per això, que des del grup polític de Convergència i Unió, proposen a
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents acords:
En primer lloc, instar al Govern de l’Estat, que estudiï la ampliació dels procediments
d’arbitratge pensats per a participacions preferents i instruments híbrids de capital, de
manera que també tots aquells petits estalviadors que hagin estat afectats per la
tinença d’aquests productes financers i, en els últims mesos, haguessin convertit el
valor del mateixos en accions d’una entitat financera, que posteriorment hagi
experimentat una important caiguda en la seva cotització, per exemple Bankia,
poguessin recuperar els capitals inicials.
I, en segon terme, que s’insti al Ministeri Fiscal, per tal que, atès a que hi ha indicis
raonables que per part de certes entitats bancàries podrien haver incorregut en un
delicte d’estafa en la comercialització d’aquests productes, s’investiguin a les entitats
bancàries, un per un, tots els casos detectats en la comercialització d’aquests
productes de participacions preferents i altres productes d’alt risc, per tal que
s’exigeixin, si s’escau, les responsabilitats corresponents.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sra. Alcaldessa, Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció que
presenta Convergència i Unió, però no ens podem estar de comentar alguns
aspectes que creiem que no està de més comentar.
Primer, comentar que les participacions preferents, malgrat que semblaven un
producte financer senzill i que te’l venien com un producte amb una rendibilitat
pactada any rere any i amb una liquiditat de 48 hores si el posaves a la venda, en
realitat és un producte financer bastant complex, que té característiques tant de la
renda variable, com de la renda fixa. La principal característica és que per recuperar
els teus diners, diners que no estan garantits pels Fons de Garantia de Dipòsits, has
de posar les participacions a la venda en un mercat secundari de valors, amb un preu
de venda que pot estar, com ha passat actualment, molt per sota del preu inicial. A
part d’aquest fet, si les entitats no tenen beneficis, doncs no es cobraria aquest cupó
de rendibilitat i en moments de crisi com l’actual, al ficar les preferents a aquests
mercats secundaris, doncs no hi ha gairebé ordres de compra amb la consegüent
pèrdua de valor.
Però més enllà de tot això, el problema ha estat en la mala praxis dels bancs i caixes
a l’hora de vendre les preferents, ja que en la majoria d’ocasions, com bé deia el Sr.
Monrós, han abusat de la confiança amb els clients, per col·locar-les. Clients moltes
vegades d’edat molt avançada, als quals se’ls hi venien els productes com un
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producte senzill i no se’ls explicava que aquest producte no té una caducitat
determinada, realment el greu problema per a nosaltres va aquí, en l’abús que han fet
bancs i caixes d’aquest producte.
Però també no ens volem estar de dir que hi ha una responsabilitat política que
vostès han obviat aquí, ja que molts polítics estaven asseguts als consells
d’administració de moltes d’aquestes caixes, molts polítics, tant dels dos grups que
porten avui la moció conjunta, com d’altres grups polítics, per tant, des de Plataforma
per Catalunya creiem que haurien també que demanar-los responsabilitats a la gent
dels seus partits, que ha estat asseguda en un consell d’administració, cobrant molts
cops un gran sou i que no han fet res per impedir-ho. Però això segurament no ho
faran, ja que moltes vegades queda millor fer un discurs, el qual compartim, però no
s’està donant la cara realment i agafant responsabilitats internes amb la gent que
tenien assegudes als seus consells d’administració.
Recordem que una de les entitats que ha estat més condemnada per la venda de
preferents, ha estat Catalunya Caixa, que tenia com a President un membre del Partit
Socialista, que cobrava al voltant d’uns 200.000 euros a l’any o que el Partit Popular
tenia en una altra entitat condemnada per la venda de preferents, a un membre en el
seu consell d’administració, cobrant més de 300.000 euros a l’any o que Izquierda
Unida tenia un altre guanyant 450.000 euros a l’any o fins i tot UGT tenia una persona
guanyant 180.000 euros a l’any. Clar, tota aquesta gent també hauria de tenir alguna
responsabilitat, no simplement podem acusar a caixes i bancs, quan hi ha gent dels
partits asseguda en aquells consells d’administració.
Sr. Monrós, vostè parlava certament de Catalunya Caixa i de la Sentència que hi ha i
que l’Alcalde de Mataró ha estat al darrera, molts grups municipals, fent unes
reclamacions certament justes, en les quals els nostres representants municipals allà
han donat plenament suport i van estar l’altre dia, em sembla, a la Generalitat, però
també és cert que al consell d’administració de Caixa Laietana han tingut gent
Convergència i Unió. Per tant, no pot ser que simplement plorem quan s’han fet les
coses malament, però clar, aquests polítics que hi eren al consell d’administració, què
estaven fent allà asseguts a una taula, creiem realment que s’ha d’agafar
responsabilitats.
I realment també ens agradaria saber si vostès amb aquesta moció s’atreveixen
realment a condemnar als membres dels seus partits, que estaven en aquests
consells d’administració, cobrant aquests sous desorbitats i que com repetim, no han
fet res per impedir aquesta estafa. Nosaltres realment creiem que la condemna a
aquesta gent també és necessària. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sr.
Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Seguint amb les emocions i les emotivitats que abans
parlava el meu company Salmerón, avui votem favorablement i ens alegrem molt que
Convergència i Unió porti una moció en aquest Ple, que parli directament d’estafa per
part dels bancs i de la necessitat que els afectats per aquesta estafa, recuperin els
seus capitals inicials.
Les preferents són un problema que va aflorar ja fa més d’un any i el nostre grup
municipal ja va parlar d’aquesta estafa en el Ple de febrer del 2012, ara fa
exactament tretze mesos, quan vam portar una moció, la primera que es va aprovar
en aquest Ple, que fou aprovada per unanimitat, on ja reclamàvem que la nostra
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, l’OMIC, es posés al servei d’aquesta
ciutadania estafada, que la Comissió Nacional del Mercat de Valors fes una revisió
exhaustiva de tots els expedients que afecten a 700.000 persones que tenen atrapats
21.000 milions d’euros, també exigíem en aquella moció, la devolució del capital
inicial, instàvem al govern de l’Estat a redactar una Llei de transparència i de qualitat
en la comercialització dels productes financers.
També vam portar una altra moció referent a Catalunya Caixa, on s’incloïa també el
tema de les preferents. I no ens hem quedat aquí, jo crec que al llarg d’aquest any i
mig, dos anys, que portem de relació amb la Plataforma d’Estafats per tot el tema de
les preferents, doncs hem fet tot un seguit de treballs importants i, per tant, el primer,
al Parlament de Catalunya, va ser denunciar, precisament, que Convergència i Unió i
el Partit Popular impedien que comparegués La Caixa, altres bancs i els afectats de
les preferents i els desnonaments, en el Parlament de Catalunya. Per tant,
reconeixem que és lícit que avui plantegin aquesta moció, que és positiu rectificar i ho
agraïm amb molta sinceritat.
També al Parlament Europeu vam perdre l’oportunitat, perquè el nostre eurodiputat,
Raúl Romeva, doncs va presentar una moció per tal d’acabar amb l’estafa de les
preferents i si s’hagués aprovat aquella esmena, la directiva MiFID 2, sobre regulació
dels instruments financers, els assessors financers des d’aquell moment s’haguessin
vist obligats a recomanar productes en l’interès dels seus clients i no per augmentar
els seus propis ingressos.

Finalment també nosaltres compartim, ho felicitem realment, que hi hagués una
delegació de l’Ajuntament de Mataró, encapçalada pel seu Alcalde de Convergència i
Unió, en la qual els nostres regidors també van anar fins al Congrés dels Diputats de
Madrid, per exigir una solució a aquesta estafa immoral. I finalment, doncs l’última
acció que hem fet al voltant de les preferents, ha estat la darrera intervenció al
Congrés de Joan Coscubiela, el nostre diputat, esmenant, precisament, una moció
del Partit Socialista, per tal que siguin els directius dels bancs els que paguin
finalment la devolució de les preferents, incloses, evidentment, les persones que
tinguin filiació política, que hagin participat en els consells d’administració.
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Per tant, aquest és el camí, el recorregut que hem fet, ens alegrem moltíssim també
que avui tornem a aprovar aquesta moció, no sé si serà per unanimitat, però com a
mínim ja crec que serà aprovada i, per tant, volia relatar també tot el nostre treball
que hem fet al voltant de l’estafa d’aquestes 700.000 persones que l’han patit en tot
l’Estat. Gràcies.

Essent les 11.10 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
Moltes gràcies Sr. Esteve. Té la paraula el portaveu del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, muchas gracias. Bien, estamos delante de lo que consideramos que es un drama,
un drama social que afecta a muchísimos ciudadanos y, por tanto, la postura del
Partido Popular se basa en tres ejes.
Primero hay que sentar las bases para que esto no vuelva a ocurrir, todos sabemos
que esto comenzó a partir del año 2004, bien, nosotros para intentar que eso no
vuelva a suceder, pues hemos establecido una serie de condiciones en la Ley de
septiembre de 2012, la Ley 9/2012, creemos que con eso ya estos productos no
pueden comercializarse o las personas que adquieran estos productos han de ser
conscientes de lo que adquieren.
Segundo, creemos que hay que resolver los problemas de las personas que están
afectadas, actualmente ya se ha dado solución a 14.000 afectados, pero son
muchísimos más los que lo están y, por tanto, no podemos dejar en la estacada a
esas personas que realmente están sufriendo este problema. Tenemos un problema
añadido, que tenemos un marco legal europeo que es el que nos establece que es lo
que podemos y no podemos hacer, tenemos, en este caso, el Comisario de la
competencia en Bruselas, que nos lo marca, pero a pesar de eso, hay que trabajar
para conseguir que nadie se quede en la estacada en este sentido.
Y en tercer lugar, la asunción de responsabilidades, aquí hay gestores de entidades
bancarias que han actuado de forma deshonesta con muchos ciudadanos, que han
engañado a muchos ciudadanos y, por tanto, hay que pedir responsabilidades a esos
gestores. Pero no solamente a ellos, también a los supervisores, como son el
supervisor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el supervisor que es el
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Banco de España, que tenían que haber informado de la peligrosidad de adquirir por
parte de ahorradores individuales, minoritarios, la adquisición de esos productos.
Por lo tanto, el Partido Popular va a votar a favor de esta moción.

Essent les 11.15 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Bé, en primer lloc, agrair a tots els grups municipals per recolzar aquesta moció que
senzillament el que va és en benefici de totes aquestes persones afectades, que han
sigut moltes, i que moltes estan patint encara un calvari.
Contestant al Sr. Ordóñez, recordar, crec recordar que cap membre de Convergència
i Unió estava en la direcció d’aquests consells d’administració, però tot i així, estic
d’acord amb vostè en el que ha dit, o sigui, no estic d’acord amb vostè del que ha dit
de condemnar nosaltres, jo no he de condemnar a ningú, en aquesta moció s’està
demanant que s’insti al Ministeri Fiscal que aquelles persones que davant de les
seves actuacions, hagi pogut suposar algun acte delictiu, s’investiguin i siguin portats,
jo crec que això queda claríssim. És a dir, aquelles persones, quines siguin, persones
de caràcter, de condició política o no, directors de banc o qui sigui, si realment es
detecta que hi ha un frau, doncs que el Ministeri Fiscal actuï en conseqüència, és el
que li demanem i el que crec que sempre, en tots els casos, s’ha de demanar, que la
justícia actuï independentment de qui sigui, color polític o no. Per tant, li volia aclarir
això, vull dir, jo no haig de condemnar a ningú, qui ho ha de fer és a qui li correspon.
I també volia dir, que abans s’ha dit per aquí que rectificar és de savis, evidentment, i
per això les coses conjuntament les portem, en aquest cas, com en aquesta moció,
en què tots hem de veure que aquest tipus de persones que han estat afectades,
estan patint, repeteixo, en molts casos un calvari, perquè van dipositar tots els seus
estalvis en creure que tindrien un producte que, com deia abans, era rentable i a la
vegada recuperable ràpidament i això no ha estat així. Ara el que els hi hauríem de
demanar, en veu alta, a les entitats bancàries, és que, a través d’aquestes sentències
que es van succeint, els processos judicials no tinguessin que anar més enllà i
rectifiquessin d’una forma més fàcil, veient cas per cas, individualment amb les
persones, perquè tots sabem que el gran problema que té la justícia és la lentitud i els
costos que suposa per aquesta gent que a més a més de no disposar de diners en el
dia a dia, hauran de suportar el cost d’un procés judicial que els perjudicarà. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem ja a l’apartat de
mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 26; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 26.- EN RELACIÓ A LES PERSONES AFECTADES PER LES SEVES
INVERSIONS EN PREFERENTS I ALTRES PRODUCTES FINANCERS D’ALT
RISC.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que ja és conegut a hores d’ara per tothom el gran nombre de ciutadans/es
afectats/des per les seves inversions en preferents, i altres productes financers d’alt
risc, que, en resum, ha consistit per part de diferents entitats financeres, en procedir a
comercialitzar un valor financer complex i de risc elevat, sense dret a vot, amb
caràcter de perpetuïtat i que té una rendibilitat no garantida, és a dir, si hi ha beneficis
es cobra i si no n’hi ha no es cobra res, confonent a milers de persones arreu de
l’estat, segrestant milers de milions d’euros als estalviadors, especialment als petits.
Atès que, tot i que s’han instrumentat, per part de les entitats financeres, mesures
d’arbitratge entre les parts, aquestes entenem que són insuficients i que aquestes
limitacions del procediment d’arbitratge als instruments híbrids de capital, estant
deixant al marge a petits estalviadors que en els últims mesos, en moments de gran
incertesa sobre el futur d’aquests instruments financers, van transformar els
nomenats productes per accions, com a única via que els oferien les entitats
financeres per poder salvar els seus estalvis, però això no va ser més que un
despropòsit afegit a la pèrdua de valor d’aquestes accions i la conseqüent pèrdua
dels estalvis d’aquestes persones que en absolut ni en cap cas poden ser
qualificades d’inversionistes, sinó de petits estalviadors amb una general aversió al
risc.
Es per això, que els grups polítics del PSC-PM i de CiU, proposen a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat, que estudiï la ampliació dels procediments
d’arbitratge pensats per participacions preferents i instruments híbrids de capital, de
manera que també tots aquells petits estalviadors que hagin estat afectats per la
tinença d’aquests productes financers i, en els últims mesos, haguessin convertit el
valor del mateixos en accions d’una entitat financera que posteriorment hagi
experimentat una important caiguda en la seva cotització, per exemple Bankia,
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poguessin recuperar els capitals inicials.
SEGON.- Que s’insti al Ministeri Fiscal, per tal que, atès a que hi ha indicis raonables
que per part de certes entitats bancàries podrien haver incorregut en un delicte
d’estafa en la comercialització d’aquests productes, s’investiguin a les entitats
bancàries, un per un tots els casos detectats en la comercialització d’aquests
productes de participacions preferents i altres productes d’alt risc, per tal que
s’exigeixin, si escau, les responsabilitats corresponents.

PARTIT POPULAR

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

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

SR. DÍEZ
Sí, la primera moción hace referencia al lamentable estado en el que se encuentra
Cal Masover Nou, una de las masías emblemáticas de la ciudad, una masía
catalogada y protegida por el Plan Especial de Protección del Patrimonio
Arquitectónico de esta ciudad y que se encuentra en un estado de degradación
importante, con la fachada y las paredes en muy mal estado, con el tejado cayéndose
y que si no se hace nada acabará desapareciendo.
Y esta masía está en un estado tan lamentable, porque sus propietarios no han
cumplido con la obligación legal de conservar el edificio en un estado adecuado. La
Ley es clara, el artículo 197 de la Ley de Urbanismo, ordena a las personas
propietarias, bueno, a cumplir con los deberes de uso, conservación y rehabilitación.
El artículo 11.2 de las normas especiales del PEPPA, establece que los inmuebles
catalogados tendrán que ser objeto de obras y atenciones de conservación,
consolidación y restauración que su estado requiera a fin de salvaguardar el valor de
los mismos, es evidente que esta obligación legal de conservar el edificio en estado
adecuado, se ha incumplido y en estos casos la Ley faculta a la administración a
ordenar la ejecución de las obras necesarias.
Y esto es precisamente lo que se pide en la moción, en la moción pedimos que los
servicios técnicos municipales elaboren un informe en el que se detallen todas las
deficiencias a subsanar en esta masía y que se ordene a la propiedad la subsanación
de estas patologías.
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Essent les 11.18 hores abandonen la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, i el
Sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la següent la presenta la Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La següent moció es refereix a la utilització de les noves
tecnologies a la ciutat de l'Hospitalet i creiem que hi ha diversos motius que ho
recolzen. Per exemple, actualment se celebra a la ciutat de l'Hospitalet el Congrés de
Mòbils, se celebra també a la ciutat el Congrés de Ciutats Intel·ligents, en fi, que hi ha
molts motius.
Les aplicacions per a mòbils avui dia, són unes eines molt importants per canalitzar a
les corporacions locals, els seus serveis cap als ciutadans, s’ha fet un estudi també
de l’empresa IDC, que diu que Hospitalet és una de les quinze ciutats espanyoles
més intel·ligents i en canvi pensem que actualment no forma part de la Red Española
de ciutats intel·ligents.
I és per tots aquests motius que demanem a l’Ajuntament de L’Hospitalet:
Primer, estudiar la col·locació com a ciutat intel·ligent, de les aplicacions de codis QR,
als principals edificis històrics de la ciutat, així com a la utilització a la ciutat de la
Realitat Augmentada, que és una eina puntera en tecnologia i que és el futur. Hi ha
barris a Barcelona, com al barri Gòtic, que les botigues antigues han posat a la porta
el codi QR, amb la qual cosa es pot veure una mica la història de la botiga. A
l'Hospitalet, per exemple, aquesta setmana s’ha reconegut a 33 comerços amb més
de 50 anys d’història, tota la seva trajectòria i pensem que també seria interessant.
Per tant, en el segon punt demanem que l’Ajuntament de L’Hospitalet, a través del
Consell del Comerç, col·labori amb les botigues històriques, en la col·locació de codis
QR a les seves portes, amb informació de les seves arrels i la seva implantació a la
ciutat.
I també demanem que l’Ajuntament de L’Hospitalet sol·liciti l’adhesió, si encara no ho
ha fet, a la Red Española de Ciudades Inteligentes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, el Partit Popular ha presentat una tercera moció davant
de la decisió de la Conselleria d’Ensenyament de tancar dues aules de Primària i cinc
de Secundària, dins de l’oferta pública de la ciutat de l’Hospitalet. Segons ens
comenten des del propi govern de l’Ajuntament de l'Hospitalet, ara mateix s’està en
un procés de negociació, per tal que l’Ajuntament, en aquest cas, la Generalitat de
Catalunya reconsideri aquesta decisió i, per tant, nosaltres deixarem sobre la taula
aquesta moció, a l’espera que la Generalitat reconsideri aquesta decisió i finalment
no tanqui aquestes aules. Si veiem que la decisió, doncs arriba a bon port, que
esperem que sí i no es tanquin, doncs la retirarem i sinó la portarem el mes que ve.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien les dues primeres, la de Cal Masover i la de la ciutat
intel·ligent. Pel posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma votarà favorablement a les dues mocions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement a la primera de les mocions, compartim plenament la moció i la
preocupació per la masia de Cal Masover Nou i, en tot cas, demanar, doncs crec que
les demandes que vostès fan són raonables, en el sentit que per part dels serveis
tècnics municipals es procedeixi a l’elaboració d’un informe tècnic, si és que no s’ha
fet ja fins ara, que ho desconec, en el que detallin les patologies i deficiències per
subsanar aquest edifici, com edifici catalogat, que recordem que està dins d’una zona
per nosaltres molt important, com és la zona agrícola de Cal Trabal, i en funció
d’aquest informe, doncs que s’ordeni a la propietat que subsani les patologies.
Respecte de la segona de les mocions, la de ciutat intel·ligent, en aquesta ens
abstindrem, perquè entenem que ja hi ha en marxa forces treballs i després els
responsables polítics d’aquest tema ho explicaran, en el sentit que hi ha força treball
fet en aquest sentit, creiem que és positiu el que vostès plantegen respecte dels codis
QR, però la cosa no es queda aquí, jo crec que una ciutat intel·ligent va molt més
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enllà d’aquestes qüestions, pensin que s’estan fent avenços molt importants, aquesta
setmana teníem l’oportunitat de visitar, amb l’Alcaldessa, una escola de la ciutat, el
Centre Dolmen, que ha fet un aplicatiu, perquè els seus alumnes, doncs a través
d’una gimcama i a través dels seus mòbils, puguin conèixer, a través d’aplicatius
informàtics, puguin conèixer la història del patrimoni cultural de la nostra ciutat.
I, per tant, també l’altre raó per abstenir-nos és que estem justament en un procés de
participació en aquests moments, L’Hospitalet On, en el qual hi ha un grup que
precisament està parlant de Smart Cities i d’economia verda i, per tant, jo crec que
s’hauria d’esperar a les conclusions d’aquest grup de treball, que ahir mateix es va
reunir i m’han comentat que va anar força bé la discussió i les orientacions i, a partir
d’aquí, jo crec que quan ells tinguin les conclusions, quan ara se li expliqui tot el
treball que s’està fent des del govern, crec que entendrà el nostre posicionament.
Respecte de la tercera de les mocions que vostès retiren, bé, vostès deixen sobre la
taula, jo li agraeixo el fet, en el sentit que entenc que estem en un moment en el qual
tot just avui acaba el procés de preinscripció a les escoles i, per tant, tenim un cert
compromís de la Generalitat, que tot i que no han respectat absolutament tots els
criteris que nosaltres teníem en l’oferta, s’ha reduït un grup de P3 i cinc grups de
primer de la ESO i nosaltres ja els hi vam dir que no ho compartíem, però sí que
tenim un cert compromís amb la Generalitat, doncs que si les famílies demanden
aquells centres en els quals, doncs s’ha reduït alguna línia, doncs bé, negociarem, un
cop acabi aquest divendres, negociarem la possibilitat de restaurar alguna de l’oferta
que inicialment s’ha deixat sobre la taula. Evidentment, si a l’abril això no es complís,
serem nosaltres els primers, evidentment com a govern, en plantejar a la Generalitat
la necessitat que rectifiquin i que l’oferta de P3 es restauri, aquest grup que ens falta,
i que restauri els grups que calgui de primer de la ESO. Per tant, li agraeixo que
deixin sobre la taula aquesta moció i en tot cas a l’abril, amb les dades sobre la taula,
podrem parlar. Gràcies.

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

SR. MONRÓS
Sí, jo contestaré sobre la moció de Cal Masover Nou. Votarem a favor, perquè
històricament Convergència i Unió sempre hem sigut uns defensors del PEPPA i de
tots els conjunts de protecció del patrimoni arquitectònic, jo aniria més enllà en el
sentit que no només per aquesta masia es fes aquest estudi i tot això, sinó que això
es fes en general per tot aquells conjunts arquitectònics que estiguin protegits, per
anar sempre avaluant, que segurament ja s’està fent, que sigui una cosa constant i
no haguem d’arribar, diguéssim, a aquestes situacions en què hi hagin elements que
estiguin en mal estat.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Respecte de la ciutat intel·ligent, nosaltres votarem a favor, perquè creiem que
aquesta és una moció que va en positiu, en el sentit que omple de projectes la ciutat
en el camp de les TIC, és a dir, que en el centre de Torre Barrina, on fem un centre
sobre les TIC, li donem més contingut, més possibilitats d’assumir aplicacions i
projectes per a la ciutat, vàlides per a la ciutat i per això nosaltres, no és només per
això, sinó que també creiem que si l'Hospitalet no està afegida al grup de ciutats
intel·ligents, faci aquest pas. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Socialista, Sr. Fran Belver per a la primera moció i
la Sra. Herance contesta la segona.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Evidentment, respecte del que ens planteja de la masia de
Cal Masover Nou, de fet ja va haver-hi una moció de Convergència, si no recordo
malament, en l’any 2010, que feia referència no només a Cal Masover, sinó a d’altres
elements del PEPPA, perquè vigiléssim, diguéssim, o féssim el seguiment del seu
estat. No només arrel d’això o arrel d’aquella moció, però en concret a partir d’aquell
moment, a la masia de Cal Masover Nou s’han fet intervencions per part del
departament de Disciplina Urbanística i pel departament de Patrimoni, de Cultura, de
l’Ajuntament, i hem treballat i hem fet el que, ja sé que sona una mica així, el que
hem pogut.
El que hem pogut en quin sentit, hem contactat amb la propietat, el problema afegit
que tenim en aquesta masia és que és una masia que està ocupada, o sigui, les
persones que resideixen allà no són els propietaris, els titulars, ni tenen títol de
lloguer, ni res que se li sembli, la propietat ha instat la via judicial, a través d’una
denuncia en els mossos d’esquadra, per aquesta ocupació, amb la qual cosa només
s’han pogut fer algunes tasques d’inspecció exterior, per dir-ho d’alguna manera, no
hi ha hagut manera de comprovar l’estat de l’interior, però sí que és cert,
evidentment, que només veient-la des de fora ja es veu que la situació no és la
desitjable i molt menys, a part de perillosa, per una finca o per una masia que a més
forma part del patrimoni cultural de la nostra ciutat.
Malgrat tot això i les dificultats que estem trobant per poder actuar a la masia,
votarem favorablement a la moció, continuarem treballant amb la propietat per veure
d’agilitzar la tramitació d’aquesta denuncia, per poder recuperar la titularitat i poder
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accedir a la masia i, en base a això, evidentment, instar a la propietat a què faci, a
què compleixi amb les seves obligacions de manteniment, rehabilitació, si s’escau, i si
no, doncs evidentment iniciaríem el procés sancionador amb totes les conseqüència
que això comporta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Herance.

