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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/4
Data: trenta d'abril de dos mil tretze
Hora: 18.30h fins 21.40h
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.
Sra.

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

S’han excusat d’assistir-hi:

Sra.
Sr.
Sr.

Ana Isabel Clar i López
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López

Regidora
Regidor
Regidor
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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 22 DE MARÇ DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 22 de març 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, bona tarda, donem inici al Ple ordinari del mes d’abril, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula la Sra. Mercè Perea, Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos
Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa, només per fer esment, pel que fa al dictamen 9, 16 i 17. Pel
que fa al 9, perdó, al 8, disculpin, que és la modificació de l’acord que vam adoptar el
23 d’octubre, vostès recordaran que es donaven casos de famílies que havien de
donar la seva vivenda a les entitats financeres i l’acord el que feia era adoptar
mecanismes per tal que aquestes famílies no haguessin de fer front a l’impost de la
plusvàlua. Doncs bé, passats uns mesos ens han vingut casos de famílies que la
formalització del document del negoci jurídic no és una dació en pagament, sinó que
és una compravenda, però que en el fons el negoci jurídic no és la cosa, el nom de la
cosa que diem, sinó el que realment hi ha en el transfons i, per tant, el que fem en
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aquest acord és adoptar mecanismes per tal que se’ls hi pugui aplicar analògicament,
doncs a les famílies que els bancs en comptes de formalitzar-ho com una dació en
pagament, ho fan com una compravenda.
En segon lloc i pel que fa al dictamen 16, parlem de les mesures adoptades per la
lluita contra la morositat de les operacions comercials, és el dictamen que portem del
primer trimestre de l’any, que trimestralment ja saben que donem compte, hem
millorat considerablement el pagament de les factures de l’Ajuntament, si estàvem en
46 dies, hem passat a 38 i, evidentment, es continuen prenent mesures en aquest
sentit, per tal de millorar el pagament i afavorir en aquest cas, doncs els proveïdors
de l’Ajuntament.
I pel que fa al 17, suposo que ja hauran examinat l’expedient, del mateix es desprèn
que estem complint pel que fa als ingressos i a les despeses, el Pla d’ajust que vam
aprovar al mes de març d’ara fa un any, sí que és cert que pel que fa als ingressos,
tant taxes com preus públics, no s’està complint perquè evidentment, doncs ha hagut
una baixada considerable, tal i com ja vam veure en el comportament de l’exercici
2012, però és cert que tant pel que fa a les despeses, com pel que fa als ingressos,
bàsicament ingressos propis, em refereixo en aquest cas als tributs propis de
l’Ajuntament, vehicles i impost de béns immobles, doncs s’està complint força bé el
contret per aquest primer trimestre. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, pel posicionament dels grups, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats de l’1 al 6, al 16 i al 17, i votem favorablement a la resta
de dictàmens.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens donem per assabentats de l’1 al 6 i votem
favorablement el número 7, amb això, doncs entenem que donem ja l’últim tret de
sortida, perquè puguin començar a funcionar, doncs el que són els Consells de
Districtes i que, per tant, tots plegats, des de les formacions polítiques, com els veïns,
com les associacions, les entitats, doncs sapiguem treure d’això el màxim rendiment,
en positiu i pel bé de la ciutat.
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Respecte al dictamen número 8, nosaltres votem favorablement en la línia que abans
s’exposava, que veritablement tothom que ha de fer una dació en pagament, sigui la
forma jurídica que prengui, finalment pugui veure’s beneficiat, també podríem dir, si
és que es pot dir d’aquesta manera, de no haver de pagar a sobre impostos a
l’Ajuntament.
Del dictamen 9 i 10 ens abstenim, de l’11 ens abstenim, ens abstenim també del 12 al
15 i ens donem per assabentats del 16 i el 17. Respecte del número 17, nosaltres sí
que voldríem fer un comentari breu, però aquest és un tema que, des del nostre punt