Essent les 11.25 hores entren a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, i el Sr.
Juan Carlos del Río Pín, regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. HERANCE
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, respecte de la moció presentada pel Partit Popular
que fa referència a les Smart Cities, votarem en contra d’aquesta moció i li
argumentaré el per què del sentit del nostre vot. Sra. Bas, no descarto, evidentment,
la seva bona intenció, però vull fer-li algunes consideracions sobre el concepte de
Smart City i l’aposta decidida d’aquest govern per a la implementació social de les
TIC, com a eina de transformació i millora de la qualitat de vida dels nostres
ciutadans i ciutadanes.
La ciutat intel·ligent o Smart City que és un terme relativament nou, del que, bé,
estem aprenent tots i totes, és un canvi de paradigma, però un canvi de paradigma en
diferents àmbits i en diferents aspectes. És un canvi de paradigma a nivell cultural, a
nivell econòmic, social, però sobretot en canvis de relacions entre els ciutadans i
ciutadanes amb el seu entorn i amb la gestió dels seus serveis. Aquesta aposta està
canviant la manera de fer polítiques públiques i la seva concepció tal com l’hem
conegut fins ara, i és veritat que les ciutats més innovadores i amb més capacitat de
progrés del món, han començat a treballar en aquesta direcció.
I la nostra ciutat no es queda al marge, participa activament, des de fa temps, en
aquesta línia, no només en el dia a dia de la ciutat, sinó participant i treballant en
xarxa. Participa activament, des de fa temps, a nivell català, a través de la Federació
de Municipis de Catalunya o la Xarxa de Ciutats Sostenibles, a nivell estatal, a través
de la Federación Española de Municipios y Provincias, a nivell europeu, a través del
Projecte de Straightsol o fins i tot a nivell internacional, amb el darrer projecte en el
qual estem treballant, que és Living Labs.
Aquests reptes que la ciutat i el nostre govern afronten, representen un desafiament
polític, un desafiament cultural i també un desafiament social i urbà. Per tant, les
Smart Cities seran aquelles que invertiran en capital humà social, en infraestructures i
fomentaran el desenvolupament econòmic sostenible, en base a la qualitat de vida de
les nostres persones, de la cohesió social i de la generació d’oportunitats. Li explico
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tot això i segurament vostè em dirà que és teoria, que és un marc conceptual del que
és Smart City, però crec que és molt important que tots interioritzem aquest concepte
i la nostra ciutat fa temps que està treballant en aquest concepte.
Per exemple li podria parlar del control remot de les instal·lacions de la ciutat, de la
centralització dels quadres d’enllumenat públic, que ens permeten, doncs tenir més
de 180 quadres d’enllumenat centralitzat i això ens assegura tenir localitzats els
problemes en consum, a més s’està treballant pel tema de la detecció de robatoris de
cable. Li podria parlar dels regs centralitzats que es van instal·lar a la Granvia, a l’eix
cívic, a Can Colom, a Carmen Amaya, a la plaça Escorça, això ens permet tenir més
de 158.000 m2 de zona verda controlats i gestionats des d’un programa informàtic i
també des d’una aplicació. Li podria parlar de la xarxa de semàfors, que també està
centralitzada, això ens permet parlar del nombre de cotxe que passen, per exemple,
per una cruïlla determinada. Li podria parlar també dels edificis municipals, dels
nostres edificis municipals que són sostenibles i que són eficients, tenim centralitzats
més de 150 edificis, telegestionats, en els quals s’han instal·lat captadors solars,
tenim la caldera de biomassa a les piscines municipals, instal·lació de leds.
I darrerament, dic darrerament, perquè no sé si van veure les notícies, però aquesta
setmana la ciutat va sortir a TV3, amb una bona notícia, que és la signatura d’un
conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació de la
Generalitat de Catalunya, que això ens ha permès instal·lar deu equips de
monitoratge fixes a la ciutat, per tal de controlar les emissions i tenir una governança
radioelèctrica de la nostra ciutat. Podria parlar-li de la planta de gas, de la recollida
d’oli domèstic, que després sortirà, o de la xarxa d’aigües freàtiques de la ciutat.
És a dir, tot això, i ja acabo, és per dir-li que no podem parlar d’accions aïllades o
d’accions puntuals, no podem dir que l'Hospitalet serà més o menys intel·ligent, per
posar codis QR, que segurament els haurem de posar més endavant, però han de
respondre a tot un criteri. I l'Hospitalet està tenint un procés reflexionat i planificat
d’aquestes accions, abans es comentava, en les que estem treballant, amb l’objectiu
últim, al final, d’aconseguir una eficàcia i eficiència de la gestió dels recursos que li
donem als ciutadans i de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a
l'Hospitalet. Gràcies.

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

SRA. BAS
Sí, en cap moment he dit que no es faci res actualment, en quant a noves
tecnologies, evidentment hi ha moltes coses que s’estan fent, però crec que no
aprovant aquesta moció, perdem una oportunitat d’una nova utilització. La realitat
augmentada, doncs està venint, és una realitat, els temes del codis QR, estaria molt
bé, arribar per exemple al Museu d’Hospitalet i trobar un codi QR i que els visitants

…/…

77

que es passegen per la ciutat, que ara cada vegada són més, que tenen smartphone
o un iphone, poguessin veure què és o inclús l’Ajuntament, explicar la història de
l’edifici de l’Ajuntament, vull dir, no estaria de més. Igualment, no entenc el perquè
encara no hem demanat l’adhesió a la Red Española de ciutats intel·ligents. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna altra intervenció? Sra. Herance.

SRA. HERANCE
Sí, Sra. Bas, evidentment al principi li he dit que entenia el posicionament de la moció
i la bona intenció i no li estic dient que no haguem de posar els codis QR o els NFC o
qualsevol altre tipus de dispositiu o d’aplicació. I de fet ho estem treballant, des de la
ciutat s’està treballant, el que li vull fer entendre és que hem de tenir un concepte de
Smart City amb una globalitat, fer una eficàcia i eficiència dels recursos, des d’una
manera integral, no fent bolets i petits “parches”, sinó que ha de respondre a tot
aquest criteri de planificació. Com bé s’ha dit aquí, nosaltres també hi ha un grup de
Smart City que està treballant en el procés de participació i de debat de L’H on, ahir
precisament vam tenir el grup de debat, aquest tema va sortir per exemple, a més
d’uns altres que es van poder debatre, i la intenció és anar avançant en aquest camí,
però sempre amb un criteri fix i una estratègia ben planificada. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs queda recollida la intenció i jo crec que, pels comentaris de la
responsable de l’àmbit, doncs possiblement aviat veurem aquests codis i podrem
identificar amb els aparells, els diferents espais de la ciutat, però, en tot cas, hi ha
una voluntat de treballar des d’un àmbit més general i més global i possiblement
aquest és un tema molt específic i massa concret.
D’acord, passaríem ja a les mocions d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28 i 29; adoptant-se
els següents acords:

MOCIÓ 27.-

SOBRE CAL MASOVER NOU.

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:
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Como se puede apreciar en la fotografía que se adjunta la masía Cal Masover Nou,
finca protegida por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico y
ubicada en la Calle Feixa Llarga de nuestra ciudad, presenta un muy deficiente
estado de conservación sin que los propietarios hayan evitado su actual estado de
degradación a pesar que la ley impone a los propietarios una serie de obligaciones,
entre la que se encuentra la obligación de conservar los edificios en un estado
adecuado.
Así el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de urbanismo enumera en el artículo 197 los deberes legales de
uso, conservación y rehabilitación y órdenes de ejecución:
“1. Las personas propietarias de toda clase de terrenos, construcciones e
instalaciones deben cumplir los deberes de uso, conservación y rehabilitación
establecidos por esta Ley, por la legislación aplicable en materia de suelo y por la
legislación sectorial. Están incluidas en estos deberes la conservación y la
rehabilitación de las condiciones objetivas de habitabilidad de las viviendas.
2. Las personas propietarias o la administración deben sufragar el coste derivado de
los deberes a que se refiere el apartado 1, de acuerdo con la legislación aplicable en
cada caso y teniendo en cuenta el exceso sobre el límite de los deberes de las
personas propietarias cuando se trate de obtener mejoras de interés general.
3. Los ayuntamientos tienen que ordenar de oficio o a instancia de cualquier persona
interesada, la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones a
que se refiere el apartado 1. Las órdenes de ejecución deben ajustarse a la normativa
de régimen local, con observancia siempre del principio de proporcionalidad
administrativa y con la audiencia previa de las personas interesadas.
4. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución a que hace referencia
el apartado 3 habilita a la administración para adoptar cualquiera de las medidas de
ejecución forzosa siguientes:
a. La ejecución subsidiaria a cargo de la persona obligada.
b. La imposición de multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 225.2, que se puede reiterar hasta que se cumpla la obligación de
conservación.”
Esta obligación legal se ve reforzada en el caso de inmuebles catalogados dentro del
patrimonio arquitectónico, como es el caso que nos ocupa, por ello el Plan Especial
de Protección del Patrimonio Arquitectónico en su artículo 11.2 de las normas
especiales especifica que: “Los inmuebles catalogados tendrán que ser objeto de
obras y atenciones de conservación, consolidación y restauración que su estado
requiera a fin de salvaguardar el valor de los mismos. En el caso de incumplimiento
del deber de conservación el Ayuntamiento podrá ordenar a los propietarios, titulares
de otros derechos reales y poseedores de los referidos bienes la ejecución de las
actuaciones necesarias para preservarlos, conservarlos y mantenerlos, de
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conformidad con lo que dispone el art. 67 de la Llei del Patrimoni Cultural Català
9/1993 de 30 de setembre.”
Por parte del Área de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad se ha procedido
en reiteradas ocasiones a requerir a diferentes propietarios a la realización de las
labores de conservación y mantenimiento de diversos inmuebles de la ciudad que se
encontraban en muy mal estado (ordenes de reparación, ordenes de adopción de
medidas de seguridad y reparación... etc.)
Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- que por parte de los servicios técnicos municipales se proceda a la
elaboración de un informe técnico en el que se detallen las patologías y deficiencias a
subsanar de este edificio catalogado
SEGUNDO.- que en función de dicho informe y en atención al artículo 67 de la Llei
del Patrimoni Cultural Català 9/1993 de 30 de setembre (“La Administración no puede
ordenar la ejecución de obras o actuaciones por un importe superior al 50 % del valor
del bien, fijado por el Departamento de Cultura o por el Ayuntamiento
correspondiente por medio de la aplicación de los criterios establecidos por la
legislación sobre expropiación forzosa”, si se cumple este requisito, se ordene a la
propiedad la subsanación de estas patologías
TERCERO.- Dar traslado al Área de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad.

MOCIÓ 28.- PER L’HOSPITALET CIUTAT INTEL·LIGENT. Ha estat rebutjada amb
13 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 1 vots d’abstenció
del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; assistents presents en el moment de la
votació.

MOCIÓ 29.- DE REBUIG A LA DECISIÓ DE LA CONSELLERIA
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’ELIMINAR AULES
DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
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En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 30, 31 i 32, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per a la presentació, em sembla que combinaran entre els dos, doncs vostès
mateixos, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín, presentaré la primera de les mocions d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, és sobre el suport al manifest “Iraq: Deu anys de
guerra i d’ocupació. Prou impunitat.”
Com s’ha sabut pels mitjans de comunicació i pel record que molts tenim d’aquella
mobilització, en la qual vam participar amb intensitat, aquest 20 de març s’ha
complert deu anys de la guerra i l’ocupació il·legal de l'Iraq, que segons dades del
Consell de Drets Humans de Nacions Unides, ha acabat amb la vida de més d’un
milió i mig d’iraquians i d’iraquianes, i ha provocat cinc milions de desplaçats, un milió
i mig de vídues i cinc milions d’orfes.

Ara fa deu anys que les places i el carrers del nostre país i de molts països del món,
van ser protagonistes de les grans mobilitzacions contra aquella guerra. A la nostra
ciutat la resposta popular en contra de la guerra va ser contundent i massiva, cal
recordar l’acte cívic que vam fer a la plaça Lluís Companys, cassolades i altres
expressions, així com una moció que es va presentar en el Ple el 5 de febrer de 2003,
aprovada per tots els grups polítics, excepte el del Partit Popular, manifestant
aleshores el rebuig a la guerra, reclamant la no intervenció, era una moció prèvia a la
intervenció, i un canvi d’actitud del Govern de l’estat espanyol.

En ocasió d’aquest aniversari, la Plataforma Aturem la Guerra, que va mobilitzar
moltíssima gent en aquell moment, ha fet públic un manifest on es recorda la situació
que segueix vivint a l’Iraq, perquè Iraq ha sortit del focus, però encara la situació és
molt difícil, es demana la retirada, en aquest manifest, es demana la retirada de les
forces d’ocupació, s’exigeix el respecte als drets humans i es reclama justícia pels
crims comesos.
També en el seu manifest, doncs la Plataforma Aturem la Guerra, també demana que
l'OMS, l’Organització Mundial de la Salut, analitzi els efectes que ha produït l'urani
empobrit, com d'altres armes prohibides utilitzades contra la població iraquiana. I
també demana que els Estats Units i altres països que van envair i ocupar l'Iraq,
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assumeixin els costos d’eliminació d’aquella munició, la neteja de les zones
contaminades i la compensació dels danys a les víctimes. També demana que la
comunitat internacional augmenti els esforços per a la reconstrucció de l'Iraq.
Acaben el manifest, la Plataforma, afirmant que el futur de l'Iraq ha de recaure en
mans del seu poble, reclamant eleccions lliures sense cap ingerència exterior i
manifestant la solidaritat amb el poble iraquià, afirmant el seu dret a determinar el seu
propi futur i dóna suport a la revolta ciutadana i a les seves legítimes reivindicacions.
Per tot això, per aquest manifest, nosaltres portem aquesta moció al Ple, per
expressar un cop més el rebuig a aquella guerra i les seves conseqüències, adherintnos al manifest i segon, manifestar el nostre suport als moviments socials al
moviment per la Pau i a la Plataforma catalana “Aturem la Guerra”, en les seves
accions contra la guerra i l’ocupació de l’Iraq.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies. Presento dues mocions que tenen a veure, indirectament, però que tenen
a veure molt amb el municipi. La primera és una moció en la qual ens fem ressò del
conveni, que s’està en aquests moments discutint entre l’Agència de Residus de
Catalunya i la entitat ECOEMBES, un conveni que es renova cada cinc anys, i que ha
transcendit que aquesta negociació, aquesta renovació de conveni, doncs podria
suposar una disminució, s’ha dit que entorn aproximadament del 10%, però la
disminució de les retribucions pels municipis, pels ens locals que han de fer, d’alguna
manera, la gestió.
I, per tant, el que sol·licita aquesta moció, el que demanem i ens fem ressò d’aquesta
demanda, el que demanem és que en el marc d’aquesta negociació, de cap de les
maneres hi hagi un detriment en la retribució als municipis, perquè pensem que no
hem de donar en aquests moments un pas enrere en el que significa el compromís
per a la sensibilització mediambiental en matèria de residus i de reciclatge en
particular i, per tant, per aquest tema pensem que no és el moment que els ens locals
deixem de rebre aquesta quantitat.
I és per això que aquesta moció el que demana, senzillament, és que no s’avanci en
aquesta línia, per tant, el nostre rebuig a aquest conveni, si finalment la rebaixa va en
aquest sentit, i demanem a l’Agència de Residus de Catalunya, com ho estan fent
d’altres entitats i ajuntaments, que es mantingui vigent, per tant, que hi hagi una
pròrroga del conveni actual, en tant no canviïn les circumstàncies i, per tant, que
continués cinc anys en les mateixes condicions econòmiques pels ens locals, per
garantir d’alguna manera, doncs la tensió, la pressió, al que seria la gestió dels
residus i la sensibilització mediambiental en aquesta matèria.
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I la segona de les mocions, és una moció que fem nostra, però que nosaltres,
honestament, el que fem és traslladar a aquest Ple una petició que ens ha vingut de
diferents col·lectius que s’estan mobilitzant i que estan treballant entorn a entitats en
defensa de la salut pública a la ciutat, molt particularment en aquest cas, a l’entorn de
l’Hospital de Bellvitge i, per tant, es van adreçar a nosaltres i pensem que és una
reivindicació molt justa i posem el nostre grup municipal al servei d’aquesta
reclamació, al servei d’ells i també esperem que el conjunt de l’Ajuntament.
És una moció que es fa ressò d’unes circumstàncies, vostès saben que l’Hospital de
Bellvitge és un centre de referència molt important, de salut, molt important, per a
més de dos milions d’habitants de les àrees metropolitanes Sud, Camp de Tarragona
i Terres de l’Ebre. Gairebé un 25% de la plantilla de l’Hospital de Bellvitge és del Baix
Llobregat, per tant, és un percentatge molt important, i la parada d’autobús amb codi
917, que és la que està davant mateix de les cotxeres de la TMB, doncs aquesta
parada té moltes dificultats pel que té a veure amb l’accés a l’Hospital de Bellvitge,
deixa en una zona que està poc urbanitzada i sobretot a unes hores determinades del
dia, doncs té un problema, més enllà del que ja és un problema, que és la distància
entre el centre de treball i l’Hospital de Bellvitge, pels usuaris i treballadors, en
algunes hores del dia, per la nit o a primeres hores del matí, té problemes seriosos de
seguretat, com ho atestiguen, en els últims dos anys hi ha hagut, com a mínim, tres
casos greus d’incidents de seguretat, de robatoris, intents de violació, etc.
Per tant, atenent que ja al 2011, la secció sindical de CCOO va fer una proposta en el
mateix sentit, pensem que és el moment també de reclamar i d’insistir en aquesta
situació i que aquest Ple de l’Ajuntament es manifesti, per tal que hi hagi una
modificació, instem a l’Entitat Metropolitana perquè hi hagi una modificació en al
menys una de les línies dels municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i
El Prat de Llobregat, que són els que aporten potencialment aquest 25% de
treballadors i també d’usuaris d’aquests municipis, d’aquesta comarca del Baix
Llobregat, que hi hagi una modificació del recorregut de les línies, per tal que al
menys una d’elles pugui entrar d’alguna manera, més a prop del recinte de l’Hospital
universitari i s’aturi a la parada que hi ha al davant de l’Hotel Hespèria.
Entenem que aquesta modificació, evidentment, pot tenir una incidència en les
freqüències, però pensem que hauria de prevaldre, doncs el tema de la seguretat i
del foment de la mobilitat i sobretot de la seguretat de les persones, doncs en aquest
cas i, per tant, que l’Entitat Metropolitana sigui receptiva a aquesta demanda i si no
considera que sigui aquesta, que ens faci una proposta alternativa, però que, en
definitiva, se solucioni una situació que pensem que és preocupant i que no hauria de
passar en un centre de referència com l’Hospital de Bellvitge, que està ubicat en el
termini municipal de la segona ciutat de Catalunya.
Per tant, demanem això i instem també al Departament de Territori i Sostenibilitat que
realitzi les millores necessàries en aquest entorn també d’aquest pas soterrani,
perquè és la seva competència i instem també als cossos de seguretat a organitzar
dispositius de vigilància, perquè sigui d’alguna manera, doncs més viable aquesta
adequació, mentrestant no sigui finalment resolta aquesta situació.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels grups, Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement la moció número 31 i la número 32 i
votarem en contra de la número 30. Òbviament no podem estar d’acord amb ..., ja no
amb el..., diguéssim, amb el manifest, que em sembla bastant correcte, sinó amb
moltes de les entitats que signen aquest manifest. Nosaltres sempre ens hem
manifestat en contra de tot aquests imperialistes, sigui quin sigui el govern, no si
mana un determinat govern, que sembla que vostès simplement estiguin en contra
quan mana el PP, nosaltres estem en contra de totes, mani qui mani, governi qui
governi, no estem a favor d’aquestes guerres imperialistes per diners, com hem dit, i
molt menys encara d’enviar els nostres soldats a morir per uns interessos econòmics,
que no són els del poble.

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

SR. MONRÓS
Sí, respecte de la moció número 30, la votarem a favor, Convergència es va
posicionar en el seu moment en contra d’aquesta guerra i en general de totes, l’única
cosa que passaríem així per sobre, en la que no estem molt d’acord, és en el punt en
el qual es diu excepte exigir l’alliberament immediat de tots els detinguts sense
càrrecs ni judici, seria l’única frase amb la qual no hi estaríem d’acord, per a la resta
votaríem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Pel posicionament de les altres mocions, respecte a la moció a favor..., el grup de
Convergència i Unió respecte a la moció a favor de la prevenció de residus, la
reivindicació del sistema de devolució dipòsit i retorn i la reclamació a ECOEMBES
d’un preu just per retribuir les recollides selectives que fem els ens locals, aquest és
un tema en el qual a nosaltres la música de fons ens agrada, tant ens agrada que de
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fet li hem de dir i així ho parlàvem a la Junta de Portaveus, que aquesta és una línia
en la qual s’està treballant en aquests moments des de l’Agència de Residus de
Catalunya. S’està treballant, alguna d’elles, ja conjuntament amb els municipis o amb
les diferents associacions de municipis que hi ha a Catalunya, tant l’Associació
Catalana de Municipis, com amb la Federació de Municipis de Catalunya.
I, per tant, en aquests moments, per exemple, tot el que fa referència al que és el
conveni amb el sistema integral de gestió, aquest és un àmbit en el qual s’està
treballant o hi ha d’altres iniciatives que vostè proposa, que de fet s’està també
estudiant la viabilitat i la possibilitat de dur-les a terme. I, per tant, en aquest sentit,
doncs nosaltres el que demanaríem és que poguessin canviar, dèiem, el verb, en
comptes del que vostès demanaven que poséssim, instar govern, demanar al govern,
demanàvem que vostès, bé, al govern no, en aquest cas a l’Agència de Residus de
Catalunya, nosaltres demanàvem que poguessin canviar aquest demanar per donar
suport, perquè de fet són iniciatives, insistim, que s’estan duent a terme, que s’està
col·laborant conjuntament amb l’Associació Catalana de Municipis y la Federació i,
per tant, entenem que, si vostès..., donar suport a..., miri... quan parlem demanar a
l’Agència Catalana de Residus que faciliti les dades, doncs donar suport a que
l’Agència Catalana doni aquests valors, demanar a l’Agència Catalana de Municipis
que promogui l’observatori d’envasos, etc, donar suport..., vostè sap que aquest és
un tema que s’està estudiant la viabilitat i que, per tant, s’hi està treballant i entenem
que correspon més aquesta expressió verbal. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del... sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Respecte de la moció 32, donar el motiu de vot, votar i donar el motiu de vot.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

SR. PÉREZ
La moció que tracta de modificar els itineraris del transport públic d’accés a l’Hospital
Universitari de Bellvitge, nosaltres, a veure, votarem a favor del punt tercer, en el que
es demana el reforçament dels dispositius de vigilància a l’entorn dels hospitals, per
protegir la seguretat de les persones que utilitzen el pas soterrani. Evidentment,
l’entorn de l’Hospitalet, l’entorn de l’Hotel Hespèria, del Mediamarket, del passeig de
l’Ermita, per nosaltres és un entorn que té problemàtica en l’aspecte de seguretat i
estem a favor d’un reforç en tot aquest entorn, evidentment. Dels altres punts ens

…/…

85

abstindrem i notem a faltar una petició en la seva moció, en tot que això es resolgui o
no es resolgui, notem a faltar que es podia demanar un reforçament d’aquesta
llançadora que va des de l’Oncològic a l’Hospital de Bellvitge, demanar un
reforçament en el sentit que s’ampliï la capacitat, s’ampliï la freqüència, sobretot en
els horaris punta i, fins i tot, demanar que el servei sigui tant dissabtes com
diumenges, el mateix que de dilluns a divendres, de les 7 a les 22 hores, així si
vostès haguessin proposat això, nosaltres hauríem votat també a favor. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, el Partido Popular vota en contra de la moción 30, de la 31 votamos a favor del
primer apartado y abstención en el resto, porque como aquí se ha dicho y así nos han
informado también en la Entidad Metropolitana, ya se están realizando las gestiones,
incluso han aprobado ya algunas propuestas que están incluidas en la moción y dado
que ya se está realizando, nuestro posicionamiento será de abstención.
Y respecto a la moción de modificar el itinerario del transporte público en el Hospital
de Bellvitge, creemos que es necesario, creemos que es urgente, creemos que la
situación ya es insostenible y, por lo tanto, nosotros vamos a darle apoyo. Pero igual
que usted se siente emocionado por mociones que trae el Partido Popular a este
Pleno, yo me emociono cuando ustedes traen esta moción aquí, pero luego se vota
en contra allí donde ustedes gobiernan, como es en la Entidad Metropolitana del
Transporte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Sí, per contestar...