de vista i per l’informe que hem pogut llegir també, doncs d’intervenció, és d’hora per
dir si s’està complint o no s’està complint, perquè de fet, a dia d’avui, hi ha un esbiaix
important del que serien els drets d’ingressos respecte a les despeses que s’hi
comptabilitzen. Per tant, els drets d’ingressos en l’àmbit de l’IBI, com vostè citava, o
l’impost de circulació, doncs aquests hi són tots, veurem com acabarà la liquidació,
per entendre’ns, i per tant, jo crec que malament rai aniríem si al primer trimestre no
sortís positiu, en aquest sentit, ho anirem seguint i esperem que veritablement, quan
acabi l’any, doncs el compliment pugui ser exhaustiu. Insistim però, que és avui
encara aviat, ho anirem seguint i veurem veritablement si això és així, nosaltres pel
que ha estat, doncs el compliment d’altres plans d’ajustament, entendran que hi
posem, com a mínim, la màxima atenció, perquè fins a dia d’avui això no ha estat
precisament, doncs un model a seguir. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per part del grup popular, ens donem per assabentats
dels dictàmens 1 al 6, respecte del dictamen número 7 votarem a favor, todo y
diciendo que tendremos que, entre todos, analizar qué está pasando en la zona norte
de la ciudad, puesto que es la zona donde más desafección hay respecto a la
participación ciudadana, del conjunto de Consejos de Distrito es allí donde, teniendo
la posibilidad de participar, las entidades no han querido participar, yo creo que aquí
debemos, entre todos, hacer un esfuerzo y ver qué está pasando, porque además
coincide justo con lo aparecido en el barómetro de opinión de Hospitalet del año
2012, respecto a esa distancia entre los ciudadanos y la implicación con la ciudad.
Respecte del dictamen número 8, votem a favor, del 9 parlarà el Sr. Díez Crespo, del
10 al 15 ens abstenim i ens donem per assabentats del 16 i del 17.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Díez Crespo.
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SR. DÍEZ
Sí, gracias. Con respecto al dictamen 9, votaremos en contra, el dictamen 9 es
relativo a la subrogación de 7 personas de La Farga, creemos que se trata de una
posible discriminación en el acceso al empleo público, porque estas personas
entraran en una plantilla de personal laboral por la puerta de atrás y sin haber pasado
por ningún proceso selectivo, vulnerando los requisitos que se exigen para el acceso
a un puesto de trabajo público, los requisitos de igualdad, de mérito, de capacidad,
de publicidad. Estas personas no han pasado por ningún proceso selectivo público y
sin embargo van a entrar en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento y
previsiblemente con unas condiciones mucho más ventajosas que las del resto de
personal de la casa, atendiendo los antecedentes que tenemos de la anterior
subrogación.
Lo que nos ha parecido más grave de esta subrogación, es la ausencia de
información de todo este proceso, no se explican las circunstancias de esta
subrogación, especialmente las condiciones salariales del personal a subrogar,
porque en la anterior subrogación la gente que entró, lo hizo con unas condiciones
mucho más beneficiosas que las de funcionarios y laborales, lo cual ha generado
malestar en el resto de la plantilla. No se nos ha informado de qué personas serán las
afortunadas que pasaran a formar parte de la plantilla, ni porque esas personas y no
otras, ni en qué condiciones vendrán. Y no lo estamos diciendo nosotros, sino que los
sindicatos también lo dicen, los sindicatos han denunciado que todo este proceso se
está haciendo sin la debida transparencia, sin informar de las condiciones salariales y
con oscurantismo. En concreto UGT pide información previa del proceso, pide saber
con claridad quienes son, por qué estos y no otros, qué puestos de trabajo y qué
salarios estaban cobrando y cuáles cobraran, y dónde irán destinados y en qué
condiciones en relación con el resto de plantilla de la casa.
Comisiones Obreras pidió una reunión, el 20 de febrero, a la señora Teniente de
Alcalde de Hacienda y al Director de Servicios de Hacienda, la reunión no se llevó a
cabo, el objetivo de esta reunión era evitar los agravios y situaciones violentas e
injustas que se produjeron con la subrogación del personal de L’H2010. Según dice
Comisiones Obreras, este proceso se hizo sin transparencia y con muchas dudas
respecto a los criterios de selección de la contratación de este personal, un proceso
que todavía mantiene el malestar al Área de Urbanismo, de personas que llegaron al
Área con salarios superiores a los de los técnicos veteranos, con cargos de
responsabilidad superiores, que no se ofertaron antes por promoción interna. Según
Comisiones Obreras, creen que esta subrogación de La Farga será un proceso
complicado, porque comienza con ocultismo y porque afecta al servicio de deportes,
un servicio que no vive precisamente los mejores momentos de relación entre la
mayoría de su personal y su Jefe de Servicio.
Lo piden los sindicatos y lo pedimos nosotros, creemos necesario un ejercicio de
transparencia en este tema, por todo ello, votamos en contra y pedimos que se den
todo tipo de explicaciones a los sindicatos y a los grupos de la oposición. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, intentaré ser muy breve. Pel que fa a les manifestacions de la Sra. Borràs, a
veure, jo també espero que, evidentment, es compleixi el Pla d’Ajust, i espero que es
compleixi per part de les altres administracions, que han de fer unes transferències
en aquest Ajuntament i ja no volia entrar i he passat de puntetes, estem en camí,
estem fent deures, espero que el pressupost de la Generalitat s’aprovi aviat, perquè a
data d’avui estem amb una pròrroga de pressupost del 2012, amb una disminució
d’un 28%, perquè està prorrogat, això suposa, doncs que sigui una disminució del
pressupost que tindrem com a ciutat, lineal. Ja estan avisant i les darreres notícies
que tenim pels mitjans de comunicació, perquè no se’ns ha explicat res més, que la
previsió segons el dèficit establert per la Unió Europea i per Espanya, per al govern
estatal, la previsió és que el pressupost disminueixi un 26%. Jo espero complir aquest
Pla d’Ajust, nosaltres estem fent els deures, li puc ben assegurar Sra. Borràs, tant per
l’ingrés, com per la despesa.
Y Sr. Díez Crespo, mire yo, el momento también…, hay que saber cuando uno hace
alegaciones, usted hace alegaciones a una modificación que no a una subrogación,
es una modificación de plantilla por tal de hacer el cambio de gestión que en su
momento se hará, que en este momento no se ha hecho y que, por tanto, no hay
nada que explicar, porque no ha habido ningún cambio de gestión, que supondrá una
mejor eficiencia y, en cualquier caso, una prestación del servicio público por parte de
este Ayuntamiento.
A mí me gustaría que no se tergiversaran las cosas, Sr. Díez Crespo, porque sabe
qué pasa, que luego, pues bueno, a uno, pues le falta credibilidad, usted no puede
manifestar que ha habido oscurantismo, cuando no hay expediente, o sea, es
imposible que haya oscurantismo. Usted me hablará de oscurantismo de usted, pero
yo le puedo asegurar que hemos hablado con los sindicatos, con el comité de La
Farga, con el comité del Ayuntamiento, con los trabajadores de forma particular y les
hemos dicho lo que íbamos a hacer, evidentemente esto es una subrogación, lo que
se hará en el futuro, no ahora, lo que se hará en el futuro es una subrogación y se le
aplica el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, tenemos la
obligación de asumirlos en derechos y obligaciones. Y esto es así por mucho que
usted quiera inventarse cosas.
Yo, no sé si la finalidad del Partido Popular, me extraña que haya entrado ya con la
modificación de la plantilla, cuando aún no ha pasado nada, yo no sé si es que al
Partido Popular le gustaría que hiciéramos como en Cádiz, que plantearon un ERE
de 3.000 personas a la calle y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se lo
tiró para atrás. Mire, yo le pido que por honestidad con la ciudadanía y con los
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trabajadores de este Ayuntamiento, igual que con los de La Farga, que respete el
trabajo de todos y cada uno de ellos. Los polideportivos en esta ciudad son
emblemáticos, son los que generan, para la ciudadanía, una calidad de vida, pero
además generan actividad económica, usted piense que si no se subrogara este
personal, tendríamos que contratar, o es que pretende que no tengamos este servicio
público.
Yo le diría Sr. Díez Crespo, mírese la desestimación de las alegaciones, míreselas,
ya verá que lo que usted dice no es objeto de este acuerdo y, en todo caso, no se
preocupe que, al igual que se lo expliqué al sindicato de La Farga, al comité de
trabajadores de La Farga, como al comité de trabajadores del Ayuntamiento, y a los
trabajadores de forma individual, se lo explicaré a ustedes, no tengo nada que
ocultar, no son maneras de este gobierno. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