Parla una persona del públic, però no s’escolta el que diu.

SRA. ALCALDESSA
No, no, no, perdona, perdona, perdona, no, ni Ley orgánica, tiene la palabra el Sr.
Alfons Bonals, me parece muy bien, pero no tiene la palabra. Sr. Bonals.
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SR. BONALS
Bé, per contestar a la presentació de la moció número 32, del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Bé, les qüestions que
planteja són qüestions realment de pes i que marquen obvietats, hi ha una obvietat
manifesta i és que el gran centre hospitalari de Bellvitge té unes dificultats per donar
accessibilitat a tots els veïns, ciutadans o treballadors, que treballen, diguéssim, a la
zona sud o viuen a la zona sud, dit Baix Llobregat. Per tant, evidentment, això genera
una problemàtica, home, que mereix que es pugui estudiar a veure quin tipus de
solucions es poden trobar, que no generessin un perjudici també major.
Per tant, de les tres qüestions que planteja la moció, jo el que diria és, en el punt 2 i 3
nosaltres els hi donaríem suport tal i com està redactada, però en el punt 1, on es
planteja una modificació de la línia que, per tant, significaria un augment de la
freqüència i un augment de la freqüència significa una disminució de la qualitat
d’aquest transport públic, tret que s’augmentés la quantitat de vehicles que hi puguin
haver en una línia, això nosaltres no ho votaríem d’aquesta manera. Ara, si això es
canviés per poder mantenir una reunió de treball, entre l’Ajuntament de l'Hospitalet,
com a seu on està aquest gran centre hospitalari, amb els ajuntaments on hi viuen els
veïns i els ciutadans que o bé treballen o fan ús d’aquest Hospital i per suposat amb
els representants sindicals, per veure de consensuar una proposta entre tots, que
puguem anar a l’Entitat Metropolitana, si això es modifiqués en aquest sentit, el grup
municipal socialista també li donaria suport, si no, d’entrada nosaltres no donaríem
suport a una moció que signifiqui una modificació de la línia i, per tant, una pèrdua de
la qualitat del servei en aquesta línia.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A veure, sobre la moció...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó Sr. Salmerón, és que al grup socialista ens falta el posicionament de la
número 31 i 32.

SR. BELVER
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Gràcies Sra. Alcaldessa, molt ràpid. A veure, respecte de la moció número 30 del
suport al manifest d’Iraq, nosaltres votarem favorablement, de fet el Partit Socialista
forma part d’aquesta Plataforma i, per tant, donarem suport, creiem que després de
deu anys, ha arribat un moment en què segurament s’havia de dir prou. També dir
que en el seu moment i segurament hores d’ara, això pren més valor, perquè no es té
massa costum, va haver-hi en aquell moment, a les eleccions de l’any 2003, on
Zapatero es va comprometre a què si guanyava les eleccions, la seva primera decisió
seria retirar les tropes d’Iraq i va complir allò que havia promès en el programa
electoral, cosa que, com dic, hores d’ara sembla que està en decadència, diguéssim,
aquesta moda.

I respecte a la moció 31, a favor de la prevenció de residus i tot el tema del conveni
amb ECOEMBES, nosaltres votarem favorablement, com saben, bé, apart d’aquesta
qüestió, a partir del mes d’octubre ha d’haver-hi tot un canvi en tot el tema de la
gestió de residus i de valorització de residus, que passarà a haver de fer directament
els ajuntaments i bé, jo crec que dintre de tota aquesta modificació, amb tot el que
significa gestió de residus, valorització i, per tant, ser capaços de millorar la nostra
eficiència, per una banda, en el tractament de residus i, per una altra banda, ser
capaços de ser molt més sostenibles en la nostra activitat com a ciutats, entenent
com a ciutats el que fa cadascú dels ciutadans i la ciutat en el seu global, creiem que
val la pena d’entrada, fer el que proposa en algun punt la moció, donem pròrroga a
l’actual conveni, evidentment no rebaixem els ingressos que ara s’estan percebent
per aquests materials valoritzables i, a partir d’aquí, veiem quin és millor sistema que
ens permeti, per una banda, posar-ho el més fàcil possible pel conjunt de ciutadans i
ciutadanes en la gestió dels seus propis residus, diguéssim, en origen a les llars,
veure cóm fem el tractament de residus industrials i cóm tot això després som
capaços de donar-li el millor profit possible, perquè encara que en un moment
determinat són residus, amb un tractament adequat es poden, com deia, fer això de
la valorització, posar-los en valor i, a partir d’aquí, que siguin útils.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies, sobre la primera moció del tema dels residus, per nosaltres cap problema
en aquesta modificació verbal, o sigui, si l’objectiu i el sentit de la moció és que hi
hagi aquesta pròrroga del conveni, per tant, que no hi hagi una disminució, per tant, si
en comptes de demanar, és donar suport a l’Agència de Residus, per tal que es faci
efectiva aquesta pròrroga del conveni, cap problema per la nostra banda, per tant,
l’objectiu és aconseguir el que demana la moció, per tant, cap problema.
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I sobre la segona, com jo deia, no és una moció nostre, per dir-ho d’alguna manera,
sinó que és de més gent i nosaltres el que fem aquí és de portaveus d’aquesta
problemàtica. Per tant, el que jo els hi proposo, nosaltres agafant una miqueta les
paraules que deia el Sr. Bonals, de forçar d’alguna manera o demanar aquesta reunió
a l’Entitat Metropolitana i també a l’esperit constructiu que deia el Sr. Josep Lluís
Pérez, que també en el debat sobre la taula, que estigui també el tema de la
llançadora, per tant, perquè estigui tot obert d’alguna manera, el que faríem seria
deixar sobre la taula la moció tal i com està, per tant, hauria de venir al Ple següent, i
mentrestant donem un mes per veure què passa, mentrestant haurem tingut temps
de parlar amb la gent que ens proposava la moció, per veure si el resultat d’aquestes
negociacions és satisfactori o no, i si pel camí hem trobat solucions més bones de les
que proposem o si no és així, tornarem a proposar la mateixa moció, que és la que
tenim a sobre la taula.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, respecte de la primera moció del desè aniversari de la guerra d’Iraq, agrair el vot
del Partit Socialista i Convergència i Unió, el que passa és que no m’ha quedat clar
del Sr. Monrós, quan deia que no estava d’acord amb el segon paràgraf del manifest,
ho dic perquè no sé si l’he entès malament, no estava d’acord amb que s’alliberin
immediatament tots els detinguts sense càrrecs, ni judici, em sembla que ha dit això,
no sé sí...

SRA. ALCALDESSA
A veure...

SR. MONRÓS
Ja, però les persones que no tenen càrrecs, en poden tenir, no en poden tenir, clar és
que el text és, potser no els han posat, o sigui, el que jo intento dir o el que...

SRA. ALCALDESSA
A veure, això no és un..., perquè això jo crec que estaria bé que potser prèviament...,
sí, sí, per això...

SR. ESTEVE
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No, ho dic perquè si he entès bé, que no està d’acord amb que s’alliberin
immediatament tots els detinguts sense càrrec, ni judici, em fa realment una mica de
por que el seu partit tingui la responsabilitat en aquests moments de la justícia i de la
policia en el nostre país, en tot cas, espero que m’ho aclareixi, evidentment, perquè jo
crec que en qualsevol país democràtic, tots hauríem d’estar d’acord en què ningú pot
estar detingut sense càrrecs, ni judici, crec, no ho sé, no sóc jurista, però...

SRA. ALCALDESSA
Bé, han finalitzat la intervenció? Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Faig un matís, jo havia entès, quan em referia sense càrrecs, o sigui, que estaven
pendents d’un procés, però m’esteu dient, o sigui, que no tenen càrrecs i és evident
això, si és així, no dic res, el que he entès jo i el que volia manifestar no era aquest
sentit, jo havia entès que hi havia gent que potser estaven pendents de i, per tant,
dic, home, el que no podem fer és alliberar a tothom, perquè potser hi ha gent que sí
que pot ser té alguna cosa pendent i no li han fet encara... i aquest era el meu..., per
tant...

SRA. ALCALDESSA
D’acord, està aclarit, per tant, el posicionament a favor de les mocions i queden
aprovades.

A continuació intervé una senyora del públic, sense micròfon. L’Alcaldessa li recorda
que no pot interrompre la sessió, però la senyora increpa a l’Alcaldessa i desprès de
persistir en la seva actitud i amenaçar-la de “montarle un pollo”, l’Alcaldessa demana
als agents de la guàrdia urbana que acompanyin a la senyora fora del saló de
sessions.
Es reprèn la sessió i l’Alcaldessa demana a la Secretària que continuï amb l’Ordre del
Dia.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31 i 32; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 30.- DE SUPORT AL MANIFEST “IRAQ: DEU ANYS DE GUERRA I
D’OCUPACIÓ. PROU IMPUNITAT”.
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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, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Aquest 20 de març s’han acomplert deu anys de la guerra i l’ocupació il·legal de
l'Iraq, que, segons dades del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, ha acabat
amb la vida de més d’un milió i mig d’iraquians i iraquianes , ha provocat cinc milions
de desplaçats, un milió i mig de vídues i cinc milions d’orfes.
Ara fa deu anys les places i el carrers de Catalunya van ser protagonistes de les
grans mobilitzacions contra la guerra i l’ocupació de l'Iraq. A la nostra ciutat la
resposta popular en contra de la guerra va ser contundent i massiva – cal recordar
l’acte cívic a la plaça Lluís Companys, les cassolades i altres expressions, així com la
moció del Ple Municipal del 5 de febrer de 2003, aprovada per tots els Grups Polítics,
excepte el del Partit Popular, manifestant el rebuig a la guerra, reclamant la no
intervenció militar i un canvi d’actitud del Govern de l’estat espanyol
En ocasió d’aquest aniversari, la Plataforma Aturem la Guerra ha fet públic un
manifest on es recorda la situació que segueix vivint l’Iraq, es demana la retirada de
les forces d’ocupació, s’exigeix el respecte als drets humans i es reclama justicia pels
crims comesos.
El manifest diu literalment:
IRAQ:DEU ANYS DE GUERRA I D'OCUPACIÓ PROU IMPUNITAT !
Avui fa deu anys de l'inici de l'invasió de l'Iraq per part dels Estats Units i els
seus aliats, entre ells l'Estat espanyol.
També aquests dies es compleixen deu anys de les grans mobilitzacions a
Catalunya contra aquella guerra. Arreu es feien actes per denunciar la política
de l'administració Bush i la implicació del govern d'Aznar. El protagonisme de
la gent va ser molt important i s'ha demostrat que teníem raó.
La invasió i ocupació ha suposat la mort de més d'un milió i mig d'iraquians i
ha provocat cinc milions de desplaçats. Al llarg d'aquesta dècada, s'han
comès crims de guerra i crims contra la humanitat. Per exemple, atacs
deliberats contra la població civil i ús d'armament prohibit per les convencions
internacionals; armes químiques, fòsfor blanc, agent taronja i urani empobrit.
La destrucció del país ha anat acompanyada d'un procés polític sectari i
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corrupte, sota una constitució imposada pels Estats Units, la qual cosa viola la
Convenció de Ginebra, que estableix que el país ocupant no pot modificar el
règim polític establert. Avui, a l'Iraq tots els serveis públics estan destruïts i es
produeix una violació sistemàtica dels Drets Humans: judicis sense les
mínimes garanties processals, manca de drets dels detinguts, tortura dels
presos polítics, abusos sexuals, violacions, execucions (65 persones l'any
2012). L'ONU ha demanat una moratòria de la pena de mort.
Malgrat la retirada ‘oficial’ de les forces d'ocupació el desembre de 2011, la
presència dels EUA es manté a través d'assessors civils i militars i de
mercenaris amb funcions de seguretat i vigilància. La ingerència dels EUA
domina la política, l'economia i els aparells de seguretat de l'Iraq.
En aquest context, s'han reactivat les protestes ciutadanes a l'Iraq que, des
del 25 de desembre de 2012, han inundat diàriament i de manera pacífica
places i espais públics en diversos punts del país, malgrat la manipulació
mediàtica del govern, les amenaces, les detencions i els assassinats selectius
dels membres del moviment ciutadà.

Per tot això,
Demanem la retirada de totes les forces d'ocupació militars i paramilitars
presents a l'Iraq i que siguin derogats tots els acords, les estructures
polítiques i les lleis imposades sota l'ocupació.
Exigim el respecte als drets humans de la població iraquiana, l'alliberament
immediat de tots els detinguts sense càrrecs ni judici; la fi de les detencions
arbitràries i l'abolició de la pena de mort.
L'OMS ha d'analitzar els efectes tant de l'urani empobrit com d'altres armes
prohibides utilitzades contra la població iraquiana. Els EUA i els altres països
que van envair i ocupar l'Iraq han d'assumir els costos de l'eliminació de la
munició, de la neteja de les zones contaminades i de compensació dels danys
a les víctimes.
Cal augmentar els esforços de la comunitat internacional per a la
reconstrucció de l'Iraq. Cal exigir a tots els països participants en l'ocupació de
l'Iraq, la reconstrucció de la infraestructura iraquiana, la compensació moral i
econòmica a la població civil, i la restitució, als refugiats que retornin al país,
dels béns que els han estat arrabassats.
Reclamem justícia pels crims contra la humanitat comesos a l'Iraq i demanem
que els responsables de l'agressió retin comptes davant la justícia
internacional. Exigim a la Cort Penal Internacional que compleixi amb la seva
obligació legal d'investigar, jutjar i sentenciar a tots i cadascun dels
responsables -individuals o col•lectius-dels crims de guerra que des de 2003
s'han comès a l'Iraq.
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Aquest conflicte ha generat milions de iraquians refugiats i desplaçats. La
situació actual no garanteix les condicions d'estabilitat i seguretat de retorn.
Mentrestant, la comunitat internacional ha de prendre les accions pertinents
per protegir la dignitat i els drets dels refugiats i desplaçats.
El futur de l'Iraq ha de recaure en mans del poble. Reclamem eleccions lliures
sense cap ingerència exterior. Manifestem la solidaritat amb el poble iraquià,
afirmem el seu dret a determinar el seu propi futur. Donem suport a la revolta
ciutadana i a les seves legítimes reivindicacions.
Plataforma Aturem la Guerra , 20 de març de 2013
Vist el manifest anterior,
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Expressar un cop més el rebuig a aquesta guerra i les seves conseqüències,
adherint-nos al manifest “Iraq: Deu anys de guerra i ocupació. Prou impunitat”
Segon.- Manifestar el nostre suport als moviments socials al moviment per la Pau i a
la Plataforma catalana “Aturem la Guerra” en les seves accions contra la guerra i
l’ocupació de l’Iraq.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al President del Govern espanyol, al President
de la Generalitat de Catalunya i al Secretari General de l'ONU amb la petició que
col·laborin a fer-lo efectiu, i a la Plataforma Aturem la Guerra

MOCIÓ 31.- A FAVOR DE LA PREVENCIÓ DE RESIDUS, LA REIVINDICACIÓ
DEL SISTEMA DE DEVOLUCIÓ DIPÒSIT I RETORN (SDDR) I LA RECLAMACIÓ A
ECOEMBES D’UN PREU JUST PER RETRIBUIR LES RECOLLIDES SELECTIVES
QUE FEM ELS ENS LOCALS.
Aquest proper mes de maig, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i “Ecoembes”
haurien de signar un conveni que establiria durant 5 anys les condicions de valoració i
retribució de recollides, transport, selecció i recuperació d’envasos i embalatges.
Atès que a aquest conveni s’hi haurien d’adherir les entitats municipalistes FMC
(Federació de Municipis de Catalunya), ACM (Associació Catalana de Municipis) i
l’entitat AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i posteriorment els ens locals. Aquest
conveni s’adjunta a l’autorització que fa l’ARC perquè “Ecoembes” -Sistema Integrat
de Gestió (SIG)- operi en el territori.
Atès que la primera proposta presentada per part d’Ecoembes disminueix, en termes
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generals, la retribució als ens locals en aproximadament un 10 % respecte del darrer
acord signat l’any 2009.
Atès que la situació econòmica de molts municipis és de recursos escassos.
S’afronten moltes dificultats, fins i tot, per exercir les competències obligatòries –com
la recollida i el tractament dels residus municipals- . En aquest context, entenem que
no és el marc idoni per disminuir la retribució per a la recollida, el transport i la
selecció dels envasos i els embalatges.
Atès que la campanya entorn als residus, el reciclatge i la reutilització han d’orientarse a la responsabilitat compartida, el foment d’una política adient sobre els residus i a
la sensibilització ambiental i de consums.
Atès que aquesta situació fa que el món local, ara més que mai, treballem de manera
conjunta. Hem d’aprofundir en les polítiques de prevenció en la generació de residus.
Hem de demanar suport per impulsar la prevenció i el reciclatge a l’ARC, ateses les
seves competències i l’excel·lent equip professional de que disposa.
Atès que ens correspon insistir en la necessitar d’implantar també en el model de
recollida selectiva d’envasos el SDDR (Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn).
L’Estatut de Catalunya ens dota de competències per fer possible la implantació
d’aquest sistema a Catalunya. En aquests sentit, l’’ARC pot promoure modificacions
normatives .
Atès que l’ARC pot impulsar l’Observatori d’Envasos i Embalatges, amb l’objectiu de
recopilar, estudiar, contrastar i interpretar les seves pròpies dades i aquelles que pot
obtenir. Necessitem, ara més que mai, la cooperació de l’ARC, per verificar la
comptabilització de les dades de reciclatge i l’acompliment d’objectius assenyalats en
la normativa vigent o nous objectius que es plantegin.
Atès que cal que l’ARC ens ofereixi la seva cooperació i ens faciliti les dades i els
paràmetres que ens permetin establir d’una manera justa la retribució de la feina que
fem des dels ajuntaments en matèria de recollida selectiva, transport i selecció
d’envasos i embalatges.
Atès que considerem just i necessari que l’ARC, comptant amb els ens locals,
presenti una alternativa al conveni proposat amb Ecoembes que serveixi per
l’acompliment dels objectius de prevenció i reciclatge, sense minorar els recursos de
la retribució als ens locals.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt Primer, que literalment diu:
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Primer.- Manifestar el nostre rebuig a la possible rebaixa a l’entorn d’un 10 % de
les retribucions d’Ecoembes als ens locals per a la recollida, transport i selecció
d’envasos i d’embalatges.
b) Ha estat aprovat el punt Segon, amb una esmena “in voce” incorporada, amb 20
vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Segon.- Donar suport a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per tal que
prorrogui el conveni vigent amb Ecoembes, si cal 5 anys més, mentre dissenya
amb la cooperació local un nou model de conveni.

c) Ha estat aprovat el punt Tercer amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Tercer.- Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que encapçalin la petició de la
pròrroga de l’actual conveni vigent amb Ecoembes. La voluntat del món local és
treballar junts amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta
alternativa.
d) Ha estat aprovat el punt Quart amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Quart.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que faciliti les dades
d’avaluació de compliment d’objectius del Programa de Gestió de Residus
Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012).

e) Ha estat aprovat el punt Cinquè, amb una esmena “in voce” incorporada, amb 20
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vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Cinquè.- Donar suport que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals
de Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s’incorporin nous objectius de prevenció,
tenint en compte un nou model de conveni amb els Sistemes Integrats de Gestió
(SIG).
f)

Ha estat aprovat el punt Sisè amb 20 vots favorables dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Sisè.- Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tinguin un paper actiu en la defensa
dels interessos dels municipis i la ciutadania respecte a la cobertura de les
despeses de les recollides subjectes al principi de la responsabilitat del productor.

g) Ha estat aprovat el punt Setè amb 20 vots favorables dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que
permeti implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR),
així com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la prevenció del
sobreenvasat.
h) Ha estat aprovat el punt Vuitè, amb una esmena “in voce” incorporada, amb 20
vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta
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sessió i que literalment diu:
Vuitè.- Donar suport a que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) promogui
l’Observatori d’envasos i embalatges, amb la participació activa de tots els
implicats, per fomentar la prevenció i el reciclatge.
i)

Ha estat aprovat el punt Novè, amb una esmena “in voce” incorporada, amb 20
vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
Novè.- Donar suport a que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) cooperi amb
el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de
Prevenció en matèria de generació de residus.

j)

Ha estat aprovat el punt Desè amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Desè.- Obrir la participació a experts, sectors implicats i entitats socials entorn el
model i el debat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la prevenció i en la
generació de residus.

k) Ha estat aprovat el punt Onzè amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Onzè.- Donar trasllat dels acords a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), al
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a
l’ACM , als grups de l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 32.- DE MODIFICACIÓ D’ITINERARIS DE TRANSPORT
D’ACCÉS A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.

PÚBLIC

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 33 i 34, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, hem vist en el darrer informe del baròmetre d’opinió
pública de l'Hospitalet, que tres dels principals problemes que preocupen als
ciutadans de la ciutat, són el vandalisme, l’incivisme i la neteja. Sabem que
certament, moltes vegades, identificar i sancionar als autors de certes infraccions és
molt difícil i tenint en compte que avui en dia gairebé tothom disposa d’un telèfon
mòbil, el fet de poder notificar un acte incívic o vandàlic, via un SMS, considerem que
seria una eina fantàstica de col·laboració ciutadana amb la policia. Aquest servei,
sens dubte, també considerem que serviria com a una eina dissuasòria en quant els
incívics s’assabentessin que existís.
Hem de tenir en compte que aquest servei ja el tenen a d’altres ciutats d’un entorn
proper i l'Hospitalet com a segona ciutat de Catalunya, no ens podem quedar enrere
en aquests temes. Considerem que Sant Cugat o Badalona ja disposen, des de fa
anys, d’aquest sistema, i realment és un sistema que no genera un alt cost per a les
arques municipals.
L’altre moció, també és una moció de ciutat, en la qual demanem que l’Ajuntament
instal·li contenidors per a la recollida selectiva d’oli domèstic usat als mercats
municipals i que es realitzi una campanya informativa a les portes dels mercats, per
conscienciar a la ciutadania de la importància mediambiental que té el reciclatge
d’aquest oli domèstic usat. No oblidem que a partir d’aquest reciclatge que parlem, en
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podem treure productes tan diversos com lubricants, vernissos o sabons, i que fins i
tot es pot arribar a extreure biodiesel de l’oli domèstic reciclat. Així com el reciclatge
de cartró, plàstic o vidre, està bastant estès a Catalunya, el reciclatge d’oli domèstic
és gairebé un desconegut i, per tant, creiem que necessita la major divulgació
possible i per això els mercats són un lloc idoni per a la col·locació d’aquests
envasos.
Segons la web municipal, aquest servei de recollida d’oli domèstic es realitza
actualment a catorze centres d’educació primària i secundària de l'Hospitalet, així
com a cinc jardins d’infància i en algun edifici municipal, però tan sols a un mercat
municipal i des del nostre grup polític el que demanem és que s’ampliï a la resta de
mercats municipals.