SR. DÍEZ
Pues fíjese que...

SRA. ALCALDESSA
Un momento, un momento, no le he dado la palabra, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Doncs nosaltres no volem passar de puntetes respecte
del tema del pressupost, no hi volem passar perquè s’ha d’explicar això. Evidentment
que estem en pròrroga de pressupost i d’una forma voluntària, i sí, és cert, una
pròrroga del pressupost vol dir complir amb això, amb el 0,7% del dèficit i, per tant,
vol dir aquesta disminució del 28%, el qual no estem disposats a acceptar de cap
manera. I, és clar, vostès fan política, però els sindicats ens estan demanant que no
tirem endavant amb aquest pressupost, els sindicats Comissions Obreres i UGT
demanen que seguim fent pressió en el govern central, que una forma de fer-ho és no
presentar els pressupostos, per precisament no donar per bona aquesta retallada que
el govern central ens obliga, ens vol obligar a fer.
Aquesta és una realitat objectiva i, a partir d’aquí, el que no estem disposats a
acceptar, perquè vol dir menys diners per tots i cadascun dels catalans, i això passa
també, lògicament, pels diners que han de venir als ajuntaments, és acceptar amb un
traga-la, quan Europa dóna marge a l’Estat Espanyol, que dóna un marge de fins al
6,6% i se’l queda pràcticament tot ell, i no ens deixa a nosaltres fer un dèficit que
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seria el normal proporcional al que, doncs l’Estat té i, per tant, en aquest sentit, ens
hauria de deixar un índex del 2,1%, com a mínim. Per tant, en aquest sentit, perquè al
final la gent ho entengui, si no això acaba essent bastant incomprensible, fer els
pressupostos amb el que ens demana el govern central i en el moment que ens
demana que ho fem, perquè és al que ens obliguen, és retallar a la ratlla de 4.000
milions d’euros, tema que el govern de Catalunya no hi està disposat, espero que
vostès tampoc.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea, perdó, ara sí, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Pues fíjese, UGT, abril 2013, quieren información, Comisiones Obreras, 4 de abril de
2013, ocultismo, o sea, si se han reunido ustedes con ellos estos días, pues muy
bien, pero a 4 de abril Comisiones Obreras pedía información y UGT lo mismo, o sea,
ocultismo lo dicen ellos, no nosotros, bueno lo decimos también nosotros, claro.
Queremos que se nos informe, si usted se ha reunido con los sindicatos, con los
afectados y tal y ya ha informado, pues infórmenos también a nosotros, díganos por
qué estos trabajadores y no otros, qué criterios han seguido, díganos sus nombres y
apellidos, sus condiciones laborales, qué criterios se van a seguir, dónde se ubicaran,
qué funciones tendrán, explíquenos por qué en este caso se ha optado por la
subrogación y en otros casos se ha optado por el despido, porque quiero recordarle
que La Farga despidió a un montón de trabajadores no hace mucho, bueno La Farga,
la Televisión de Hospitalet, hablemos.

SRA. ALCALDESSA
A ver si hablamos con un poquito más de rigor Sr. Díez Crespo. Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, a ver, Sr. Díez Crespo, es que se lo acaba de decir la Alcaldesa, usted de rigor
ninguno, aquí no se despidió a ningún trabajador, escúcheme, en la Comisión
Informativa…¿me está escuchando Sr. Díez Crespo? Es que parece que está un
poco…, luego no nos enteramos muy bien, escúcheme. En la Comisión Informativa
ya se explicó a los portavoces, que se explicaría cuando el expediente estuviera
finalizado y ya para presentarlo al Pleno, lo único que hemos hecho es avanzarnos
con los sindicatos, con los trabajadores, en todo caso, pregúnteles y le podrán
confirmar, porque había testigos, quiero decir que no estaba yo sola.
Sra. Borràs, miri, espero, espero que les transferències que ens ha de fer la
Generalitat es compleixin, tenint en compte que hi ha necessitats de la ciutadania en
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educació, en salut pública i, per descomptat, en les escoles bressol, estic parlant de
les escoles bressol, que amb efectes retroactius, ara fa dos anys, ens va dir la
Generalitat que de 1.800 passava a 800, això el Sr. Lluís Esteve en sabrà més. De
totes maneres, escolti’m, és que el que ens fa patir, i ho dic perquè crec que s’ha de
dir, és que vostès facin com van fer l’any passat, que en el pressupost que van
aprovar, van atacar el que van atacar, no vull parlar de salut pública que ja tots
sabem el que el Sr. Boi Ruiz està fent, i en canvi les subvencions a empreses de
comunicació es van mantenir, subvencions considerables, o per exemple,la
privatització en produccions de TV3.
A vegades el que ens fa patir és que no se’n recordin dels ajuntaments, que per cert,
vostè dirà que la Generalitat ha d’aprovar amb un dèficit de..., l’Ajuntament ha
d’aprovar amb un dèficit del 0,3%, és a dir, que encara tenim més limitacions, i
insisteixo, el deute, en aquests moments, dels ajuntaments, en relació a les altres
administracions és de menys d’un 5%. Per tant, home, siguin considerats amb
nosaltres i compleixin amb les seves obligacions, més que res perquè la gent la tenim
al carrer i la gent està angoixada. Llavors, ja no serveix que hi hagin límits de dèficit,
que també, evidentment que s’ha de complir, però pensin que hi ha necessitats que
s’han de cobrir i per això estem els ajuntaments, jo l’únic que els hi demanava, no he
volgut entrar, però bé, veig que pretenen justificar una absència de pressupost que
hores d’ara difícilment és justificable. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja hem fet..., Sra. Borràs ja hem fet dos torns, ha parlat primer la Sra. Perea,
després han parlat vostès, ha tornat a parlar la Sra. Perea, ha tornat a parlar vostè i
aquí s’acaben les intervencions. Passem a la següent Comissió Permanent.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
RELATIVA A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE I
(CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
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ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
VIST que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2494/2013 de 19 de març per la qual es va determina el
calendari de designació dels membres del Consell de Districte I que no corresponien
a l’Alcaldia.
VISTA la Resolució del Regidor President del Districte I, en la que es recull la
composició nominal a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
ES DONA COMPTE AL PLE de la resolució del Regidor President del Districte I
(Centre, Sant Josep i Santfeliu) núm. 2971/2013 de 16 d’abril, en la que es recull la
composició nominal del Consell de Districte I a la vista dels nomenaments efectuats
de conformitat amb el que determina l’article 34 del Reglament orgànic de
Participació Ciutadana.
A la vista de la resolució 2971/2013, de 16 d’abril, la composició del Consell de
Districte I (Centre, Sant Josep, Sanfeliu), és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. FRANCESC JOSEP
BELVER I VALLÉS
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sr. ALFONSO SALMERÓN MUÑOZ
c) VOCALS DEL CONSELL:
a.