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Votarem en contra de les dues mocions. La primera, perquè ens
recorda altres èpoques, com de fet així ens ho recorda el propi grup que la presenta. I
respecte a la segona de les mocions, també votarem en contra, perquè ja hi ha un
treball fet sobre la recollida d’olis domèstics a la nostra ciutat i creiem que és positiu i,
en tot cas, la persona responsable del projecte, doncs anirà ampliant convenientment
aquest projecte en el conjunt de la ciutat.

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

SR. MONRÓS
Sí, Alcaldessa. Respecte de la moció de la notificació d’actes incívics, votarem a
favor, però també amb uns matisos, que entenem que això s’hauria de matisar, la
configuració d’aquest sistema, perquè evidentment no podem incórrer en què
qualsevol tipus de denuncia, dintre d’això quedi, o sigui, tot, tot val, tot no s’hi val i
potser i dic que votem a favor, perquè pensem que és una cosa positiva, però que
segurament s’hauria de matisar, treballar i concretar el que jurídicament és possible
també, el que segons Llei és possible, perquè aquest sistema fos en protecció de
totes les persones que puguin ser denunciades i les coses siguin d’acord a Llei.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, per a les diferents mocions que queden.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió respecte a la instal·lació de
contenidors per a la recollida selectiva d’olis domèstics usats als mercats municipals,
entenem que aquesta és una iniciativa positiva. Un dels elements molt contaminadors
en aquests moments, que encara molt majoritàriament hi ha gent que llença per la
pica, és precisament l’oli. L’oli és un element, doncs molt contaminant, que portat,
com vostè deia, a un centre on es pugui reciclar, en canvi en genera molts beneficis i,
per tant, en aquest sentit, entenem que allò que s’ha començat i de fet en aquest
municipi s’ha fet, a través d’una empresa de reinserció de persones, d’un centre
especial de treball i, per tant, amb persones amb discapacitat, doncs que s’ha fet en
aquest propi Ajuntament i que es fa la recollida selectiva d’olis, entenem que seria
positiu, segurament, estendre-ho, estendre-ho perquè no, en els mercats municipals,
on hi van persones a comprar aliments i que, per tant, lliguem una cosa amb l’altra, el
que és la compra dels propis aliments amb també després el reciclatge del que queda
dels mateixos una vegada els hem elaborat. Per tant, en aquest sentit, nosaltres hi
votem favorablement, creiem que és una iniciativa positiva, potser començar pels
mercats és bo o potser també hauríem de trobar altres àmbits en els quals això ho
poguéssim estendre. Gràcies Sra. Alcaldessa.

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

SR. DEL RÍO
Sí, el Partido Popular votarà a favor de las dos mociones, creemos que todo aquello
que redunde en una mejor calidad en la seguridad de los ciudadanos, bienvenido
sea, y por tanto, si esto además ya funciona en otros municipios y funciona bien,
pues creemos que es una buena iniciativa para ser trasladada a nuestra ciudad.
Respecto a la segunda moción de instalación de contenedores de recogida de aceite
doméstico en los mercados municipales, indicar que ya en septiembre de 2006, fue el
Partido Popular quien trajo una moción, además aprobada por unanimidad de todos
los grupos con representación en el Consistorio, donde se proponía que se estudiara
la mejora de la recogida del aceite usado en nuestra ciudad y de ahí, pues luego se
han llevado iniciativas que han sido muy buenas para nuestra ciudad. Y, de hecho,
creemos que si ya se está haciendo esta recogida de aceite doméstico en algunos
centros educativos, creemos que también se podría trasladar a los mercados
municipales, creo que ello es una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos y
de nuestro medioambiente.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, Sr. Bonals i després la Sra. Herance.

SR. BONALS
Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció que es puguin presentar
notificacions d’actes incívics per SMS, nosaltres no hi estaríem d’acord. Creiem que
un dels pressupostos que es marca per justificar la moció, que és la confidencialitat,
això està plenament garantit quan un ciutadà truca al telèfon de la guàrdia urbana,
l’atén un professional i aquest professional valora la urgència o la necessitat del
servei, creiem que això és molt més eficient a l’hora de gestionar tot el conjunt de
trucades i tot el conjunt de servei de la guàrdia urbana. Tant és així que, a títol
d’exemple, de les 50.148 trucades que hi van haver durant l’any passat, es van
atendre 14.286 que feien referència a temes relacionats amb el civisme o la
convivència, i és a través d’aquest “feed back” entre la persona que truca i el
professional que està al telèfon atenent, que es decideixen les prioritats a l’hora de
donar servei en aquesta demanda ciutadana.
També val a dir que la confidencialitat està plenament garantida, aquestes trucades
realment queden en el servei de la guàrdia urbana, no només gravades, sinó que els
noms està plenament garantit el que no es dóna publicitat, tret que un jutge demanés
aquesta informació, per tant, la reserva quan un ciutadà truca a la guàrdia urbana per
demanar un servei o per plantejar qualsevol denuncia, està plenament garantida i
creiem que aquest és un servei que s’ha de continuar mantenint amb aquestes
característiques.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Herance.

SRA. HERANCE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, quant a la moció de l’oli domèstic, votarem en contra
d’aquesta moció, ja que l’equip de govern actualment està treballant en l’ampliació del
servei que vostès proposen. Com bé saben i aquí s’ha dit, la recollida d’oli domèstic
és un servei que presta l’Ajuntament des de fa molts anys a la nostra ciutat i que a
més té un marcat caràcter social, ja que una part d’aquesta recollida es fa en
col·laboració amb ASPROSEAT, una entitat que té la seu aquí a la ciutat, sense ànim
de lucre, i que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat.
Actualment ens trobem en tràmit de renovació de l’acord de col·laboració que tenim
amb ASPROSEAT, pels propers anys, ajustant-lo a les necessitats de la nostra ciutat
i en base a l’experiència d’aquests anys de gestió. Independentment de quin sigui
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l’acord final amb ASPROSEAT, és objectiu d’aquest equip de govern treballar per a la
millora en la gestió de la recollida dels residus en general i de l’oli en particular, amb
la nostra intenció d’apropar-ho cada vegada més a la ciutadania i en conseqüència
ampliar-ho, no només potser als mercats de la ciutat, sinó a d’altres emplaçaments
que podem trobar més idonis.
Per tant, votarem en contra de la moció del seu grup, perquè estem ara, actualment,
com li deia, en el procés de redisseny i ampliació d’aquest servei. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, en primer lloc, donar les gràcies als grups de Convergència i del Partit Popular,
per votar favorablement les nostres mocions de marcat caire municipal. Simplement
un incís del que deia vostè, Sr. Monrós, que òbviament no tot s’hi val quan un envia
un missatge denunciant un acte incívic, tampoc tot s’hi val quan un posa una
denuncia s’ha de demostrar que es fa un delicte. Jurídicament és possible i el que
millor s’hauria de fer és inclús parlar amb alcaldes de Convergència i Unió, per
exemple el de Sant Cugat o el de Badalona, que van ser els primers en instaurar
aquest sistema.
Lamentem realment la posició del grup socialista, i lamentem més que en això,
perquè bé, dir que les trucades garanteixen la confidencialitat, ja sabem que és així,
home, faltaria més que quan un truca a la guàrdia urbana, publiquessin el seu
número. Però més que per aquesta moció, lamentem que sistemàticament rebutgin
totes les nostres propostes que van dirigides en l’àmbit de la inseguretat a la ciutat i
més quan és un dels problemes que hi ha o que marca, segons el baròmetre, és un
dels majors problemes de la ciutat, i a més quan són propostes que en d’altres llocs
ho han votat favorablement els seus grups.
Respecte d’aquesta moció, simplement per acabar, respecte de la posició d’Iniciativa,
òbviament no estem d’acord, és una eina que sí serveix com a dissuasòria, que s’hi
pot baixar la delinqüència. I respecte a això que diuen que recorda altres temps, no
sé de quins temps parlen vostès, suposo que com sempre parlaran del segle passat,
on no hi havia ni tan sols missatges de text, potser han de començar a llegir una mica
més quan es va inventar el mòbil i aquestes coses i els únics que em recorden
realment altres temps o a les pitjors situacions dels temps actuals, són vostès i el seu
grup polític.
Respecte del que deia la Sra. Herance, realment, bé, com ha fet a una moció abans,
ven molt bé l’actitud del govern i de les coses que fa el govern, i ha venut molt bé tot
el que estan fent en el camp aquest del reciclatge de l’oli domèstic usat, però no té
cap sentit el seu vot en contra, ja que vostè ha dit que estan intentant apropar-ho a la
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ciutadania, vostè ha dit que, bé, que estan renegociant un contracte, doncs si tot això
és així, doncs el més lògic seria votar-ho a favor, ja que teòricament és el que estan
fent. A vegades, en lloc de vendre tan bé el que s’està fent, la major coherència
hagués estat dir, doncs bé, com ho estem fent, ho votem a favor, però bé, veiem que
en aquest cas no l’han tingut.

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

SR. BONALS
Sí, bé, potser m’agradaria repassar totes les mocions que s’han aprovat en aquest
Ple, en d’altres Plens, i no és cert això que vostè diu, que se li rebutgen totes les
mocions que fan referència als temes de seguretat. Però simplement dir-li una
qüestió, en aquest tema de les denuncies via SMS, evidentment hi ha grups que li
han donat suport, però li recordo que inclús el representant de Convergència, quan li
donava el vot a favor, en fi, li donava el vot a favor perquè en tot cas crec que sap
que no s’aplicarà, perquè si no, començaria a fer tantes matisacions de què és el que
es pot fer amb un SMS i que és el que no es pot fer, que realment això és tan, tan
genèric, que li recordo també que Transports Metropolitans, Ferrocarrils de la
Generalitat, va implantar un tema SMS, va haver de modificar-lo corrents, perquè
realment generava problemes. I evidentment el tema de la seguretat és fonamental
per aquest govern i per a la ciutadania, però el tema de les llibertats i dels drets
individuals, encara també ho és més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de la resta de grups, sí, Sra. Herance.

SRA. HERANCE
Sí, per respondre al Sr. Ordóñez. Sr. Ordóñez no és que jo vengui res, jo simplement
estic dient el que està fent aquest equip de govern, i respecte a votar a favor o votar
en contra, dir-li que és veritat que actualment estem redissenyant aquest servei i que
la nostra intenció és ampliar el servei, però no podem fer-ho a la lleugera, ho volem
fer en base a uns anys de gestió, en base al volum de residus que genera la ciutat,
en base a les dinàmiques que tenen les famílies i en base als emplaçaments que són
més idonis, perquè potser ens planteja un mercat, evidentment el mercat de Bellvitge
està funcionant, però potser després d’aquesta redefinició decidim que hi hauria més
aportació d’oli domèstic a les biblioteques de la ciutat o als parcs municipals, per tant,
com que estem en aquest moment de redisseny i de redefinició del projecte, en base
a que sí, evidentment, s’ampliarà, però ara mateix no podem votar a favor d’una
moció que no sabem si farem o no. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, simplement per acabar, no sé Sr. Bonals si diu que..., bé, tampoc m’incumbeix a
mi si el grup de Convergència, suposo que vostè tindrà una bola, sabria que hagués
votat si això es pogués fer o no, ells han votat favorablement i ells ho han instal·lat a
d’altres municipis on ells governen. Dir-los que sí que és veritat que vostès voten
sistemàticament en contra de les mocions que nosaltres portem referents a la
seguretat, si em pot dir una que hagin votat a favor, doncs bé, ens agradaria saberho. I després, si vostè s’està acollint al tema de la confidencialitat i les llibertats
individuals, bé, llibertats individuals totes les que vulgui, però evitar incivisme i els
actes vandàlics i recolzar a la guàrdia urbana en tot el que es pugui, no té res a veure
amb allò altre. Per tant, com sempre lamentem que les mocions referents a aquest
tema, es rebutgin sistemàticament en aquest Ple, ja sigui que les portem nosaltres o
els altres grups municipals, però en particular el nostre grup.

SRA. ALCALDESSA
A veure, m’havia demanat la paraula el Sr. Monrós, simplement només hi ha la
possibilitat si és per al·lusions, si es considera al·ludit, d’acord, doncs per al·lusions.

SR. MONRÓS
A veure, jo estava votant a favor d’aquesta moció, no perquè pensés que votessin els
demés a favor, en contra o tal, vull dir, això és una cosa que jo no puc saber, perquè
jo sí que no tinc la boleta màgica, el que voto a favor d’aquesta moció, tot i que ja he
manifestat que crec que essent positiva, el sistema aquest de SMS ha de tenir una
protecció, ha de tenir unes eines que protegeixin, doncs totes aquestes històries, que
jo, com que no sóc tècnic d’això, no ho sabré explicar, però de la mateixa manera que
ha d’haver-hi una garantia, quan un fa una denuncia via una comissaria, via
telefònica, també hi ha una protecció, també s’ha de dir quina és la persona que truca
i que informa, doncs amb aquest sistema, d’alguna manera es pot fer, per tant, es
poden estudiar les maneres de fer-ho, en molts casos és simplement voluntat.

SRA. ALCALDESSA
A veure, s’ha finalitzat el debat, per tant, no donaré més paraules, perquè així ho hem
acordat entre tots els grups polítics, aquest funcionament i aquest Reglament.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33 i 34; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 33.- PER HABILITAR UN SERVEI DE NOTIFICACIÓ D’ACTES INCÍVICS
VIA SMS. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 34.- PER LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA
SELECTIVA D’OLI DOMESTIC USAT ALS MERCATS MUNICIPALS. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular,
en el Ple de 18 de desembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que vàreu fer en el Ple del dia 18 de desembre de 2012, i
que s’havia de contestar en el Ple Municipal el dia 29 de gener de 2013, en
relació a:
“
...., teniu a les mans el número 1 d’Avançament, el butlletí que es feia des de la
Comissió d’Igualtat.
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....
Voldríem saber si hauria un numero 2 d’aquest butlletí, i en cas afirmatiu, quina
serà la periodicitat d’aquest butlletí.
Dir-vos que s’està elaborant un número 2 del butlletí. Per altra banda us informo
que des d’intranet de l’Ajuntament tots els treballadors i treballadores tenen
informació puntual de les noticies i actuacions que la comissió d’igualtat porta a
terme.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 8693, de 15 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 8.693 i data 15 de febrer de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 23 de febrer de 2013, en relació amb la
planificació sobre els escocells, i de la qual us vam sol·licitar pròrroga, us
comunico el següent:
1. Què s’ha fet des de l’any 2011 fins ara respecte els escocells? S’ha procedit a
establir un continu entre els escocells i la vorera a diferents carrers de la
ciutat, com per exemple av. josep Molins, Pl. dels Avis, Rda. La Torrassa.
2. Planificació escocells. A la ciutat hi ha al voltant de 1.000 arbres en voreres de
menys de 2 m. d’amplada. L’objectiu és finalitzar les actuacions sobre aquests
escocells en el termini de 3 anys (finals 2016), per la qual cosa tenim previst
resoldre anualment una mitjana d’uns 300 escocells.”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 18
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 19, 21, 22,
26 i 28 de febrer i 4, 5, 7, 8 i 13 de març de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm. 9100, de 19 de febrer de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Teniendo en cuenta que el pleno municipal aprobó en julio de 2012 el plan especial
que regula la actividad de los almacenes de residuos que solo se podrán instalar en
suelo industrial siempre y cuando no sea colindante ni en horizontal ni en vertical con
viviendas.
Y atendiendo que según comentan vecinos de la calle Simancas hay un local que
ejerce actividad de chatarrería que estuvo precintado un par de meses y que otra vez
ha vuelto a la normalidad, por lo que solicitamos conocer si este local tiene la
oportuna licencia para ejercer esa actividad.
Asimismo solicitamos listado y ubicación de las 11 chatarrerias ubicadas en zona
residencial que, con la aprobación del plan especial, quedaron fuera de ordenación lo
que supone que, mientras no hagan ninguna modificación o ampliación de su negocio
podrán seguir abiertas, pero si quieren hacer una modificación sustancial tendrán que
irse a la zona industrial.”

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 9.100 i data 19 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb la
sol•licitud d’un llistat de les 11 ferrovelleries i la seva ubicació, així com la llicència del
local del c/ Simancas, us comunico el següent:
L’activitat de valorització de residus situada al carrer Simancas núm. 15 disposa de
llicència municipal.
Així mateix les deixalleries a les quals afecta el Pla Especial són:
-

Travessera de Collblanc núm. 75
Carrer Enric Morera núm. 43
Carrer Enric Morera núm. 45
Avinguda del Nord núm. 20
Carrer Rosich núm. 9
Carrer Salamina núm. 29
Carrer Simancas núm. 15
Carrer Terra Baixa núm. 54
Carrer Uva núm. 50
Avinguda Vilanova núm. 144
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-

Carrer Cultura núm. 16”

2.- RGE núm. 9101, de 19 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
El pasado día 26/10/12 presentamos una pregunta en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno con núm. de registro 4640 relativa a la posible existencia de un
centro donde se estudia el Corán en la calle Oviedo, (se adjunta copia de la pregunta
y respuesta) .
Efectivamente, al transcribir la pregunta nos equivocamos en el nombre de la calle.
No se trata de la calle Oviedo, sino de la calle Orrius en el número 7 ó 9.
Este local funciona con discreción de manera casi clandestina, como ya dijimos en su
día con las persianas medio cerradas. Lo que no pueden evitar es que al entrar y salir
las personas que acuden a este local, los vecinos hayan reparado en este centro y
sus circunstancias.
Por todo ello volvemos a reproducir las cuestiones planteadas, solicitando la oportuna
respuesta.
Asimismo creemos necesario una visita de inspección por parte de los servicios
municipales para instar a estas personas a regularizar su actividad y para determinar
si se cumple con la normativa de seguridad, acústica y de salubridad pública.”

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 9.101 i data 19 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb un centre
ubicat al c/ Òrrius núm. 7 o 9, us comunico que un cop consultat el cens d’activitat, no
hi consta sol•licitada cap llicència. Avui mateix s’ha realitzat una visita al lloc i s’ha
comprovat que s’hi desenvolupa una activitat, per la qual cosa s’ha aixecat acta
perquè es presenti la comunicació corresponent.”
3.- RGE núm. 9103, de 19 de febrer de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
El pasado día 25/10/12 presentamos una pregunta en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno con núm. de registro 46279 relativa a la existencia de alguna
mezquita en la ciudad donde se practique la religión islámica a parte de las de C/
Fortuna y Av. Del Bosque, a lo que se nos contesto diciendo que “n’hi ha dues més
amb la llicència tramitada”
Al respecto y dado que no se nos informó de su ubicación, solicitamos conocer en
qué calles están situadas y el numero de la calle.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 9.103 i data 19 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb la
ubicació de dues mesquites a la ciutat, a part de les del c/ Fortuna i av. del Bosque,
us comunico la seva ubicació:
•
•

Av. del nord núm. 15
c/ Orient núm. 46”

4.- RGE núm. 9540, de 21 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Los vecinos de la C/Xipreret nos ha manifestado su preocupación por el hecho que el
tramo de calle que va desde la C/ Joan Pallares hasta la C/ Molines está
prácticamente a oscuras, con solo una farola operativa, hecho que provoca una gran
sensación de inseguridad tanto para los vecinos como para los transeúntes de la
calle que suelen ir o salir del polideportivo del Centro.
Se da la circunstancia que la farola situada en el patio del Museo de la Ciudad frente
al número 87 no funciona por lo que solicitamos conocer los motivos por los cuales
esta farola no es operativa y si se va a proceder a mejorar la iluminación de esta
calle.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 9.540 i data 21 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb la
il•luminació del c/ Xipreret en el tram comprès entre c/Joan Pallarès i c/ Molinés, us
comunico que els fanals instal•lats són molt antics i s’aniran substituint
progressivament pel mateix model que els instal·lats a la part de dalt del c/ Xipreret,
la qual cosa millorarà substancialment la il·luminació.”

5.- RGE núm. 9917, de 22 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Según comentan vecinos de Can Serra en el bloque W 48 bajos izda. Hay
funcionando una chatarrería, que tiene toda la apariencia de funcionar de forma
clandestina.
Continuamente se observa la presencia de personas que entran y salen con diverso
material propio de chatarrería.
Se da la circunstancia que usan las escaleras mecánicas por lo que existe el riesgo
evidente que estas sufran algún tipo de daño, ya que están preparadas para que
suban y bajen personas, no como medio de transporte de materiales voluminosos y
de desecho.
Al respecto solicitamos conocer si este local tiene los permisos adecuados para
funcionar como chatarrería y si la respuesta es negativa que actuaciones se van a
hacer para solventar el problema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9917 i de data 22/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà

…/…

110

el proper dia 22/03/2013 en relació a ”Segun comentarios de vecinos de Can Serra
en el bloque W 48 bajos izda. hay funcionando una chatarreria, que tiene toda la
apariencia de funcionar de forma clandestina.....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar aquesta informació.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 10311, de 26 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Amb motiu de la celebració del Mobile World Congress a la Fira de Barcelona
sol·licitem conèixer quines mesures de promoció de la nostra ciutat s’han realitzat des
de les diferents àrees del nostre ajuntament i quina ha estat la despesa, desglossada
per àrees, pel nostre ajuntament.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 10311 de data 26 de febrer de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a “conèixer
quines mesures de promoció de la nostra ciutat s’han realitzat des de les diferents
àrees del nostre ajuntament i quina ha estat la despesa desglossada per àrees amb
motiu de la celebració del Mobile World Congress”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 10708, de 28 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
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El pasado día 19/12/12 formulamos una pregunta de pleno sobre la carpa de la
mezquita de la calle Fortuna, ya que se trata de una carpa de grandes dimensiones
que puede presentar riesgo para las personas especialmente en los días de mucho
viento. Al respecto solicitábamos conocer si la entidad que gestiona la mezquita
había solicitado algún tipo de permiso para la instalación de esta carpa y si cuenta
algún tipo de seguro para el caso que un eventual desprendimiento de la lona cause
algún daño a los transeúntes.
Al respecto nos llegó contestación fechada en 29/01/13 comunicando que “els tecnics
municipals hi farán una visita d’inspecció per veure en quin estat es trova”
Atendiendo que ha pasado un mes desde esta contestación y que (suponemos) los
técnicos municipales han hecho esta visita solicitamos conocer:
1.
los resultados de esta visita y conocer el estado de la lona
2.
conocer si los técnicos han visitado todas las instalaciones que la entidad ha
construido sin pedir la oportuna licencia en torno al modulo prefabricado, y si han
hecho algún tipo de informe al respecto
3.
Asimismo solicitamos conocer si se solicitó en su día algún tipo de permiso
para la instalación de la Carpa
4.
y si la entidad dispone algún tipo de seguro.”