Regidor/a en representació del Grup del Partit dels Socialistes de
Catalunya, el Sr. Josep Mª Garcia Mompel.
b. Regidor/a en representació del Grup del Partit Popular de
Catalunya, la Sra. Elisabet Bas Pujol.
c. Regidor/a en representació del Grup de Convergència i Unió, la
Sra. Meritxell Borràs i Solè.
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d.

Regidor/a en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, el Sr. Lluís Esteve Garnés.
e. Regidor/a en representació del Grup de Plataforma per Catalunya,
el Sr. Daniel Ordóñez González.

• En representació de l’Associació de Veïns del Centre L’H, el Sr. Antonio
Bisbal Pascual
• En representació de l’Associació de Veïns de Sant Josep, el Sr. Manuel
Piñar López
• En representació de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, el Sr. Pedro
Ignacio Ruiz-Peinado Garcia-Cervigón
• Representant del Consell Municipal de Serveis Socials la Sra. Dolores
Ruiz Carmona
• Representant del Consell Escolar Municipal la Sra. Alba Conesa Prunera
• 27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
ENTITAT 1. A.M.P.A BUSQUETS I PUNSET
REPRESENTANT: Sr. Juan Carlos Calderon Moya
ENTITAT 2. LA TALAIA ENTITATS PER A LES FESTES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Maria Raventós Rosells
ENTITAT 3. FILLS DE LA FLAMA
REPRESENTANT: Sr. Andres Crugeira Barrionuevo
ENTITAT 4. ATENEU DE CULTURA POPULAR DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Félix Puig Carbonell
ENTITAT 5. CASINO DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Goyta Vendrell
ENTITAT 6. COLLA DIABLES FOLCAT DIABÒLIC
REPRESENTANT: Sr. Albert Bascuñana i Blázquez
ENTITAT 7. GENT DE PAU
REPRESENTANT:Sr. Josep A. Ortega Alonso
ENTITAT 8. CENTRE CATÒLIC DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Antoni Monrós i Audí
ENTITAT 9. DONES DEL CENTRE
REPRESENTANT: Sra. Pepi Castro Rodríguez
ENTITAT 10. BASQUET CLUB TECLA SALA
REPRESENTANT:Sr. Antoni-Pasqual Fusté Pérez
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ENTITAT 11. ASSOC. GENT GRAN DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Jordi Simó Casals
ENTITAT 12. GRUP DE BOTIGUES CENTRE-SANT JOSEP
REPRESENTANT:Sra. Maite Campos Córdoba
ENTITAT 13. ESPLAI XIXELL
REPRESENTANT: Sr. Dani Salrach Ruiz
ENTITAT 14. SETMANA CANT CORAL DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Vicenç Adrubau Suñé
ENTITAT 15. AGRUPACIÓ VEÏNS BLOCS CIUTAT COMTAL
REPRESENTANT: Sra. Carme Hueso Brunet
ENTITAT 16. A.M.P.A. JOAN MARAGALL
REPRESENTANT: Sra. Mercedes Morales Rueda
ENTITAT 17. ASSOCIACIO DIABLES KABRA
REPRESENTANT: Sr. Marc Puigüelo Viñado
ENTITAT 18. COLLA INFANTIL DIABLES ESCOLA SANT JOSEP EL PI
REPRESENTANT: Sr. Javier Caviedes Garcia
ENTITAT 19. CLUB AEROMODELISME DELTA
REPRESENTANT: Sr. Jaume Leyes i Terrades
ENTITAT 20. CLUB ESPORTIU ALHEÑA
REPRESENTANT: Sra. Miriam Dominguez Torres
ENTITAT 21. JUBILATS I PENSIONISTES SANT JOSEP
REPRESENTANT: Sr. Justo Herrera Herrera
ENTITAT 22. ASSOC. CATALANA AMICS DELS BONSAIS
REPRESENTANT: Sr. Jordi Doménech Roma
ENTITAT 23. A.M.P.A. AUSIAS MARCH
REPRESENTANT: Sra. Nuria Alcocer Roca
ENTITAT 24. CLUB PETANCA SANFELIU
REPRESENTANT: Sr. Juan Navarro González
ENTITAT 25. SOCIETAT ORNITOLÒGICA DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Josep Miquel Badia Casas
ENTITAT 26. CLUB INF.JUV. SANFELIU-SANT ILDEFONS
REPRESENTANT: Sra. Antonia López Barba
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ENTITAT 27. CENTRO CASTELLANO-LEONES DE L’HOSPITALET
REPRESENTANT: Sr. Jesus Navarro Pedraz
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà
d’aquesta resolució.
• - Marc Folch Manzanares
• - Pedro Carmona Jimenez
• - Angel Casamajor Soteras
• - Ladislao Girona Flores
• - Anna Mª Gomez Lopez
d) SECRETARI DEL CONSELL: Carles Jordi Lavilla