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 10.708 i data 28 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb la carpa
de la mesquita del c/ Fortuna, us comunico que els tècnics han realitzat una visita en
la qual han constatat que aquesta construcció provisional compleix amb els requisits
per la qual va ser dissenyada.”
8.- RGE núm. 10863, de 28 de febrer de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
En fecha 21/07/11 y 22/09/11 por parte de este grupo político se comunicó la
inquietud de un grupo de vecinos de la Calle Sant Joan por la excesiva presencia de
motos aparcadas en la calle. Estas motos provienen de un taller ubicado en el
numero 20. Como ya se dijo en su día esta ocupación de la acera por parte de las
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motos provoca problemas de movilidad y accesibilidad a los transeúntes agravada
aun más si cabe por la presencia de padres y niños en las horas de entrada y salida
de una academia de inglés al lado del referido taller.
La contestación que se nos facilitó por parte del Regidor del Distrito I es que “la
Guardia Urbana ha estat fent un seguiment específic advertint i denunciant el
responsable de la botiga de motocicletes per les infraccions que comet amb les
motocicletes a la vorera, veient en especial el mal que fan a la resta d’usuaris, també
als estudiants i familiars que s’apleguen al centre d’estudis pròxim”.
Al respecto este grupo político ha vuelto a recibir quejas de vecinos por lo que hace al
estacionamiento de motos en la acera. Los vecinos vuelven a manifestar su
preocupación por la ocupación de la acera por parte de las motos. Según comentan,
las motos están estacionadas frente al número 36, frente al número 20, en la esquina
de C/ Sant Joan con C/ Iglesia, en la esquina de C/ Sant Joan con C/ España y al
lado de la carpintería Duch. (Se adjuntan fotos)
Atendiendo el reducido tamaño de esta calle y la vigente Ordenanza de Movilidad de
l’Hospitalet del año 2010 que establece en su artículo 15.2 que “las motocicletas y
ciclomotores se pueden estacionar encima de las aceras de más de tres metros de
ancho, cuando no haya a 100 metros de distancia del lugar espacios destinados
especialmente a esta finalidad” y el artículo 15.5 que establece que “…siempre se
dejara, con carácter general, un espacio mínimo de paso de 2,00 metros”
A fecha de hoy solicitamos conocer:
Si se ha hecho seguimiento del problema y si se va a llevar a cabo alguna actuación
para resolverlo definitivamente
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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
President del Districte I, Sr. Alfons Salmerón Muñoz, que literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d’Entrada en data
28 de febrer amb número d’entrada 10.863, en virtut de l’article 4 62.8 del ROM
(Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple del
divendres 22 de març. Sobre els estacionaments de motocicletes a la confluència
dels carrers de Sant Joan i Espanya, us he de dir que el servei de la Guàrdia Urbana
en fa un seguiment regular des de farà un temps, amb imposició de denúncies als
vehicles infractors i amb l’advertiment al titular de l’activitat de taller, que es va
comprometre a no donar peu a la queixa, compromís que no ha respectat i que obliga
a la Policia Local a continuar amb aquest seguiment.”
9.- RGE núm. 11257, de 4 de març de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Hoy día 04/03/13 todos los regidores de este grupo político hemos recibido un sobre
del área de educación y cultura conteniendo cada uno diez invitaciones a la
inauguración de la exposición “simbols de Franco” y otros tantos folletos explicativos.
Atendiendo que es la primera vez que se nos envía tantas invitaciones y folletos
dentro de un sobre y que evidentemente y por mi parte van a ir a la basura todas
salvo una,
El regidor que suscribe solicita conocer:
Los motivos por los que se han incluido tantas invitaciones y folletos dentro del sobre
cuando es la primera vez que se hace así
Si se ha enviado al resto de destinatarios el mismo número de invitaciones y folletos
o solo se ha hecho con los sobres destinados a este grupo político
Si a partir de ahora se nos va a enviar 10 invitaciones y folletos de todas y cada una
de las exposiciones realizadas por el área de cultura
Cuantos ejemplares se han editado de invitaciones y folletos y el coste.”

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 11257 i data 4 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, sol•licitant diversa informació
referent al repartiment d’invitacions i fulletons corresponent a la inauguració de
l’exposició “Símbols de Franco”, em plau adjuntar-vos l’informe del director del
Museu, en el que dona resposta al respecte.
Cordialment,”
“En resposta a la pregunta presentada pel Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del
Grup Municipal PPC respecte del repartiment d’invitacions i fulletons de l’exposició
“Símbols de Franco” s’informa el següent:
El Museu reparteix una invitació i un fulletó físic de cada exposició que realitza a totes
les persones inscrites a la base de dades del Museu. A més, es fa arribar una
d’aquestes a tots els regidors de la corporació municipal i un joc de deu fulletons a la
OAC, Biblioteques i altres centres municipals que puguin distribuir la propaganda.
A banda, es fa la distribució electrònica a aquelles persones que han demanat que
se’ls hi faci arribar per aquest procediment.
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S’editen 2.500 invitacions i 2.500 fulletons en cada exposició amb un cost de 104,97€
i 512,73€ (IVA inclòs) respectivament.
En el present cas hi ha hagut un error material d’execució degut a un canvi de
tasques entre el personal que va causar una confusió d’ordres i, per això, s’han inclòs
deu fulletons i deu invitacions a tots els regidors i regidores de la corporació
municipal. És tracta d’un error pel qual em disculpo i que no tornarà a succeir.”
10.- RGE núm. 11259, de 4 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Atendiendo que este ayuntamiento está adherido al programa "la juventud en acción"
y más concretamente la acción nº 2 "servicio voluntario europeo" que posibilita que
jóvenes de nuestra ciudad puedan realizar un servicio voluntario en un país diferente
al nuestro, solicitamos conocer:
1.- el número de jóvenes que solicitaron formar parte de este servicio voluntario
europeo (SVE) en el años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 desglosados año por año
2.- el criterio que se siguió para seleccionar a los/las candidatos/as: entrevista,
aplicación de algún baremo, criterio discrecional.....
3.- atendiendo que, tal y como establece la guía del programa juventud en acción
"durante el proceso de selección de los/las voluntarios/as del SVE los organizadores
deben asegurarse que el servicio es accesible a todos/as los y las jóvenes sin
prejuicio relativo a grupo étnico/religión, orientación sexual, inclinación política..etc."
¿Cómo se ha articulado este deber de accesibilidad del servicio? ¿Cómo se ha dado
la debida publicidad a este programa y a la posibilidad de ir a un país europeo a
prestar este servicio?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“En resposta a les preguntes presentades en l’escrit de data 4 de març del 2013, amb
número d’entrada al Registre General 11.259, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, en virtut de l’article 62.8 del
ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) per la corresponent resposta en el proper Ple.
Respecte les preguntes cal dir el següent:
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1.- El nombre de joves que van sol.licitar formar part d’aquest servei voluntari
europeu (SVE) en els anys 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.
Una mitjana entre 80 i 100 usuaris, anuals, són els joves que s’han informat sobre el
Servei Voluntari Europeu, dels quals una part menor són els que realment es
desideixen a presentar-se com a candidats d’un projecte de servei de voluntari
europeu, i d’entre aquests solament una part són seleccionats com a candidats finals
del projecte, ja que en l’enviament de joves, és l’entitat d’acollida del país de destí qui
selecciona, o no, al candidat presentat per L’H
Des de la posada en marxa del Servei Voluntari europeu, s’ha materialitzat
l’enviament de 10 joves de L’Hospitalet a diferents destins (Aústria, Holanda,
Portugal, Regne Unit, Letònia, Alemània, Malta, Bulgària, Itàlia i Irlanda), i l’acollida
de 3 joves, pel suport de projectes de mobilitat internacional a l’Oficina Jove
d’Emancipació: 2 d’Eslovàquia i 1 de Lituània.
2.- El criteri que es va seguir per a seleccionar els/les candidats/es: entrevista,
aplicació de baremació, criteri discrecional...
Aquest Servei està obert a joves de 18 a 30 anys que vulguin ampliar la seva
formació, viure una experiència intercultural, conèixer diferents realitats, donar suport
al desenvolupament de comunitats locals i ampliar els coneixements d’un idioma a
través de la participació activa en un projecte de voluntariat i solidaritat, el treball en
equip i la formació en diferents camps, durant un temps de 2 a 12 mesos.
El criteri és que el jove estigui decidit, finalment, per opció personal, a ser candidat
del projecte en que ell estigui interessat en formar part. És l’entitat d’acollida, del país
destí, qui s’encarrega de seleccionar o no al candidat presentat des de L’Hospitalet,
valorant el seu curriculum vitae i la carta de motivació.
3.- Atenent que, tal i com estableix la guia del programa joventut en acció “durant el
procés de selecció dels/les voluntaris/es del SVE els organitzadors deuen assegurarse que el servei és accessible a tots/es els i les joves sense prejudici relatiu a grup
ètnic/religió, orientació sexual, inclinació política, ...Com s’ha articulat aquest deure
d’accessibilitat del servei? Com s’ha donat la deguda publicitat d’aquest programa i la
possibilitat d’anar a un país europeu a prestar aquest servei?
El Servei de Voluntari Europeu és un servei, de lliure accés, obert a tots els joves, i
com a tal és un servei accessible a tots els joves sense distinció. La única salvetat,
per què és requisit del Servei de Voluntari Europeu, és tenir 18 a 30 anys.
Aquest servei, com la resta de serveis i activitats que s’ofereixen des de l’Oficina Jove
d’Emancipació, acompleixen el principi d’accessibilitat, mitjançant un sistema de
difusió integral explicitat, a través de diferents canals de publicitat massius:
•
La Web de joventut: www.joventutlh.cat, i més concretament a la secció de
mobilitat internacional.
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•
Les Xerrades informatives, sobre el Servei Voluntari Europeu, en entitats de la
xarxa comunitària de la ciutat, interessades en recursos per la mobilitat internacional.
•
L’Assessoria especialitzada en mobilitat internacional, de l’Oficina Jove
d’Emancipació.
•
Presència en els “mass media” com reportatges per televisió L’H i premsa
escrita.
Per tant, entenem que si la utilització afecta al descans dels veïns de l’entorn aquesta
ha de referir-se a les pistes obertes al ciutadà i per aquest motiu les respostes
concretes no entren dins de les nostres competències.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”

11.- RGE núm. 11400, de 5 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Atendiendo que en el pasado pleno se aprobó inicialmente la modificación de las
plantillas de este ayuntamiento y que dentro de este dictamen se aprobó inicialmente
la modificación de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento creando tres
plazas de titulado superior, tres de administrativo y una plaza de auxiliar como
consecuencia de la subrogación de personal que forman parte de la Sociedad
municipal La Farga, este regidor y su grupo político solicitan conocer:
Que retribuciones perciben en la Farga estos tres titulados superiores, estos tres
administrativos y el auxiliar.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11400 i data 5 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a:
“Atendiendo que en el pasado pleno se aprobó inicialmente la modificació de las
plantillas de este ayuntamiento y que dentro de este dictamen se aprobó inicialmente
la modificaicón de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento creando tres
plazas de titulado superior, tres de administrativo y una plaza de auxiliar como
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consecuencia de la subrogación de personal que forman parte de la Sociedad
municipal La Farga, este regidor y su grupo político solicitan conocer:
Que retribuciones perciben en la Farga estos tres titulados superiores, estos tres
administrativos y el auxiliar “
Per aquestes qüestions que pertanyen a l’àmbit del Consell d’administració de la
Farga, els hi agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany en l’esmentat
Consell ho plantegi en aquest òrgan.”
12.- RGE núm. 11402, de 5 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Solicitamos conocer que cantidades ha recibido este ayuntamiento en concepto de
IBI y de IAE de los hoteles de la ciudad en el año 2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11407 i data 5 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a:
“Solicitamos conocer que cantidades ha recibido este ayuntamiento en concepto de
IBI y de IAE de los hoteles de la ciudad en el año 2012”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
13.- RGE núm. 11485, de 5 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
En la JGL de 04/03/13 se acordó resolver el contrato de servicios de redacción del
Proyecto de las instalaciones de energía solar térmica a cuatro equipamientos
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deportivos. Este contrato fue adjudicado en su día a BCN CAMBRA LOGICA
PROJECTES S.L el 26/04/2006. Según manifiesta el representante de esa empresa
no han podido llevar a cabo la asistencia técnica objeto del contrato por causas
ajenas a la empresa.
Al respecto solicitamos conocer si se ha abonado alguna cantidad a esta empresa
desde el año 2006 hasta la fecha atendiendo que por parte de la empresa se hizo
una visita técnica a todas las instalaciones obteniendo fotografías y que tuvo lugar
una reunión del equipo técnico de la empresa para estudiar las diferentes
posibilidades de integración de las diferentes instalaciones.”

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 11.485 i data 5 de març de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb el
pagament de l’assistència tècnica de l’empresa BCN CAMBRA LOGICA
PROJECTES SL pel contracte de serveis de Redacció del Projecte de les
instal•lacions d’energia solar tèrmica a quatre equipaments esportius, us comunico
que no s’ha abonat cap quantitat a aquesta empresa pel concepte establert al
contracte de referència. Així mateix, no ens consta que l’empresa hagi lliurat cap
documentació.”
14.- RGE núm. 11878, de 7 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Consultada la relación de facturas registradas a partir de 07/07/2010 y que a 31/12/12
han pasado más de 90 días sin que se haya aprobado el reconocimiento de la
obligación, hemos observado que hay una factura con fecha de entrada 30/09/11 (nº
factura 21106 25592) de Reyal Urbis, s.a. por el proy. Reparc. Modificación puntual
PGM ámbito Amadeu Toner (INDO) por un importe de 35.911,79€
Atendiendo que han pasado más de 460 días sin que se haya aprobado el
reconocimiento de la obligación, este regidor y su grupo político solicitan conocer los
motivos.”
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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
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11878 de data 7 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, sol·licitant informació sobre “una
factura presentada per REYAL URBIS SA (Projecte de reparcel·lació de la
modificació puntual del PGM àmbit Amadeu Torner INDO)”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat pel senyor
Antoni Nogués i Olive, Gerent de l’ADU.
Ben atentament,”
“E-429/13
El grup municipal del Partit Popular de Catalunya, presenta al RGE núm. 11.878 el 7
de març de 2013, per tal que li sigui contestada en el proper Ple del dia 22 de març
de 2013, la pregunta següent:
PREGUNTA
En relació a la pregunta del Partit Popular de Catalunya sobre la factura presentada
per REYAL URBIS SA (Projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM
àmbit Amadeu Torner, INDO) PER UN IMPORT DE 35.911,79€, aquesta gerència
manifesta:
RESPOSTA:
-Que no es va abonar aquesta factura perquè el seu import de 35.911,79€ excedia de
la quota provisional de la reparcel·lació aprovada que correspon a l’Ajuntament d’un
import de 274.133,84, i que ja es va abonar a l’any 2008 amb uns pagaments de
122.299,41€ i 151.834,43€. S’adjunta informe de la Intervenció municipal.
-S’ha redactat la liquidació definitiva de la reparcel·lació que inclou el major cost
facturat. Aquesta liquidació no ha estat aprovada per manca d’aportació de
documentació sol·licitada a REYAL URBIS SA. S’adjunta la darrera sol·licitud de
documentació de data 31 d’octubre de 2012.”

15.- RGE núm. 12172, de 8 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
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Atendiendo que ayer 07/03/13 El experto en desarrollo urbano Greg Clark pronunció
una conferencia en el Centre Cultural Tecla Sala sobre “unos buenos vecinos: las
ciudades globales y otros centros metropolitanos”
Solicitamos conocer si el Sr. Clark ha percibido algún tipo de contraprestación
económica y si la respuesta es positiva conocer la cuantía.
Asimismo solicitamos conocer si este ayuntamiento ha sufragado algún tipo de gasto
con motivo de este acto (gasto de Hotel, traslado, vuelo…y cualquier otro).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12172 de data 8 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a “conèixer si el
senyor Greg Clark ha rebut algun tipus de contraprestació econòmica per la
conferència que va pronunciar el passat dia 7 de març de 2013, així com conèixer si
l’Ajuntament ha sufragat algun tipus de despesa amb motiu d’aquest acte”
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Carme Garganta i Garcia, Cap de la Unitat d’Administració del Gabinet de
l’Alcaldia.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 8 de març d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díez Crespo, en relació amb
la pregunta amb número de registre 0449, en què sol·licita informació econòmica
envers la conferència realitzada pel senyor Greg Clark, el passat dia 6 de març.
Pel que fa a la contraprestació econòmica que ha percebut el senyor Clark, és de
4.230 euros que corresponen a la realització de l’estudi “Uns bons veïns: les ciutats
globals i els altres centres metropolitans”, així com la seva assistència a la
presentació d’aquest estudi al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala.
A més, hi ha una despesa d’hotel per un import de 241,60 euros.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns signo aquest informe.”

…/…

122

16.- RGE núm. 12169, de 8 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Recientemente presentamos una pregunta acerca del dispositivo policial en torno al
certamen Creativa, al respecto hemos tenido conocimiento que desde Protección
Civil se ha elaborado un informe interno acerca de la problemática generada por la
excesiva afluencia de público.
Por todo ello solicitamos copia de dicho informe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9917 i de data 22/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a ”Recientemente presentamos una pregunta
acerca del dispositivo policial en torno al certamen Creativa, al respecto hemos tenido
conocimiento que desde Protección Civil se ha elaborado un informe interno acerca
de la problemàtica generada por la excesiva afluencia de público.......”
Resposta:
El ponente de esta àrea, no tiene constancia de ningun informe respecto a este
tema.
Ben atentament,”

17.- RGE núm. 12868, de 13 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Respecte a l’Estudi epidemiològic de la ciutat de l'Hospitalet que es va anunciar al
darrer Plenari del Consell de Salut, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol·licitem
conèixer:
-

La fase en que es troba i quan es podrà disposar del citat Estudi.
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-

Si el citat Estudi contempla també les malalties mentals a la nostra ciutat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12.868 i data 13 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació al Estudi
Epidemiològic de la ciutat de l'Hospitalet, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga
per recavar la informació.
Atentament,”

18.- RGE núm. 12869, de 13 de març de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 de març de 2013.
Respecte a atracaments produïts per delinqüents que s’oculten als testos del carreró
situat darrera l’Institut Torres i Bages, aquesta Regidora i el seu Grup Polític
sol·licitem conèixer:
-

Si tenen notícia d’aquests fets.
Si han pres alguna mesura.
Si poden intensificar la presència de la Guàrdia Urbana a aquest lloc.
Si han pensat si no seria millor retirar els testos per que hi hagi més visibilitat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12869 i de data 13/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/03/2013 en relació a ”Respecte a atracaments produïts
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per delinqüents que s’oculten als testos del carreró situat darrer l’ institut Torras i
Bages, aquesta Regidora i el seu grup......”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar aquesta informació .
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
31 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 20 de
febrer i 11 i 14 de març de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 9420, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que l’equip de govern de l’Hospitalet ha presentat el seu Pla d’Actuació Municipal
(PAM) pels anys 2012-2014.
Atès que a l’eix 1 d’aquest PAM s’esmenten els objectius i les accions que es duran a
terme en l’àmbit de l’economia i de l’ocupació.
PREGUNTES:
1.- Quan està previst posar en marxa el Servei d’Informació, Orientació i Inserció
Laboral a l’equipament del Gornal Activa?
2.- Quins serveis d’informació, orientació i inserció laboral s’estan duent a terme
actualment?
3.- Com i quan es pensa ampliar la prestació del Servei d’Informació, Orientació i
Inserció Laboral?
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4.- Quan s’implementarà i en què es basarà la Carta de Serveis per a la millora de
l’ocupabilitat?
5.- Quines són les accions que es pensen dur a terme per incrementar, fins a arribar
el 40%, el percentatge d’inserció de les persones ateses des dels serveis d’orientació
laboral municipals?
6.- Quines són les accions que es pensen dur a terme per a la promoció de la igualtat
d’oportunitats, especialment entre els col•lectius amb dificultats especials d’integració
laboral?
7.- Quants estudis de les necessitats de qualificació del teixit productiu de la ciutat
s’han realitzat fins ara? Demanen còpia.
8.- Quan es durà a terme l’estudi de les necessitats actuals de qualificació del teixit
productiu de l’Hospitalet? Demanem còpia.
9.- Quina serà la nova programació de formació professional i accions de qualificació
en les competències exigides pels sectors amb major creixement i demanda
d’ocupació? Demanem concreció.
10.- Quines són les actuacions de formació/ treball adreçades als col•lectius que
pateixen amb una major intensitat els efectes de la crisi econòmica, amb especial
atenció a joves i persones major de 50 anys que es pensen dur a terme? Quan es
duran a terme? Quins són, i quants, els recursos que s’hi destinaran?
11.- Com i quan s’adequaran les instal·lacions on s’imparteix formació ocupacional
als requisits de les formacions associades als certificats de professionalitat adequats
a l’entorn productiu? Quins són, i quants, els recursos que s’hi destinaran?
12.- Existeix actualment alguna línia formativa en l’àmbit del disseny multimèdia i de
suport a les indústries creatives i de l’espectacle?
13.- Quan es pensa posar en funcionament la nova línia formativa en l’àmbit del
disseny multimèdia i de suport a les indústries creatives i de l’espectacle? Demanem
informació sobre la mateixa.
14.- Quina és l’oferta actual de formació associada als certificats de professionalitat
de nivell 1?
15.- Com i quan es pensa ampliar l’oferta de formació associada als certificats de
professionalitat de nivell 1?
16.- Quins són els recursos que vàrem obtenir durant el 2010, 2011 i 2012 per part de
la Unió Europea en matèria de desenvolupament d’infraestructures i de programes de
promoció econòmica?
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17.- Com i amb quins recursos es pensa potenciar el funcionament de l’Observatori
Permanent de la Formació Professional com a instrument específic de detecció de
nous perfils professionals relacionats amb el món empresarial?
18.- Quan està previst tenir enllestit el Pla d’Innovació Local? Com es pensa
desenvolupar? Qui el materialitzarà?
19.- Quins serveis d’atenció a l’empresa s’han aplicat a l’Hospitalet fins el 2012?
20.- Demanem informació detallada del nou servei d’atenció a l’empresa que es vol
crear (característiques, objectius, ubicació, recursos, publicitat,...)
21.- On i quan es pensa crear el centre territorial d’atenció empresarial? Demanem
informació detallada dels recursos que s’hi destinaran, dels objectius i
característiques principals d’aquest centre.
22.- Quines són les modificacions que es fer sobre les ordenances del Districte
Econòmic per tal de permetre afavorir la localització de serveis i activitats
econòmiques terciàries? Quan es materialitzaran?
23.- Es pensen reformular els objectius establerts en l’apartat de col•laboració amb el
BioPoL’H d’acord amb la nova realitat?
24.- Qui dirigeix, actualment, el “Club de l’Emprenendor i l’Emprenedora”? Quins són
els seus integrants? Cada quant es reuneixen?
25.- A través de quins mecanismes i quines accions es pensa fomentar la creació de
noves empreses en sectors emergents i amb possibilitat de creixement?
26.- A través de quins mecanismes i quines accions es pensa facilitar l’accés al
finançament per a col•lectius que compten amb projectes empresarials viables?
27.- Quan està prevista l’entrada en funcionament del que ha de ser el nou mercat de
la Florida?
28.- Quan es preveu que estarà implantat el servei de repartiment a domicili en els
vuit mercats municipals de la ciutat?
29.- A través de quins mecanismes i accions es pensa potenciar el paper de les
associacions locals de comerç i la seva presència en els nous òrgans de participació
ciutadana de la ciutat?
30.- A través de quins mecanismes i accions es pensen potenciar els plans de
dinamització i visualització del comerç local?
31.- A través de quins mecanismes i accions es pensa potenciar la creació d’un
servei d’assessorament al comerç?
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32.- Com i quan es durà a terme el pla de formació per als comerciants i els
concessionaris dels mercats de la ciutat?
33.- Quins són els motius pels quals actualment no està activa la Junta Arbitral de
Consum? Quan es pensa reactivar? Quins seran els seus objectius?
34.- Per quan està prevista la implantació del model integral d’atenció ciutadana
basat en la qualitat, la proximitat i l’eficiència?
35.- Quan s’aplicarà la millora del catàleg de serveis i tràmits municipals? Demanem
còpia d’aquest catàleg.
36.- Quins serveis estaven adaptats al sistema de gestió de qualitat (ISO, EFQM,
ACAF) de la prestació de serveis municipals abans de l’any 2012?
37.- Quins són els serveis als que s’implementarà un sistema de gestió de qualitat
(ISO, EFQM, ACAF) de la prestació de serveis municipals durant la vigència del
PAM?
38.- Quin és el calendari per a la posada en funcionament de la Comissió de Queixes
i Suggeriments?
39.- Quan i com entrarà en funcionament el Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet (TEAL’H)?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades per
la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos General, Sra. Mercè Perea i
Conillas i del Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diuen:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9420 i data 20 de febrer de 2013 i, que s’havia de contestar
en el Ple Municipal de 22 de març de 2013, en relació a:
“
34.- per quan està prevista la implantació del model integral d’atenció ciutadana basat
en la qualitat, la proximitat i l’eficiència?
39.- Quan i com entrarà en funcionament el Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet (TEAL’H)? ”
Per la implantació del model integral d’atenció ciutadana s’està treballant i
s’implantarà durant el mandat 2012-2015.
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En relació a la data d’entrada en funcionament del Tribunal Econòmic Administratiu,
els informem que la data de la seva constitució, es va produir el dia 10 d’abril de
2012, i en aquest Ple del 22 de març es dona compta de la Memòria 2012 del
TEAL’H.”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9420 i data 20 de febrer de 2013 i, que s’havia de contestar
en el Ple Municipal de 22 de març de 2013, en relació a:
“
35.- Quan s’aplicarà la millora del catàleg de serveis i tràmits municipals? Demanem
còpia d’aquest catàleg.
36.- Quins serveis estaven adaptats al sistema de gestió de anualitat
(ISO,EFQM,ACAF) de la prestació de serveis municipals abans de l’any 2012.
37.- Quins són els serveis als que s’implementarà un sistema de gestió de qualitat
(ISO, EFQM, ACAF) de la prestació de serveis municipals durant la vigència del
PAN?
38.- Quin és el calendari per a la posada en funcionament de la Comissió de Queixes
i Suggeriments? ”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
“Respecte de la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 9420 i data 20 de febrer de 2013, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a l’eix 1 del
PAM 2012-2014.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga, del punt núm. 1 al punt núm. 33, de
l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.
Atentament,”

2.- RGE núm. 9423, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Vist que l’equip de govern de l’Hospitalet ha presentat el seu Pla d’Actuació Municipal
(PAM) pels anys 2012-2014.
Atès que a l’eix 2 d’aquest PAM s’esmenten els objectius i les accions que es duran a
terme per tal de tenir una ciutat educadora, equitativa, solidària i generadora
d’oportunitats, que creu en les persones i treballa pel seu benestar.
PREGUNTES:
1.- S’ha pensat establir conveni amb les escoles bressol de la ciutat de titularitat
privada com a mètode per estalviar el cost de construcció de nous centres?
2.- Quins són els motius pels quals els convenis de col•laboració econòmica i de
cessió de nous locals només es faran amb les escoles bressol la Gua-Gua i el
Patufet?
3.- Quins són els motius que expliquen la necessitat de crear sis consells escolars de
les Escoles Bressol Municipals i la construcció un grup de treball permanent en el
marc del Consell Educatiu de Ciutat?
4.- Quins són els motius que expliquen la necessitat de crear el Consell Escolar de
l’Escola de Música- Centre de les Arts?
5.- Abans de la publicació del PAM 2012-2015, l’ajuntament participava activament en
les sessions de la Taula Mixta de planificació amb l’objectiu de garantir el nombre de
places escolars necessàries i l’adequació dels espais corresponents? Si és que si,
quins han estat els resultats? Si és que no, per quin motiu?
6.- Abans de la publicació del PAM 2012-2015, l’ajuntament participava activament en
la planificació de l’oferta de post-obligatòria prevista pel Departament d’Ensenyament,
per tal de preveure les necessitats a curt i mig termini? Si és que si, quins han estat
els resultats? Si és que no, per quin motiu?
7.-Està previst ampliar la col·laboració en el desenvolupament dels programes i
recursos educatius per al professorat també en l’àmbit del foment de l’interès per la
ciència?
8.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament gestionava l’accés als
recursos socials i a les prestacions econòmiques destinades a tendre determinades
situacions de necessitat social i que estan subjectes a crèdits pressupostaris d’altres
ens i/o administracions? Si és que si, quins han estat els resultats? Quina modificació
s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 2012- 2015? Si és que no, per quin motiu?
9.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament facilitava prestacions
econòmiques municipals d’urgència social per atendre situacions de necessitats
puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i per corregir desigualtats d’oportunitats
en matèria educativa, socioeconòmica, laboral, sanitària i de normalització social? Si
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és que si, quins han estat els resultats? Quina modificació s’ha establert sobre aquest
àmbit al PAM 2012- 2015?Si és que no, per quin motiu?
10.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament treballava amb les
entitats d’iniciativa social el desenvolupament de projectes per tal de donar resposta a
les necessitats socials del territori? Si és que si, quins han estat els resultats? Quina
modificació s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 2012- 2015?Si és que no, per
quin motiu?
11.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament intervenia en els nuclis
familiar o convivencials on hi ha menors en risc social per protegir els seus drets,
acomplint actuacions de tractament social o socioeducatiu? Si és que si, quins han
estat els resultats? Quina modificació s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 20122015?Si és que no, per quin motiu?
12.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament intervenia
educativament en l’espai públic amb els infants i adolescents a través dels educadors
de medi obert aportant referències i valors socials positius, com a estratègia per a
millorar la resposta a les necessitats detectades? Si és que si, quins han estat els
resultats? Quina modificació s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 2012- 2015?Si
és que no, per quin motiu?
13.- Demanem informació detallada de la posada en marca d’intercanvis entre dones
per promoure’n l’autonomia i afavorir-ne el desenvolupament personal, professional i
social.
14.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament facilitava informació a
la població de la Llei per l’autonomia personal i l’atenció a la dependència? Si és que
si, quins han estat els resultats? Quina modificació s’ha establert sobre aquest àmbit
al PAM 2012- 2015?Si és que no, per quin motiu?
15.- Quin és el termini actual de resolució dels PIAS?
16.- Quins són els criteris que s’han seguit, a hores d’ara, en la priorització dels casos
de dependència i d’alt risc social que necessiten el servei d’ajuda a domicili? Quins
seran els nous criteris que s’aplicaran ara?
17.- Es cobreixen, actualment, la totalitat de les demandes de teleassistència de la
població major de 75 anys que reuneix els criteris de priorització? Si no es cobreix la
totalitat, quantes peticions han quedat excloses i per quins motius?
18.- Quina resposta s’ha donat, fins ara, a les diverses necessitats de la gent gran de
la ciutat i als nous perfils socioculturals de la població que anirà envellint? Quines són
les noves respostes que es duran a terme en aquest àmbit?
19.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament col•laborava amb els
serveis socials especialitzats ubicats a la nostra ciutat, públics i privats, per a la seva
integració en la xarxa social del territori i participava en els seus consells de centre?
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Si és que si, quins han estat els resultats? Amb quins centres s’ha col•laborat? Quina
modificació s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 2012- 2015? Si és que no, per
quin motiu?
20.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament prestava suport al
desenvolupament de les iniciatives socials del casal d’estiu l’Escorça i del casal
d’estiu l’Estel- Can Bori d’infants d’educació especial per a la integració al lleure? Si
és que si, quins han estat els resultats? Quina modificació s’ha establert sobre aquest
àmbit al PAM 2012- 2015?Si és que no, per quin motiu?
21.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament donava suport a les
entitats de persones amb discapacitat i agents culturals per a promoure opcions d’oci
i de lleure autònoms per a joves i adults amb discapacitat? Si és que si, quins han
estat els resultats? Quina modificació s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 20122015?Si és que no, per quin motiu?
22.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, l’ajuntament ha dut a terme accions
i campanyes de sensibilització envers el col•lectiu de persones amb discapacitat,
promovent la seva presència social i donant a conèixer la seva contribució als valors
d’igualtat i cohesió social d’una ciutat per a tothom, i ha donat suport a les seves
entitats representatives? Si és que si, quins han estat els resultats? Quina modificació
s’ha establert sobre aquest àmbit al PAM 2012- 2015? Si és que no, per quin motiu?
23.- Quines són les campanyes de sensibilització envers el col•lectiu de persones
amb discapacitat que es pensen dur a terme? Existeix una memòria de cascuna
d’elles? Demanem còpia.
24.- Quines accions i mesures es pensen dur a terme per promoure la millora de
l’accessibilitat d’edificis i d’habitatges, tant en els elements privats com comunitaris,
així com també i de manera prioritària dels locals comercials i els espais públics?
25.- Quines mesures es pensen proposar per a l’accés normalitzat de les persones
amb discapacitat a l’àmbit de la cultura, l’esport i el lleure? Quines s’havien fet fins
ara?
26.- Quins programes s’han dut a terme, fins ara, per donar atenció psicològica grupal
a familiars de persones amb malalties mentals, en col•laboració amb les entitats de la
ciutat especialitzades? Quin és el nombre de persones que hi participen? Quina á la
metodologia?
27.- Quines són les intervencions que es duen a terme actualment per la Promoció de
la Salut adreçades a adolescents i joves escolaritzats i no escolaritzats de la ciutat?
Demanem memòria i conclusions.
28.- Quins mesures s’han dut a terme, fins ara, per incrementar el control sanitari als
establiments minoristes de la ciutat en funció del risc per a la salut derivat dels
productes alimentaris? Quantes sancions s’han interposat? Quines són les
conclusions d’aquests controls? Què es pensa fer a partir d’ara?
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29.- Quines accions i/o mesures es pensen dur a terme per afermar el Teatre
Joventut com el centre de referència per a la difusió de les arts escèniques,
mantenint-lo també com a escenari d’altres manifestacions culturals de caràcter
ciutadà?
30.- Quines accions i/o mesures es pensen dur a terme per consolidar el Centre d’Art
Tecla Sala com a centre d’art contemporani d’àmbit metropolità i de referència a
Catalunya, oferint-hi una programació estable envers les arts visuals, independent,
divers i de qualitat?
31.- Abans de la publicació del PAM 2012- 2015, a què es destinava la Casa
Espanya?
32.- Abans de la publicació del PAM 012- 2015, a què es destinava l’Harmonia?
33.- Abans de la publicació del PAM 012- 2015, a què es destinava Can Riera?
34.- Existeixen, a hores d’ara, protocols d’actuació que faciliten la coordinació amb
els serveis i recursos públics que es destinen a la població jove? Si no existeixen, per
quin motiu?
35.- Es pensa dur a terme un pla de formació a nivell de gerència i administració dels
poliesportius municipals?
36.- Quines accions s’han dut a terme, fins ara, per sensibilitzar els infants i els joves
vers la cultura de la pau, els drets humans i la cooperació al desenvolupament?
Quines es duran a terme a partir d’ara? Si fins ara no s’han dut a terme, quins són els
motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel
Regidor de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín; del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve Garnés; de la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch; del
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Vallés i del Regidor de Joventut i Esports, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diuen:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9423 i data 20 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, sol•licitant diversa informació
referent al Pla d’Actuació Municipal (PAM) pels anys 2012-2014, referent als punts
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29, 30, 31, 32, 33, que fan competència a la regidoria de Cultura, em plau informar-li
el següent:
Punt 29- Resposta a la pregunta: Quines accions i/o mesures es pensen dur a terme
per afermar el Teatre Joventut com el centre de referència per a la difusió de les arts
escèniques, mantenint-lo també com a escenari d’altres manifestacions culturals de
caràcter ciutadà:
Mantenir una programació d’arts escèniques i música de caràcter professional de
qualitat contrastada i adreçada al conjunt de la ciutadania.
Punt 30- Resposta a la pregunta: Quines accions i/o mesures es pensen dur a terme
per consolidar el Centre d’Art Tecla Sala com a centre d’art contemporani d’àmbit
metropolità i de referència a Catalunya, oferint-hi una programació estable envers les
arts visuals, independent, divers i de qualitat?
Oferir a la ciutadania una amplia programació d'arts visuals i afavorir l'educació de la
sensibilitat envers les mateixes amb la incorporació de llenguatges com la fotografia,
l'audiovisual, muntatges espaials i les disciplines més tradicionals com el dibuix,
l'escultura, l'obra gràfica i la pintura. Promovent i difonent l’art català, a partir d’una
programació d'exposicions d’artistes nacionals o internacionals, emergents o amb
una trajectòria consolidada i donant suport a iniciatives de caràcter local, que
incorporin creadors o institucions vinculades a la ciutat i fomentant el patrimoni artístic
de l’Hospitalet.
../..
../..
Punts 31, 32 i 33, Resposta a les preguntes: Abans de la publicació del PAM 20122015, a què es destinava la Casa Espanya, l’Harmonia, Can Riera?
Abans del PAM 2012-2015 Casa Espanya es dedicava a acollir les oficines del
Museu i exposicions temporals d’història.
Abans del PAM 2012-2015 L’Harmonia es dedicava a acollir una exposició permanent
d’art i exposicions temporals d’art.
Abans del PAM 2012-2015 Can Riera es dedicava a ser un Centre d’activitats i
documentació de la memòria democràtica.
El que es fa al PAM es ordenar i integrar les funcions dels equipaments patrimonials
de la ciutat.
Cordialment,”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9423 i data 20 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a l’eix 2 (punt 2.1
d’Educació) del PAM 2012-2014 on s’esmenten els objectius i les accions que es
duran a terme, us comuniquem el següent:
1.
Aquest Ajuntament signa convenis amb bressols d’iniciativa social des de fa
més de 25 anys. En l’actualitat hi ha 5 d’aquestes bressols amb conveni amb
l’Ajuntament, el qual inclou un suport econòmic i la cessió de local.
2.
El conveni de col•laboració econòmica es firma amb 5 bressols: La Gua-Gua,
Patufet, Estel Blau, Garabatos i Fortuny. En totes elles, a més de la col•laboració
econòmica, l’Ajuntament facilita locals o assumeix els costos d’aquests. En el cas de
la Gua-Gua es va procedir a un canvi d’ubicació en uns nous locals, i en el cas del
Patufet està previst el seu trasllat un cop reformat un dels edificis del nou parc de la
Remunta.
3.
La creació dels Consells Escolars es deu a un doble motiu. Per una banda el
compliment de les normes definides en el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil (Articles 18 i 19) que corresponen a
competències delegades a aquest Ajuntament (acord del Ple de 25/7/2007) i el
compliment del Reglament dels òrgans de govern de les escoles bressol de titularitat
municipal de l’Hospitalet i de les escoles bressol sufragades amb fons públics (acord
del Ple de 26/6/2011).
El segon motiu és el de potenciar i incentivar la participació dels diferents sectors de
la comunitat educativa com un element de millora de la gestió i de la implicació en la
tasca educativa per part de tothom.
La creació del grup de treball permanent en el si del Consell Educatiu, obeeix a la
demanda per part dels seus membres. La finalitat serà reflexionar i debatre per
millorar el projecte educatiu de les bressols municipals per tal de continuar millorant la
seva qualitat en tots els sentits.
4.
A l’igual que en el cas de les bressols, per una banda complir amb la
normativa vigent que així ho estipula (article 119 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de
maig) i per l’altra, incentivar i possibilitar la participació de mestres, famílies, alumnes,
professorat i personal de serveis a més del propi titular, en la gestió de l’escola com
un element de qualitat.
5.
Aquest Ajuntament ha participat i continua participant en la Taula Mixta de
Planificació, de fet ostentem la presidència. Els resultats no han estat els esperats
perquè en la majoria dels casos els representants del Departament d’Ensenyament
no han considerat integrament les anàlisi i propostes que hem fet en relació a la
planificació. Cal recordar que aquesta Taula no té poder decisori, tant sols consultiu,
qui pren la darrera decisió és el Departament d’Ensenyament.
6.
La planificació de l’oferta d’ensenyaments postobligatoris, s’aborda en la Taula
Mixta de Planificació. En la resposta anterior no ens referim tant sols als estudis
obligatoris, fa referència a tota l’oferta depenent del Departament d’Ensenyament. Per
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tant, sí que hem participat i ho continuem fent malgrat els resultats no són els
desitjables per les raons ja explicades.
7.
Des de fa temps, aquesta regidoria mante una relació estable i fluida amb el
Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius. En aquesta relació un dels
aspectes que es contemplen és la mútua col•laboració entre les dues parts per temes
de formació de mestres i professorat entre d’altres. En concret en l’àmbit científic es
duen a terme les Jornades Científiques a partir dels treballs de recerca que fan els
alumnes així com en les Jornades d’Emprenedors que es realitzen amb Promoció
Econòmica.
Ben atentament,”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9.423 i data 20 de febrer de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació al Pla d’Actuació
Municipal, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació
necessària respecte als apartats 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27 i 28.
Atentament,”
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 9.423 i data 20 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb la
pregunta núm. 24 sobre l’eix 2 del PAM 2012-2014, us comunico que des de l’any
1992 en què es va començar a desenvolupar el Codi d’Accessibilitat a Catalunya, en
totes les actuacions que es desenvolupen per l’administració municipal, es contempla
la necessitat i obligatorietat del compliment de la normativa d’accessibilitat.
A l’espai públic, des del 1992, totes les actuacions que es realitzen es fan complint la
normativa d’accessibilitat, treballant conjuntament els nostres tècnics amb tècnics de
la ONCE.
Quant als edificis privats existeixen ajuts municipals per a la instal·lació d’ascensors i
rampes.
I en els locals privats, segons estableix la Llei, és obligatori establir condicions
d’accessibilitat en funció de la superfície.”
“Senyor/a,
Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 9423 i 9425 de data 20 de febrer de 2013, que
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s’havia de contestar en el Ple Municipal de 22 de març de 2013 en relació a les
següents preguntes:
(número 9423)
34. Existeixen, a hores d’ara, protocols d’actuació que faciliten la coordinació amb els
serveis i recursos públics que es destinen a la població jove? Si no existeixen, per
quin motiu?
35. Es pensa dur a terme un pla de formació a nivell de gerència i administració dels
poliesportius municipals?
(número 9425)
64. Quines accions es pensen dur a terme per tal d’educar els joves en la utilització
de mitjans de transport sostenibles?
De les quals us vaig sol·licitar pròrroga.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 9424, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es contempla revisar els protocols d’intervenció en
referència als propietaris d’habitatges on es generin conflictes reincidents de
convivència.
PREGUNTA
- Quines són les noves propostes protocol·làries a afegir o modificar que requereixen
revisió?
- Quan es portarà a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9424 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es contempla revisar els protocols d’intervenció en
referència las propietaris d’habitatges on es generin conflictes reincidents de
convivència.
Quines son les normes protocol·làries ....”
Resposta:
La nova proposta passa per la realització de reunions entre la Guardia Urbana
conjuntament amb els Serveis de Mediació Comunitària per promoure la voluntarietat
dels sol·licitants i acompanyar-los en el procés de mediació.
Aquesta proposta ja està en curs.
Ben atentament”

4.- RGE núm. 9425, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que l’equip de govern de l’Hospitalet ha presentat el seu Pla d’Actuació Municipal
(PAM) pels anys 2012-2014.
Atès que a l’eix 4 d’aquest PAM s’esmenten els objectius i les accions que es duran
a terme per tal de ser una ciutat amb un territori pensat per a les persones, amb
espais públics i habitatges accessibles i de qualitat, sostenible i ben connectada.
PREGUNTES:
1.- Quan està previst tenir enllestit l’estudi per valorar la possibilitat de millorar les
rutes i els horaris de recollida de residus, per minorar l’impacte ambiental i les
molèsties als veïns?
2.- En la realització d’aquest estudi per millorar les rutes i els horaris de recollida de
residus, es deixarà participar als grups que conformen el consistori?
3.- Quins són els nous punts de recollida de les deixalleries mòbils?
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4.- Quins serà l’horari establert pels punts de recollida de les deixalleries mòbils?
5.- Quines són les mesures que es pensen dur a terme per tal de millorar la gestió en
la recollida dels residus per evitar desbordaments als contenidors de paper?
6.- Per quan està previst tenir enllestit l’estudi de viabilitat de la recollida de residus
no industrials porta a porta a la zona industrial?
7.- Quins seran, i com funcionaran, els sistemes de revalortizació basats en la
restauració i la reutilització? Demanem informació detallada.
8.- Quines seran les característiques, els objectius i els elements que conformin el
document de bones pràctiques en la redacció i en l’execució dels projectes públics
per a millorar la gestió i afavorir la recuperació, el reciclatge i la minoració de residus
en obres a l’espai públic?
9.- Quin és el termini previst per l’elaboració d’aquest document de bones pràctiques?
Quan està previst posar-lo en coneixement de la resta de grups polítiques de
l’oposició i de la ciutadania en general?
10.- Com serà, en què consistirà i quan estarà elaborat el control de recollida per
millorar la gestió dels contenidors de residus d’obra al carrer?
11.- Quines són les mesures que es pensen dur a terme per tal de disminuir els
efectes de l’incivisme sobre els contenidors? Hi ha patrulles de la Guàrdia Urbana
que passegin pel carrer vigilant aquests actes incívics? Si la resposta és si, quantes
patrulles n’hi ha? Quantes hores s’hi dediquen? Quantes sancions per aquest acte
incívic s’han interposat? Quin és el protocol a seguir quan es troba gent remenant els
contenidors i abocant els seus continguts a la via pública?
12.- Quan està previst tenir redactada la nova ordenança de cales i canalitzacions per
millorar la coordinació entre companyies de serveis i el seguiment de les seves
actuacions?
13.- Quan està prevista la signatura dels convenis amb les companyies de serveis per
garantir la reposició de paviments abans de 30 dies? Quan entrarien en vigor? Ja
s’ha establert un primer contacte amb les companyies per tal d’establir les bases
d’aquests convenis?
14.- Quan està previst tenir enllestit el plec de condicions per a la nova contracta de
manteniment de l’espai públic de la ciutat amb criteris de qualitat i de reducció de
l’impacte davant el ciutadà?
15.- Quan estarà establert el manual de bones pràctiques d’obligat compliment per
garantir l’ordre, la informació i minimitzar el soroll en l’execució de les obres a la
ciutat?
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16.- S’ha realitzat un estudi previ per a la col•locació d’aparell de salut a menys de
100 metres dels casals i les residències de gent gran i a tots els parc i places de la
ciutat, a prop de les zones de jocs infantils? Quin és el cost unitari de cada aparell?
Quants es preveu col·locar?
17.- Quins són els espais on es té previst potenciar les zones de jocs infantils a
menys de 300 metres de les edificacions d’habitatges? Existeix un programa o un
estudi elaborat d’actuacions en el temps i en l’espai catalogat per prioritats i/o per
barris? Si és que si, demanem còpia d’aquest informe.
18.- Quan està previst tenir enllestit el pla de risc de l’arbrat de la ciutat? Quan
s’aplicarà?
19.- Quan està previst tenir enllestit l’índex de qualitat per zones relatiu als diferents
usos que fa la ciutadania de la zona verda?
20.- Quin és el projecte que té previst l’ajuntament de modificació de les zones
verdes de la ciutat? Quan està previst aplicar les conclusions d’aquest projecte?
Quines són les actuacions que es duran a terme per tal d’adequar les zones verdes
tot garantint espais segurs, còmodes i de fàcil manteniment?
21.- Per quan està previst dur a terme les actuacions per a augmentar la il·luminació
a la zona on s’ubiquen els contenidors per millorar la sensació de seguretat i l’accés
en horari nocturn? Quin cost tindran aquestes obres de millora? En què consistiran?
22.- Ha elaborat l’ajuntament un mapa de les zones o els espais on augmentar la
il·luminació de l’espai públic per millorar la convivència? Quin cost tindran aquestes
obres de millora? Quan està previst efectuar-les? En què consistiran?
23.- En quines parades de BUS de la zona industrial es durà a terme una millora de la
il·luminació? Quan està previst que s’efectuïn aquestes millores?
24.- Per quan està previst tenir enllestides les obres de millora de l’espai públic
esmentades al punt 4.1.5. del PAM? Quin és el pressupost que s’ha destinat o es
destinarà a cadascuna d’elles? Demanem informació detallada de cada obra.
25.- Quan estarà finalitzada la proposta de millora d’urbanització del barri de
Bellvitge? Quins són els terminis previstos per a la seva aplicació?
26.- Quan estarà finalitzada la proposta de millora d’urbanització de l’entorn del
mercat de Santa Eulàlia? Quins són els terminis previstos per a la seva aplicació?
27.- Quines són les actuacions que estan previstes en relació amb la instal·lació de
sistemes de producció energètica alternatius en les intervencions de remodelacions
i/o de millores dels edificis municipals?
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28.- Quan està previst tenir enllestit l’estudi per a la implantació de làmpades LEDS
als edificis, equipament municipals i a l’espai públic? Quin cost tindrà aquesta
implantació?
29.- Quines són les accions i les mesures que es pensen prendre per tal de millorar
l’eficiència de les instal·lacions elèctriques i la climatització de les dependències
municipals? Quan està previst dur a terme aquestes accions? Quin és el pressupost i
el cost que es preveu que tindrà?
30.- Quines són les mesures que s’implementaran per la millora de l’eficiència en el
consum d’aigua a les dependències municipals? Quan s’aplicaran? Quin és el cost
que tindran?
31.- Quan està previst tenir redactar el Manual de Bones Pràctiques d’ús responsable
i mediambientalment correcte de les instal·lacions municipals?
32.- Quin és el termini establert per a la incorporació de vehicles que utilitzen
combustibles renovables I/o menys contaminants dins del parc de vehicles vinculats a
les Contratas de serveis municipals?
33.- Quin és el planning establert per fer la implantació de la compra
mediambientalment responsable per part de l’administració? Quins són els productes
concrets i a quins àmbits va destinat el seu ús?
34.- Quines són les mesures i/o les accions que es pensen dur a terme per
incrementar la utilització d’aigües freàtiques per al reg de zones verdes? S’aplicarà
aquest sistema a totes les zones de la ciutat? Si és que no, en quines zones
s’aplicarà?
35.- Quines són les accions que té previstes l’ajuntament per promoure la instal·lació
de sistemes que millorin l’eficiència energètica i redueixin l’impacte mediambiental als
edificis privats? Quan ho té previst i com ho farà?
36.- A través de quines activitats o sistemes es pensa fer la difusió de les mesures
d’impuls i dels ajuts per la millora de l’eficiència energètica i el foment de les energies
renovables?
37.- Quines campanyes té previst dur a terme l’equip de govern per continuar fent
accions de sensibilització, informació i educació ambiental adreçades als diferents
segments de la població de l’Hospitalet? Quan es pensen dur a terme?
38.- Demanem informació detallada de les accions que es volen aplicar per tal
d’incrementar la disponibilitat d’habitatges assequibles i de qualitat a l’Hospitalet.
39.- Quin és el nombre d’habitatges de protecció oficial construïts previstos per
aquesta legislatura?
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40.- En quina fase està la recerca de promotors que construeixin els prop de 300
habitatges de protecció prevista a la zona de la Remunta (ARE)? Quin és el termini
previst perquè aquests pisos estiguin terminats i disponibles per a la seva venda o
lloguer?
41.- En què consistirà, quines mesures conté, l’acció de potenciar la xarxa de
mediació per al lloguer social?
42.- Quan està previst posar en funcionament el nou servei especialitzat en l’atenció
telefònica i de la tramitació “on line” per millorar la gestió de l’Oficina Local de
l’Habitatge? Té algun cost addicional per a l’ajuntament?
43.- Quines són les mesures o les accions que es pensen dur a terme per tal de
donar suport a la ciutadania per a la tramitació dels diferents ajuts per a la millora dels
edificis i habitatges i la seva accessibilitat?
44.- Per quan està prevista la posada en funcionament de l’Oficina d’Intermediació
Hipotecària de l’Hospitalet? Tindrà algun cost afegit per a l’ajuntament?
45.- A través de quines accions es pensa aconseguir una gestió eficient del trànsit,
millorant la seguretat i les connexions internes de la ciutat, i les condicions d’ús de la
via pública i la seva adaptació a l’ús de les persones? Quines accions es pensen dur
a terme a curt termini?
46.- En què consisteix, i quins són els terminis establerts, l’acció d’impulsar el
creixement de la xarxa viària bàsica per a vianants?
47.- En què consisteix l’acció de regular i millorar l’ocupació de l’espai públic i de
convivència per activar la vida ciutadana?
48.- Per quan està previst fer la implementació de regulacions de l’estacionament de
superfície, dels aparcaments per a motocicletes i ciclomotors a la calçada i de les
Àrees Integrades de Regulació d’Estacionaments (AIRE)?
49.- Per quan està previst la promoció i la implantació progressiva de nous carrils
bicis d’acord amb el Pla Director de la Bicicleta i altres elements que facilitin el seu ús
urbà com els estacionaments segurs per a bicicletes? Quins són els punts estratègics
on es pensa fer?
50.- A través de quines accions es pensa impulsar el funcionament i millorar el Centre
de Gestió de la Mobilitat? En quins terminis està previst implementar-ho?
51.- Quan està previst tenir completades les actuacions de centralització semafòrica
amb fibra òptica?
52.- Quin és el mapa d’instal•lació de punts de videovigilància que està previst
promoure? Quan està previst instal•lar els mecanismes de videovigilància en aquests
punts?