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
RELATIVA A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE II
(COLLBLANC-LA TORRASSA).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
VIST que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2493/2013 de 19 de març per la qual es va determina el
calendari de designació dels membres del Consell de Districte II que no corresponien
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a l’Alcaldia.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2972/2013 de 16 d’abril pel qual es nomena al
Secretari del Consell de Districte II.
VISTA la Resolució del Regidor President del Districte II, en la que es recull la
composició nominal a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
ES DONA COMPTE AL PLE de la resolució del Regidor President del Districte II
(Collblanc-La Torrassa) núm. 2987/2013 de 18 d’abril, en la que es recull la
composició nominal del Consell de Districte II a la vista dels nomenaments efectuats
de conformitat amb el que determina l’article 34 del Reglament orgànic de
Participació Ciutadana, i del Decret de l’Alcaldia núm. 2972/2013, de 16 d’abril, pel
qual es designa un nou Secretari del Consell del Districte II. .
A la vista de les resolucions anteriors, la composició del Consell de Districte II
(Collblanc-La Torrassa), és la següent:
a)PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Juan Carlos del Rio Pin
c) VOCALS DEL CONSELL :
-Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya: Sr.
Francesc Josep Belver i Vallés
-Regidor en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya: Sr. Pedro Alonso
Navarro
-Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
-Regidor en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa: Sr. Lluís Esteve Garnés
-Regidor en representació del Grup de Plataforma per Catalunya: Sr. Alberto Sánchez
López
-En representació de l’Associació de Veïns de la Torrassa: Sra. Ana María González
Montes
-En representació de l’Associació de Veïns de Collblanc: Sr. Jofre Ernesto Rojas
Salazar
-Representant del Consell Municipal de Serveis Socials: Sra. Montserrat Parejo
Nievas
-Representant del Consell Escolar Municipal: Sra. Montserrat Sancho Figueras
-Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Collblanc-la Torrassa:
Sra. Carmen Morro Ferreiro.
•