…/…

142

53.- Ha elaborat l’ajuntament un mapa dels obstacles en calçada que disminueixin la
visibilitat de les cruïlles? Demanem còpia del mapa. Quan es preveu eliminar aquests
obstacles?
54.- En què consistiran les revisions sistemàtiques de les condicions de seguretat
dels guals? Quan es preveuen portar a termini aquestes revisions?
55.- Quan s’impulsaran les revisions en la legislació vigent per poder autoritzar guals
en locals de menys de 40 m2? Quantes places d’aparcament es preveu que es
crearan un cop feta aquesta revisió?
56.- Quan s’impulsaran les modificacions legislatives necessàries per autoritzar nous
models de terrasses d’establiments? En què consistiran aquestes modificacions
legislatives?
57.- Quan està previst tenir enllestit l’estudi d’impacte econòmic per avaluar la
repercussió positiva que provocaria l’execució del projecte de soterrament?
58.- Quan està previst tenir definit el Pla especial d’infraestructures de transport de
mercaderies de l’àmbit Granvia entre el carrer Miguel Hernández i el riu Llobregat?
59.- Quines mesures es pensen dur a terme per apropar la xarxa de transport urbà de
superfície al riu Llobregat? Quan està previst fer-ho?
60.- A través de quines accions i/o mesures es preveu millorar la velocitat comercial
del transport urbà de superfície? Quan es preveu fer-ho?
61.- Quan està previst tenir implantat el sistema d’informació de parades de transport
públic de la ciutat?
62.- Com i quan es preveu donar el servei de transport adaptat intermunicipal?
63.- En què consisteix l’acció d’impulsar un transport urbà de superfície més
sostenible amb el medi ambient?
64.- Quines accions es pensen dur a terme per tal d’educar els joves en la utilització
de mitjans de transport sostenibles?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles; pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals i Florit i pel Regidor de Joventut i Esports, Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 9.425 i data 20 de febrer de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb diverses
preguntes sobre el PAM 2012-2014, us comunico que, donada l’extensió i complexitat
d’aquesta pregunta, us demanem que us poseu en contacte amb la Directora de
l’Àrea per tal de concertar una cita amb ella en la qual se us respondrà pregunta per
pregunta.”
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9425 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que l’Eix 4 d’aquest PAM 2012-2015 s’esmenten els objectius i les accions que
es duran a terme per tal de ser una ciutat amb territori...
Respecte a les preguntes n¦m 11-23-59-60-61-62-63 i 64.
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar aquesta informació
Ben atentament,”
“Senyor/a,
Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 9423 i 9425 de data 20 de febrer de 2013, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal de 22 de març de 2013 en relació a les
següents preguntes:
(número 9423)
34. Existeixen, a hores d’ara, protocols d’actuació que faciliten la coordinació amb els
serveis i recursos públics que es destinen a la població jove? Si no existeixen, per
quin motiu?
35. Es pensa dur a terme un pla de formació a nivell de gerència i administració dels
poliesportius municipals?
(número 9425)
64. Quines accions es pensen dur a terme per tal d’educar els joves en la utilització
de mitjans de transport sostenibles?
De les quals us vaig sol·licitar pròrroga.
Ben atentament,”
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5.- RGE núm. 9426, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa implementar les mesures compensatòries
de reparació per a joves i adults infractors de l’Ordenança del Civisme.
PREGUNTA
- Quines mesures es proposen?
- Si es proposen a banda de las mesures econòmiques, mesures de servei
comunitari, quin serà el barem temps de servei - sanció econòmica que s’establirà?
- Demanem informació d’aquest procés.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9426 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa implementar les mesures compensatòries
de reparació per a joves i adults infractors de l’Ordenança del Civisme.
Quines mesures es proposen ...
Si es proposen a banda de las mesures econòmiques, mesures de servei
comunitari....”
Resposta:
Es treballa en les mesures compensatòries mitjançant tasques socioeducatives i en
la realització d’un pla per implementar aquestes tasques socioeducatives amb les
tasques en benefici de la comunitat.
S’estan estudiant els barems temps - servei depenent de la sanció econòmica,
encara no estan definitivament establerts.
Ben atentament”
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6.- RGE núm. 9428, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa millorar l’atenció individualitzada i la
resposta del tractament del conflicte comunicat pel ciutadà usuari del Telèfon
d’Incidències de Convivència i Civisme (TIC).
PREGUNTA
- En què consistirà aquesta millora? Quins són els nous protocols que es pensen
implementar?
- Es donarà un termini de temps màxim per donar resposta segon cada cas tipificat?
- Quin serà l’horari d’atenció directa al ciutadà?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9428 i data 20 de febrer de 2013 i, que s’havia de contestar
en el Ple Municipal de 22 de març de 2013, en relació a:
“...
1.- En què consistirà aquesta millora? Quins són els nous protocols que es pensen
implementar?
El telèfon d’Incidències de Convivència i Civisme s’ha vist incrementat amb nou
personal per tal de millorar l’atenció individualitzada al ciutadà. La posterior derivació
a les àrees gestores, per part del telèfon, és immediata una vegada coneixem totes
les dades necessàries per la gestió de la incidència.
S’ha ampliat i millorat els protocols de treball que tenim pactats amb les àrees que
gestionen la convivència. El Telèfon de convivència segueix treballant en la
interrelació amb la resta de departament de l’Ajuntament per tal de millorar l’atenció al
ciutadà a l’àmbit de la convivència
2.-Es donarà un termini de temps màxim per donar resposta segon cada cas tipificat?
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L’atenció al ciutadà consensuada amb la resta d’àrees de l’ajuntament que treballem
aquests temes és de 48 hores. Hem de tenir em compte que la gestió posterior d’un
conflicte de convivència dependre de les diferents variables que intervinguin al
mateix. La finalitat de l’ajuntament és la de fomentar i promoure els valors i les
actituds cíviques entre tots els ciutadans així com coresponsabilitzar la ciutadania en
el manteniment de la convivència adquirim d’ell un compromís amb el compliment de
les normes cíviques i de bon veïnatge.
3.-Quin serà l’horari d’atenció directa al ciutadà?”
L’Horari d’atenció directa al ciutadà és de 9 a 21 hores ininterrompudament. Durant
l’horari de 21h a 9h es posa a disposició del ciutadà un contestador on pot enregistrar
la seva petició. Al matí següent ens adrecem als ciutadans que hagin deixat un
missatge al mateix per conèixer la seva petició.”
7.- RGE núm. 9429, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que l’equip de govern de l’Hospitalet ha presentat el seu Pla d’Actuació Municipal
(PAM) pels anys 2012-2014.
Atès que a l’eix 5 d’aquest PAM s’esmenten els objectius i les accions que es duran a
terme per tal de tenir un ajuntament més eficient, més accessible per als ciutadans,
més participatiu i transparent i que procura promoure la imatge positiva de la ciutat.
PREGUNTES:
1.- Està prevista la publicació a la plana web de l’ajuntament dels costos dels serveis
municipals?
2.- Demanem informació detallada dels costos de gestió del patrimoni immoble
municipal.
3.- Demanem informació detallada dels costos de gestió dels processos municipals.
4.- Quins són els motius pels quals, a hores d’ara, encara no hem implementat un
sistema de gestió de la qualitat de la prestació dels serveis municipals?
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5.- Està previst implementar els elements derivats del pla de transparència a la plana
web municipal?
6.- Quins són els objectius fixats en el sistema de redenció de comptes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9429 i data 20 de febrer de 2013 i, que s’havia de contestar
en el Ple Municipal de 22 de març de 2013, en relació a:
“
1.- Està prevista la publicació a la plana web de l’ajuntament dels costos dels serveis
municipals?
2.- Demanem informació detallada dels costos de gestió del patrimoni immoble
municipal.
3.- Demanem informació detallada dels costos de gestió dels processos municipals.
4.- Quins son els motius pels quals, a hores d’ara, encara no hem implementat un
sistema de gestió de la qualitat de la prestació dels serveis municipals?
5.- Està previst implementar els elements derivats del pla de transparència a la plana
web municipal?
8.- Quins són els objectius ficats en el sistema de redenció de comptes?”
El Programa d’Actuació Municipal recull les actuacions que aquesta administració
desenvoluparà entre el 2012 i 2015. En aquest moment s’està treballant en la
implantació del sistema que ha de permetre disposar de la informació dels costos i
gestió de la qualitat que es sol·licita, la quan cosa es farà en el termini de durada del
PAM.
El nou portal web de l’Ajuntament incorpora un apartat específic sobre indicadors de
transparència a la pàgina d’inici.
L’objectiu del sistema de redenció de comptes es posar a disposició de la ciutadania
la informació periòdica sobre l’execució dels pressupostos municipals.”

8.- RGE núm. 9430, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa crea una Oficina de Sancions que permeti
augmentar l’eficàcia i l’eficiència en el procediment sancionador.
PREGUNTA
- Quins són els mètodes que es proposen per augmentar l’eficàcia i l’eficiència que
precisen d’una oficina específica?
- Quin serà el pressupost assignat per aquesta nova Oficina de Sancions?
- Quina serà la composició de la seva plantilla de personal? Serà de nova
contractació?
- On estarà ubicada físicament ?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9430 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa crear una Oficina de Sancions que permeti
augmentar l’eficàcia i l’eficiència en el procediment sancionador.
Quin son els mètodes que es proposen per augmentar l’eficàcia i l’eficiència....
Quin serà el pressupost assignat per aquesta nova Oficina....
Quina serà la composició de la seva plantilla de personal? ..
On estarà ubicada físicament?
Resposta:
La pròpia creació de la Oficina preveu la centralització de la gestió sancionadora i en
si ja augmenta el fet de l’eficàcia i eficiència del Servei, consolidant la gestió.
El pressupost assignat dependrà de la dotació pressupostaria assignada i el personal
es el propi de l’ àrea que correspon al de la plantilla de l’Ajuntament.
L’Oficina està ubicada al carrer Castillejos núm. 5.
Ben atentament”
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9.- RGE núm. 9432, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa revisar i actualitzar les disposicions de
l’Ordenança reguladora del Civisme i la Convivència per adaptar-les als canvis
normatius i als canvis socials.
PREGUNTA
Quina és la data prevista pel Govern Municipal per efectuar aquests canvis en
l’articulat de la dita ordenança? O pel contrari, es proposarà una nova?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9432 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa revisar i actualitzar les disposicions de
l’Ordenança reguladora del Civisme i la Convivència per adaptar-les als canvis
normatius i als canvis socials.
Quina es la data prevista pel Govern Municipal per efectuar aquests canvis en
l’articulat de la dita ordenança? O per el contrari , es proposarà una nova?
Resposta:
Actualment es treballa segons els canvis normatius i socials en les disposicions, per
presentar durant aquest mandat proposta de modificacions.
Ben atentament”
10.- RGE núm. 9433, de 20 de febrer de 2013.
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“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es manifesta des de el Govern la voluntat de garantir
el que les persones es sentin més lliures i la voluntat de tenir barris mes tranquils,
ordenats i segurs.
PREGUNTA
Per aconseguir aquest objectiu caldrà augmentar el recursos existents?
Si és que no, com es pensa realitzar?
Si és que si, quins seran quantitativament els mitjans tècnics, humans i
pressupostaris assignats per assolir al 2015 aquests objectius? Demanem informació
detallada al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9433 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es manifesta des de el Govern la voluntat de garantir el
que les persones es sentin més lliures i la voluntat de tenir barris mes tranquils,
ordenats i segurs.
Per aconseguir aquest objectiu caldrà augmentar el recursos existents?..
Resposta:
Es pretén optimitzar els recursos existents i continuar treballant coordinadament entre
els diferents cossos policials de les altres administracions
Implantar protocols de gestió mes àgils i efectius, aprofundir en politiques mes actives
de prevenció que impulsin els valors del respecte, la cooperació i el bon veïnatge com
referents de civisme i convivència i mantenir l’ordre fent complir les normes.
I donar una resposta contundent i rapida a aquells comportaments que trenquin la
convivència, amb la implantació de nous dispositius de seguretat com ha estat el de
les patrulles de proximitat a la nostra ciutat.
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Ben atentament”

11.- RGE núm. 9434, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa realitzar campanyes informatives que
promoguin canvis d’actitud vers la convivència i millorar les bones practiques en
civisme.
PREGUNTA
- Aquesta campanya informativa anirà dirigida a la població en general?
- Anirà enfocada a sectors determinats de la població, com nens o joves?
- Es farà amb anuncis generalistes des dels mitjans públics de la ciutat?
- Es farà campanya a les escoles i instituts?
- Es comptarà amb el teixit associatiu per donar-hi suport? Com es farà?
- Quin pressupost es preveu assignar per aquesta campanya?
- Demanem informació detallada al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9434 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa realitzar campanyes informatives que
promoguin canvis d’actitud vers la convivència i millorar les bones practiques de
civisme.
Aquesta campanya informativa anirà dirigida a la població en general?
Anirà enfocada a sectors determinants....
Es farà campanya a escoles ...
Es comptarà amb el teixit associatiu per donar-hi suport?....
Quin pressupost es preveu assignar...
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Resposta:
La realització de campanyes informatives generalitzades aniran destinades a tota la
ciutat, especificant la informació corresponent segons el sector a tractar i dels
usuaris a qui va dirigida.
Es destinarà a centres educatius, depenen de la campanya a desenvolupar i es faran
anuncis en mitjans públics de la ciutat depenen de la campanya i a qui va dirigida.
Es comptarà amb el teixit associatiu depenen de la campanya a realitzar i als usuaris
a qui va dirigida, comptant amb la implicació dels interessats amb contacte continu
mitjançant reunions de treball o convenis de col·laboració.
El pressupost destinat dependrà de les campanyes en qüestió i dels mitjans de
comunicació que necessitin per desenvolupar-les i de l’existència de recursos.
Ben atentament,”
12.- RGE núm. 9435, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es vol implementar un Pla d’Arribada i d’Acollida pels
nous ciutadans.
PREGUNTA
- Quan es pensa posar a la practica aquest Pla d’Arribada?
- De quina forma podran col·laborar les entitats que ho desitgin?
- Quin pressupost s’ha assignat a aquest apartat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9435 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
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Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es vol implementar un Pla d’Arribada i d’Acollida pels
nous ciutadans”
Quan es pensa posar a la pràctica aquest Pla d’arribada)
De quina forma podran col•laborar les entitats que ho desitgin?
Quin pressupost s’ha assignat a aquest apartat?
Resposta:
Actualment ja s’està portant a terme aquest servei, que ve marcat per la normativa de
la Generalitat (desplegament de la nova llei d’Acollida).
El pressupost assignat dependrà de les necessitats del servei dintre dels marges de
la dotació existent i de les aportacions de les administracions competents en temes
d’immigració
Ben atentament”

13.- RGE núm. 9436, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es vol implementar protocols per garantir la supervisió
del compliment dels tancaments per expedients administratius sancionadors
PREGUNTA
- En què consistiran aquets protocols a implementar?
- En quina data es portarà a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9436 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
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Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es vol implementar protocols per garantir la supervisió
del compliment dels tancaments per expedients administratius sancionadors..
En que consistiran aquests protocols ....
En quina data es portaran a terme......”
Resposta:
El protocol en si assoleix totes les fases del expedient, inici, tramitació i seguiment
fins la resolució coordinant si s’escau amb les altres àrees implicades . D’aquesta
manera es pretén donar inici i finalitzar l’expedient en el menor temps possible
millorant l’eficàcia respecte al compliment de la regulació que afecta al tancament
d’establiments.
Ja s’està portant a terme.
Ben atentament”

14.- RGE núm.9438, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es faran esforços per millorar les dotacions materials
de vehicles i d’eines de gestió policials.
PREGUNTA
- Quina és, quantitativament, la dotació de vehicles i tipus que es pensa renovar i
incorporar a la flota de la Guàrdia Urbana fins a finals del 2015?
- Quines són, quantitativament, les eines de gestió policial i tipus que es pensa
renovar fins a finals del 2015?
- Quin és el pressupost previst per assignar a aquest apartats en l’espai 2012-2015?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9438 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es faran esforços per millorar les dotacions materials de
vehicles i d¡’eines de gestió policials.
Quina es quantitativament, la dotació de vehicles i tipus que es pensa renovar i
incorporar a la flota......
Quines son, quantitativament, les eines de gestió policial i tipus que es pensa renovar
...
Quin es el pressupost previst per assignar a aquest apartats en l’espai 2012-2015?”
Resposta:
El pressupost del 2013 assoleix l’adquisició per rènting de sis vehicles per renovar la
flota de Guardia Urbana en el que respecte a cotxes.
Aquesta inversió també passa per la renovació d’altres eines policials sobre les
propostes presentades per el cos de la Guardia Urbana ,que s’aniran prioritzant
depenen de l’aprovació d’un pla inversió i de les dotacions pressupostos existents per
el propers períodes fins el 2015.
Ben atentament”

15.- RGE núm. 9439, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es vol promoure l’increment d’ofertes i d’accions
d’alfabetització en les llengües oficials de Catalunya als nouvinguts.
PREGUNTA
- En el cas dels adults majors d’edat que no parlen cap de les dues llengües, qui
decideix la llengua a aprendre?
- Tenen la mateixa opció i oferta per escollir el català o castellà?
- Es fa simultàniament l’aprenentatge en les dues llengües?
- Es fa l’oferta d’aprenentatge del català als nouvinguts que només parlen castellà?
- Quin pressupost es pensa assignar ?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9439 de data 20 de FEBRER de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de MARÇ de 2013, en relació a “sobre l’
increment d’ofertes i d’accions d’alfabetització en les llengües oficials de Catalunya
als nouvinguts”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
16.- RGE núm. 9442, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa crear les unitats mixtes de policia
administrativa amb tècnics de sanitat, activitats reglades i Guàrdia Urbana.
PREGUNTA
- En quina data es crearan aquestes unitats mixtes?
- Quantes persones les integraran i amb quina titulació facultativa?
- Seran unitats fixes de caràcter permanent o puntualment/ temporals?
- Aquest personal tècnic serà de nova contractació?
- Quin serà el pressupost assignat per aquestes unitats?
- Demanem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9442i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa crear les unitats mixtes de policia
administrativa amb tècnics de sanitat, activitats reglades i Guardia Urbana.
En quina data es crearan aquests unitats mixtes?
Quantes persones les integraran i amb quina titulació facultativa?
Seran unitats mixtes...
Aquest personal serà de nova contractació ?
Quin serà el pressupost?..
Resposta:
Aquestes unitats actualment ja estan treballant coordinadament, estan formades per
Policia local i inspectors d’altres àrees. Aquesta activitat esta previst que sigui de
caràcter permanent amb independència de les persones que les composen que
depenen dels seus serveis corresponents. Aquestes unitats estan integrades per
personal propi de la plantilla d’aquest Ajuntament o no requereixen de pressupost
assignat.
Ben atentament”

17.- RGE núm. 9443, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa revisar i actualitzar el règim sancionador
de l’Ordenança reguladora del Civisme i la Convivència.
PREGUNTA
- Sota quins criteris es farà aquesta revisió i actualització del règim sancionador en el
ben entès que la situació econòmica actual de crisi sistèmica i recessiva manté en
precari les economies familiars i empresarials?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9443 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa revisar i actualitzar el règim sancionador de
l’Ordenança reguladora del Civisme i la Convivència.
-Sota quins criteris es farà aquesta revisió i actualització del règim sancionador en el
ben entès que la situació econòmica actual de crisi sistèmica i recessiva manté en
precari les economies familiars i empresarials?
Resposta:
Els criteris a tenir en compte per la revisió de l’ordenança van totalment lligats a la
necessitat d’adaptar-la a la realitat i els canvis socials que s’estan patint
contínuament, ja sigui per establir mecanismes mes estrictes de compliment de les
normes com la revisió i actualització del regim sancionador per adaptar-la a la
situació econòmica actual i es preveu presentar la modificació durant aquest mandat.
Ben atentament”
18.- RGE núm. 9445, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa mantenir la gestió i la tramitació de les
sol·licituds dels estrangers per l’arrelament social i la reagrupació familiar i l’
informació referida sobre aquets tràmits.
PREGUNTA
En el cas que estiguin empadronats a la ciutat i vulguin tornar al seu país
d’origen i no disposin de mitjans econòmics per fer-ho, se’ls informa de quines
possibilitats gaudeixin per poder tornar i se’ls hi dóna el suport adequat?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9445 de data 20 de FEBRER de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de MARÇ de 2013, en relació a “si s’informa
a les persones que estan empadronades a la ciutat i que vulguin tornar al seu país
d’origen i no disposen de mitjans de comunicació de quines possibilitat gaudeixen per
tornar i se’ls hi dona suport adequat”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

19.- RGE núm. 9446, 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es vol desenvolupar el programa d’orientació i suport
per a l’organització i el funcionament de les comunitats de veïns.
PREGUNTA
- Quan es pensa tenir desenvolupat i aplicat aquest programa d’orientació?
- Es pensa comptar amb l’ implicació de les associacions de veïns de cada uns dels
barris de la ciutat?
- Si és que no, per quina raó?
- Si és que si, de quina manera podran col·laborar?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9446 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es vol desenvolupar el programa d’orientació i suport
per a l’organització i el funcionament de les comunitats de veïns
Quan es pensa tenir desenvolupat i aplicat aquest programa d’orientació?
Es pensa comptar amb l’ implicació de les associacions de veïns de cada uns dels
barris de la ciutat?.........”
Resposta:
Aquest programa d’orientació s’està planificant i avaluant contínuament i incorpora
sobre la marxa noves iniciatives davant les necessitats que s’observen i detecten en
les pròpies comunitats de veïns. Es vol mantindre contacte continu amb les
associacions de veïns, que amb la seva implicació, concert i participació ajudaran fins
a la resolució de les problemàtiques plantejades.
Ben atentament”
20.- RGE núm. 9449, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es vol instal•lar de manera puntual càmeres de
videovigilància en els punts conflictius com a mesura dissuasiva i de control de
l’incivisme i la delinqüència.
PREGUNTA
- Aquestes càmeres estaran supervisades directament des de un centre de control
per la Guàrdia Urbana a fi i efecte d’actuar el més ràpidament possible davant d’una
contingència?
- En cas negatiu, seran només de gravació sense supervisió directa ? En aquest cas,
per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9449 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es vol instal•lar de manera puntual càmeres de
videovigilància en els punts conflictius com a mesura dissuasiva i de control de l’
incivisme i la delinqüència.
Aquestes càmeres estaran supervisades directament des de un centre de Control per
la Guardia Urbana a fi i efecte d’actuar el mes ràpidament possible davant una
contingència.
Resposta:
Si, estaran sota la supervisió de la Guardia Urbana.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 9451, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa millorar la capacitat d’afrontar
emergències als centres educatius.
PREGUNTA
- En què consistirà aquesta millora per afrontar les emergències als centres
educatius?
- Quan es portarà a la pràctica als centres?
- Es farà en tots els centres de la ciutat ? Si és que no, per quina raó?
- Si es prioritza en uns centres sobre altres, sota quins criteris es faria?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9451 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa millorar la capacitat d’afrontar emergències
als centre educatius.
En que consistirà aqueta millora per afrontar les emergències als centres educatius?
Quan es portarà a la practica als centres?
Es farà en tots els centres de la ciutat?....
Si es prioritza en uns centres sobre altres....?”
Resposta:
Es realitzaran millores mitjançant la realització de jornades informatives, amb
participació de la comunitat educativa amb protocols de simulacres in situ i detecció
de les possibles deficiències operatives. Aquesta iniciativa de millora ja s’està portant
a terme i durant el 2012 ja s’han realitzat actualitzacions en els Plans indicats. No es
prioritza un centre davant d’un altres , implica a tots els centres educatius.
Ben atentament,”
22.- RGE núm. 9453, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa incorporar els agents necessaris per
consolidar la plantilla de la Guàrdia Urbana.
PREGUNTA
- Quin és el contingent d’agents de la Guàrdia Urbana necessaris per consolidar
aquesta plantilla a criteri del Govern Municipal?
- A finals del 2015 es pensa tenir cobertes les necessitats previstes?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9453 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa incorporar els agents necessaris per
consolidar la plantilla de la Guàrdia Urbana.
Quin es el contingent d’agents de la Guàrdia Urbana necessaris per consolidar
aquesta plantilla a criteri del Govern Municipal?
A finals dels 2015 es pensa tenir cobertes les necessitats previstes?”
Resposta:
Ens ajustem a la Resolució Parlamentaria, però les necessitats per consolidar
aquesta plantilla i passen per anar cobrint les vacants en la mesura que dins de la
gestió pressupostaria sigui possible, la qual cosa ja s’està portant a terme amb la
creació per aquest 2013 de 10 places
Ben atentament,”
23.- RGE núm. 9457, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa millorar els procediments de formulació
de denuncies de la policia administrativa per afavorir la corresponent instrucció dels
expedients sancionadors.
PREGUNTA
- En què consistirà aquesta millora respecte als procediments?
- Quan es portarà a la practica per part de la policia administrativa?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9457 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa millorar els procediments de formulació de
denuncies de la policia administrativa per afavorir-la corresponent instrucció dels
expedients sancionadors.
En que consistirà aquesta millora respecte als procediments?
Quan es portarà a la practica....
Resposta:
Millora de la tramitació del procediment, intercanvi d’informació, fluïdesa en la gestió
de denúncies i rapida notificació.
Actualment s’està portant a la pràctica
Ben atentament,”
24.- RGE núm. 9458, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa consolidar i millorar l’actual model de
policia assistencial en col·laboració amb el departament de Serveis Socials.
PREGUNTA
- Quines són les millores a fer sobre l’actual model?
- Quan estaran desenvolupades i portades a la pràctica?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9458 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa consolidar i millorar l’actual model de policia
assistencial en col•laboració amb el Departament de Serveis Socials
Quines son les millores a fer sobre l’actual model?
Quan estaran desenvolupades i portades a la pràctica?”
Resposta:
La continua col•laboració amb la realització de reunions conjuntes per la millora de la
fluïdesa d’informació entre la Guardia Urbana i Serveis Socials , amb la presencia
preventiva d’agents a les entrevistes amb persones conflictives. Realitzant actuacions
coordinades amb el personal de Serveis Socials davant situacions habituals o
d’urgència.
Ben atentament,”
25.- RGE núm. 9459, de 20 de febrer de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el PAM 2012-2015 es proposa realitzar campanyes informatives i de
sensibilització a la població sobre les diverses actuacions en casos d’emergència.
PREGUNTA
- Quin tipus de campanya es pensa fer ?
- Per quins mitjans es donarà l’ informació a la ciutadania?
- Amb quina periodicitat es proposa repetir la campanya?
- Quin pressupost s’assignarà?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 9459 i de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 22/03/2013 en relació a:
“Ates que el PAM 2012-2015 es proposa realitzar campanyes informatives i de
sensibilització a la població sobre les diverses actuacions en casos d’emergència
Quin tipus de campanyes es pensen fer?
Per quins mitjans es donarà d’informació a la ciutadania?
Amb quina periodicitat es proposa repetir la campanya?
Resposta:
A traves dels mitjans locals es realitzaran les campanyes informatives que ja es
venen realitzen (Neucat. Sismicat etc ) respecte a les alertes per inclemències
meteorològiques i de prevenció .
Desenvolupament d’una cultura de prevenció i actuació responsable davant de
calamitats públiques. Els pressuposts assignats dependran de les aportacions de les
administracions competents
Ben atentament,”
26.- RGE núm. 12241, d’11 de març de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la Ronda de la Torrassa, es poden detectar moltes defecacions de gos.
Atès que tot i la ordenança del Civisme i la convivència, hi ha persones que vulneren
de forma reincident aquestes normes, sense la pràctica de les quals, la resta de
ciutadans, han de conviure amb aquesta lacra quines conseqüències poden ser
negatives fins i tot per la salut.
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Atès que cal ser contundent amb aquestes pràctiques que posen en perill la
convivència entre llurs ciutadans/es, aplicant tota la normativa legal a l’abast, i la
vigilància pertinent, per vetllar i fer complir la llei, en benefici de tots/es.
PREGUNTES
Es pensa fer una neteja en aquesta zona de les defecacions de gos dipositades a la
via pública?
Es pensa sancionar a llurs propietaris que vulneren les ordenances establertes per la
convivència i el civisme?
Es pensa fer vigilància en aquesta zona, per tal de dissuadir als propietaris incívics?
Quines accions es pensa portar a terme per tal de vetllar per la neteja i bones
pràctiques a la ciutat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de les resposta per escrit, efectuades pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles i pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
Alfons Bonals i Florit, que literalment dien:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 12.241 i data 11 de març de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb si es
pensa fer una neteja a la zona de la Ronda de la Torrassa, a causa de les
defecacions de gos dipositades a la via pública, us comunico que a la descripció del
servei de neteja viària de tota la ciutat, es contempla la retirada de les defecacions de
gossos dipositades a la via pública.”
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 12241 i de data 11/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/03/2013 en relació a ”a la Ronda de la Torrassa es
poden detectar moltes defecacions de gos...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament
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27.- RGE núm. 12243, d’11 de març de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que fins a finals de l’any passat, als diferents departaments de la casa
consistorial que hi havia plantes de jardí, hi passava personal de forma regular per a
cuidar i regar les mateixes.
Atès que en aquests dos mesos transcorreguts d’aquest 2013, no han tornat a passar
als departaments per a procedir al reg acostumat, havent de regar les plantes el propi
personal de cada departament.
PREGUNTES
.-Per quin motiu no es passa als diferents departaments per a cuidar i regar les
plantes de jardí?
.-Hi ha algun motiu especial que hagi donat de baixa aquest servei?
.-Es pensa tornar a prestar més endavant?
.-si és que si, quan? Si és que no, per quin motiu?
.-sol·licitem informació sobre aquest tema”

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 12.243 i data 11 de març de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb el servei
que regava les plantes dels diferents departaments de la casa consistorial, us
comunico que donada la necessitat de realitzar ajustaments econòmics i entenent
que no es tracta d’un servei essencial, s’ha decidit no prorrogar aquest servei ni es
procedirà a facilitar noves plantes.”
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28.- RGE núm. 12244, d’11 de març de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
PREGUNTES
Està previst incrementar amb més hores de les anunciades la programació de
Televisió de l’Hospitalet?
Si és que si, quina temporització es preveu? Serà mitjançant programes propis
o de la Xarxa de Televisions Locals?
En cas que sigui mitjançant programes propis, es preveu la contractació de
nou personal?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12244 i data 11 de MARÇ de 2013 i, que s’havia de
contestar en el Ple Municipal de 22 de març de 2013, en relació a:
“
Està previst incrementar amb més hores de les anunciades la programació de
Televisió de L’Hospitalet?
Si és que si, quina temporització es preveu? Serà mitjançant programes propis
o de la Xarxa de Televisions Locals?
En cas que sigui mitjançant programes propis, es preveu la contractació de
nou personal? “

La Televisió de l’Hospitalet, a partir del 20 de febrer, ha ampliat l’oferta de la
programació.
Les emissions televisives s’amplien amb horari de les 19,30 a les 23,00 hores. En
aquest espai de temps hi haurà l’informatiu, espai de reportatges, espai d’entitats,
agenda d’activitats i un programa temàtic produït per la Xarxa de Televisions
Locals.(Aula emprenedora, Univers, Gentilicis, Gaudeix la festa i El flaix)
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L’ampliació de programa també arriba el cap de setmana i s’estrenaran els capítols
de Kids Club, un programa educatiu dirigit als més petits que ensenya a fer
manualitats en anglès.
A més i a partir del 4 de març TV l’Hospitalet ha incorporat un informatiu generalista,
gràcies a un acord amb El Periódico de Catalunya per treballar la informació de
proximitat, amb edicions locals també a Cornellà, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma i
Badalona.”
29.- RGE núm. 12957, de 14 de març de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al Diari La Vanguardia del dia 11/3/013 hi ha la següent noticia:
“Una baralla, suposadament entre membres de bandes llatines, ha acabat aquest cap
de setmana amb una víctima lleu ferida per arma blanca a l'Hospitalet. Es tracta d'un
jove menor d'edat que va rebre una ganivetada a l'esquena i va haver de ser atès per
una ambulància del SEM prop de la discoteca Caribe Caliente, a la Travessia de
Collblanc. Segons fonts policials, els fets s'haurien iniciat després del tancament de la
sala, cap a les sis del matí, quan a la sortida s'hauria produït una baralla on s'hi
haurien vist implicades fins a deu persones. Un testimoni va donar l'avís als Mossos
d'Esquadra que, en arribar al lloc, només hi van trobar la víctima. La trucada va ser a
les 6.10 hores del matí del diumenge.
Els fets s'han produït molt a prop de la parada del Trambaix a Collblanc, on fa poc
més d'un més es va produir una baralla multitudinària que va acabar amb quatre ferits
per arma blanca i set detinguts acusats, entre d'altres, d'homicidi en grau de
temptativa. Els detinguts, un d'ells menor d'edat, tenien entre 18 i 20 anys i eren de
nacionalitat equatoriana. Els Mossos investiguen la presumpta vinculació dels
participants en aquella baralla amb grups juvenils violents.
PREGUNTA
.-Quina informació te l’Ajuntament dels fets esmentats?
.-Donat que aquests fets es van reproduint periòdicament a la nostra Ciutat, quina
vigilància es destina als voltants d’aquests locals concrets per part de la Guàrdia
Urbana, conjuntament amb el Mossos d’Esquadra?
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.-Quins mitjans, Logistics i/o a nivell de propaganda educativa es poden destinar per
tal d’informar als joves en les bones pràctiques cíviques i responsables, per no arribar
a aquests fets delictius?
.-Sol·licitem informació sobre el tema”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 12957 i de data 14/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/03/2013 en relació a ”Atès que al Diari La Vanguardia
del dia 11/03/2013 hi ha la següent noticia: “ Una baralla, suposadament entre
membres de bandes llatines, ha acabat aquest cap de setmana.......”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
30.- RGE núm. 13086, de 14 de març de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que els comerços ubicats en la Avinguda del Masnou, números senars, entre
Isabel La Catòlica i Pedraforca, quant per part dels serveis de neteja municipals
s’utilitza màniga amb aigua a pressió se les introdueix des del carrer l’aigua per sota
de les portes del negoci embrutant els interiors i les escaparates.
PREGUNTA
Donada aquesta problemàtica, caldria informar-ho als serveis corresponents per
solucionar-ho a l’hora de fer aquests tipus d’actuació de neteja en la dita zona.
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Es pensa fer? Si és que no. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.086 i data 14 de març de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 de març de 2013, en relació amb la
problemàtica que pateixen els comerços situats a l’av. Masnou, números senars,
entre Isabel la Catòlica i Pedraforca, que quan els serveis de neteja utilitzen la
mànega amb aigua a pressió els entra aigua per sota de les portes, us comunico que
notifiquem a l’empresa concessionària del servei de neteja aquesta incidència per tal
que recordin al seu personal la necessitat de realitzar els serveis tal com està
establert.”

31.- RGE núm. 13091, de 14 de març de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-03-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que davant moció presentada per aquest Grup relativa a la prolongació de la
línia 14 des del Merca 2 de Bellvitge, final actual, fins a la Avinguda Amèrica al costat
de l’abaixador de RENFE i la passarel·la que uneix els barris de Bellvitge i Gornal, es
va convenir la seva retirada donat el compromís assolit per part del govern per
realitzar les gestions pertinents tenint present que era una demanda dels veïns.
PREGUNTA
En que situació a hores d’ara es troben aquestes negociacions.
Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
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“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 13091 i de data 14/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/03/2013 en relació a ”Ates que davant la moció
presentada per aquest Grup relativa a la prolongació de la línea 14 des de el Merca 2
de Bellvitge, final actual, fins a la Avinguda Amèrica al costat de l’abaixador de
RENFE....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 1 i
7 de març de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 10883, d’1 de març de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 22 de març de 2013.

per
que
DE
que

Pregunta sobre lipoatròfia:
Ha realitzat l’Ajuntament de l'Hospitalet algun estudi sobre el risc de que els
treballadors públics d’aquesta ciutat puguin patir lipoatròfia associada al
desenvolupament de la seva vida professional en edificis públics?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 10883 i data 1 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a:
“Pregunta sobre lipoatròfia:
Ha realitzat l’Ajuntament de l’Hospitalet algun estudi sobre el risc de que els
treballadors públics d’aquesta ciutat puguin patir lipoatròfia associada al
desenvolupament de la seva vida professional en edificis públics?”
L’Ajuntament de l’Hospitalet a través de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, ha
realitzat i realitza amb col•laboració de diversos serveis d’aquest Ajuntament les
actuacions per prevenir l’aparició de la LS.
Pel que fa Edificis Municipals, respecte de les condicions ambientals dels llocs de
treball, UPRL va elaborar l’any 2009, l’Informe dels requisits normatius i tècnics
referents a les condicions materials de seguretat i salut dels treballadors aplicables
als llocs de treball. Aquest document recull, entre d’altra informació, les condicions
ambientals dels llocs de treball, per tal de prevenir situacions com la de la LS. Aquest
document, que es va fer arribar en data 01/04/2009 als caps de serveis d’Urbanisme
i d’Edificis Municipals, s’actualitza periòdicament i s’envia a l’àrea competent.
Per altra banda, també s’ha fet arribar informació, relativa a la LS, d’empreses
fabricants de productes dissipadors d’electricitat estàtica, materials de construcció,
etc.
Pel que fa a Serveis Centralitzats, respecte del mobiliari, s’ha fet diverses reunions
referents als seus requisits de caràcter ergonòmic.
Al mateix temps, ambdós serveis son informats dels cursos i jornades formatives que
en te coneixement la UPRL. El més recent ha estat el seminari celebrat en data
2/05/2012 i organitzat pel Centre Nacional de Condicions de Treball de Barcelona
(Departament de treball). De la mateixa manera, també se’ls fa arribar tota la
informació que sobre aquest problema en te coneixement aquesta unitat.
Pel que fa a les actuacions directes de la UPRL, la intervenció ha estat des de
diferents vessants:
Quan es porten a terme avaluacions inicials de riscos laborals, es fan amb
caràcter general mesures de paràmetres ambientals (temperatura, humitat relativa i
CO₂).
També s’intervé per tal d’acreditar aquest paràmetres amb ocasió de
comunicats de risc o assessoraments, tant de treballadors i delegats de prevenció
com de comandaments.
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L’any 2007, arran d’un cas de LS de gran difusió mediàtica, els departaments
de Salut i Treball de la Generalitat van elaborar una primera nota informativa sobre
els símptomes i les probables causes que vam remetre per mail als departaments
transversals: Edificis Municipals i Serveis Centralitzats.
Arran de queixes reiterades de treballadors i a instàncies dels delegats de
prevenció, donant compliment a l’acord del Comitè de Seguretat i Salut de data 1803-2010, es va portar a terme, juntament amb els tècnics d’Edificis Municipals, d’un
estudi de condicions termohigromètriques, temperatura (T) i humitat relativa (HR), i
de qualitat de l’aire interior (CO₂) de cinc edificis municipals: Edifici Migdia i Edifici La
Farga.
Arran de diversos comunicats de risc de diferents treballadors, de diversos
centres de treball, es va fer un estudi específic sobre l’electricitat estàtica associada a
l’ús del model de cadira Dorso (2010).
S’ha portat a terme la difusió del documents divulgatiu sobre la LS elaborat
per la Generalitat de Catalunya. Tots els treballadors poden consultar, des del mes de
juny de 2012, a l’espai d’UPRL dins de la Intranet Municipal. Aquest document
explica de forma entenedora que és la lipoatròfia, quines són les causes que
l’originen i les mesures preventives que es recomanen per prevenir-la.”

2.- RGE núm. 11018, d’1 de març de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 22 de març de 2013.

per
que
DE
que

Exposició de motius:
Respecte a la pregunta que vam presentar en el Registre General d’Entrada amb
número 5030 i data 30 de gener de 2013 la resposta rebuda va ser molt escarida, diu
exactament: “Dir-vos que un d’ells està adscrit al Districte I i l’altre a l’Oficina 21”,
La descripció del Projecte Agenda 21, segons el web municipal és la següent:
“L’Agenda 21 no és només un conjunt de recomanacions per conservar el medi,
estalviar aigua, reduir la producció de residus i la contaminació o utilitzar millor
l’energia. L’Agenda 21 és un document que proposa també actuacions concretes per
combatre la pobresa i la fam, canviar els models de consum dels ciutadans, protegir
la salut humana, millorar la situació de la dona en el món, fomentar la cooperació i la
solidaritat internacional, fer un més bon ús de la terra o garantir el futur dels nens i els
joves. L’Agenda 21 de L’Hospitalet és un instrument de diagnosi i formulació de
polítiques municipals de sostenibilitat, que tenen com a objectiu avaluar l’estat
ambiental, social i econòmic de la ciutat a fi de portar a terme, mitjançant el Pla
d’acció ambiental amb la participació ciutadana un procés de canvi gradual cap a un
model de ciutat més sostenible.”
Pregunta sobre l’Oficina 21:
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Què és ara, es a dir avui en dia, la que vostès esmenten com “OFICINA 21”?
Quina és exactament la tasca que es desenvolupa a l’ OFICINA 21?
Quantes persones en total treballen en aquesta OFICINA 21?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11018 i data 1 de març de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de març de 2013, en relació a:
“Pregunta sobre l’Oficina 21:
Què és ara, es a dir avui en dia, la que vostès esmenten com “OFICINA 21”?
Quina és exactament la tasca que es desenvolupa a l’OFICINA 21?
Quantes persones en total treballen en aquesta OFICINA 21?”
El Decret de l’Alcaldia-Presidència, 4452/2011 de 15/06/2011, es fa la delegació
especial a favor del Regidor Sr. Alfons Salmerón Muñoz el qual es va donar compte
en el Ple extraordinari del 22 de Juny de 2011 i que diu literalment:
Atorgar delegació especial a favor del Regidor Sr. ALFONS SALMERON MUÑOZ en
relació a l’ estudi de viabilitat d'un projecte que permeti desenvolupar el sector
anomenat Can Trabal fent compatible la preservació del patrimoni natural, agrícola,
paisatgístic i històric amb l'impuls de l’activitat econòmica lligada al valor del territori i
la nova economia; l’estudi dels possibles instruments encaminats a la millora de la
implantació de les energies renovables i l’eficiència energètica a la ciutat i qualsevol
altre delegació relacionada amb el desenvolupament estratègic, que l'alcaldia
consideri oportú, facultats que s’exerciran sota la denominació “OFICINA 21”.”
3.- RGE núm. 11890, de 7 de març de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 22 de març de 2013.

per
que
DE
que

Pregunta sobre el quiosc de la Rambla Marina davant del Casino:
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Aquest quiosc en aquests moments està sempre tancat, es té previsió de tornar-ho a
obrir, o bé es té previsió de retirar-ho de la via públic, o bé es té previsió de canviarho d’ubicació?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 11890 i de data 07/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/03/2013 en relació a: “Pregunta sobre el quiosc de la
Rambla Marina “
Resposta:
Informar-vos que esta renunciat i en tramitació per poder ser retirat de la via pública.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
S’ha finalitzat l’Ordre del Dia, queda Precs i Preguntes, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres farem arribar la pregunta també per escrit, però
ens van fer arribar els veïns de l’entorn de Femades, que va haver-hi una nit de molta
baralla, d’una baralla multitudinària, la de la nit entre el 14 i 15 de març, voldríem
saber quina informació, vaja, que ens passin la informació al respecte, quina
informació disposa l’Ajuntament sobre aquests fet i quines accions es pensen dur a
terme conjuntament amb els mossos d’esquadra, per mirar d’evitar que aquestes
situacions es repeteixin. Res més.
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En aquest moment per part de la regidora del grup municipal de Convergència i Unió,
Sra. Meritxell Borràs i Solé, es fa lliurament a la Secretaria General de la pregunta
següent:
•

Atès que, la nit del 14 al 15 de març, segons veïns/es del sector Femades, a la
zona de les discoteques, hi va haver una baralla multitudinària, on van intervenir
diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, a l’altura del número 58 del carrer
Francesc Moragas.
Atès que la problemàtica en aquesta zona de les discoteques és continuada,
queixant-se els veïns/es per aquests fets concrets que es donen sovint a la zona
de Femades, a part d’altres conductes incíviques igualment detestables i
perilloses.
PREGUNTES
.-De quina informació disposa l’Ajuntament sobre aquests fets?
.-Quines accions es pensa dur a terme de forma conjunta amb els Mossos
d’Esquadra en el sentit d’evitar aquests fets delictius i violents?
.-Sol·licitem informació al respecte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Tots sabem que ahir va haver un esvoranc a la calçada del
carrer Progrés, aleshores nosaltres volem saber quina ha estat la causa d’aquest
esvoranc, quina és l’actuació que es fa i donada l’antiguitat de les construccions, de
la manera que es van construir llavors aquests edificis ¿s’ha verificat que aquests no
han tingut cap afectació, aquests edificis que estan a prop? Si han tingut cap
afectació i s’ha verificat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Pot contestar o li contestarem per escrit?

SR. BELVER
Li passarem l’informe per escrit.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, li farem arribar a les dues preguntes, la resposta per escrit. ¿Hi ha alguna
pregunta més? Si no, doncs aixecaríem la sessió, gràcies.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les dotze hores i vint minuts, del dia vint-i-dos de març de dos mil
tretze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