23 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme activitats
en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea conforme preveu
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l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
1. En representació de l’entitat Comissió de Festes Collblanc-la
Torrassa, la Sra. Pepa Gàsquez i Gil
2. En representació de l’entitat Joves per la Igualtat i La Solidaritat, la
Sra. Laia Pajuelo Sans
3. En representació de l’entitat Associació Educativa Itaca, el
Sr.Felipe Campos Rubio
4. En representació l’entitat Jubilados y Pensionistas Casal Progres,
la Sra. Antonia Cárdenas García
5. En representació de l’entitat Club Basquetbol Santiago, la Sra.
Mónica Núñez Farré
6. En representació de l’entitat Penya Barcelonista CollblancTorrassa, la Sra. Mercedes Oller Caros
7. En representació de l’entitat Penya Petanca Terra Alta, la Sra. Lola
Codina Roma
8. En representació de l’entitat Associació Coordinadora de
Col·lectius de Discapacitats, la Sra. Ana Cara Vallejos
9. En representació de l’entitat Ajedrez Jake Club, el Sr. Jaime
Ventura Montero
10. En representació de l’entitat Ateneu Cultural Catalonia, el Sr. Josep
Antoni Higueras Jerez
11. En representació de l’entitat Associació teatre per a tota la família ,
el Sr. Josep Fernández Dalfó
12. En representació de l’entitat Club Esportiu Escola CollblancTorrassa, el Sr. Miguel Gómez Muñoz
13. En representació de l’entitat Associació Almouna, la Sra. Fatiha
Lahmame Lahmame
14. En representació de l’entitat Cooperacció, la Sra. Carme Rimbau
Cabrera
15. En representació de l’entitat Comissió Organitzadora d’Actes Mare
de Déu dels Desemparats, el Sr. Antonio Carrión Cuevas.
16. En representació de l’entitat Casal de la Gent Gran de la Torrassa,
el Sr. Jaime Canela Salvador
17. En representació de l’entitat JOC Collblanc, la Sra. Helena Cabo
Santos
18. En representació de l’entitat Associació de Comerciants Collblancla Torrassa, el sr. Pepe Reina Santos
19. En representació de l’entitat Al Karia ONGD Catalana, la Sra. Elida
Marcos Parra
20. En representació de l’entitat Grup Dones Collblanc-la Torrassa, la
Sra. Celia Uzal García
21. En representació de l’entitat Fundació Akwaba, la Sra. Rosa Maria
Martín García
22. En representació de l’entitat Associació Sardanista CollbancTorrassa, el Sr. Jaume Gubert Gubert
23. En representació de l’entitat Casa de Baena, As. Cultural Andaluza
en Cataluña, el Sr. Manuel Aguilera Ortiz
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•

5 membres entre veïns/es o entitats que portin a terme una tasca significativa al
Districte i que han estat designats pel Regidor President del Districte per mitjà
d’aquesta resolució que fixa la composició final del Consell:
-Sr. Francesc Taberner Aragonès
-Sra. Aurora Mombiela Marqués
-Sr. Marcel·lí Joan Alsinella
-Sr. Luciano Morote García
-Sra. Lucía Fernández Pardo

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. David Cons Orús

DICTAMEN 3.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
RELATIVA A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE III
(SANTA EULÀLIA)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
VIST que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2485/2013 de 19 de març per la qual es va determina el
calendari de designació dels membres del Consell de Districte III que no corresponien
a l’Alcaldia.
VISTA la Resolució del Regidor President del Districte III, en la que es recull la
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composició nominal a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
ES DONA COMPTE AL PLE de la resolució del Regidor President del Districte III
núm. 2970/2013 de 16 d’abril, en la que es recull la composició nominal del Consell
de Districte III a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
A la vista de la resolució 2970/2013, de 16 d’abril, la composició del Consell de
Districte III, és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Mª Ángeles Sariñena
Hidalgo
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sra. Anabel Clar i López
c) VOCALS DEL CONSELL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya:
Sr. Francesc Josep Belver i Vallés
Regidora en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya: Sra.
Sonia Esplugues González
Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez
Regidor en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa: Sr. Lluís Esteve Garnés
Regidor en representació del Grup de Plataforma per Catalunya: Sr.
Alberto Sánchez López
Representant de l’Associació de Veïns “Agrupació de Veïns 5 Carrers de
Santa Eulàlia”, Sr. Isidoro González Fernández.
Representant del Consell Municipal de Serveis Socials: Sr. Manuel
Monleón Antón
Representant del Consell Escolar Municipal: Sr. Germán Saavedra Varón
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
1. En representació de l’entitat Comissió de Festes de Santa Eulàlia,
el Sr. Ramón Carreira González
2. En representació de l’entitat Comissió de Festes Gran Via Sud, el
Sr. Manuel Miguélez Torresquesana
3. En representació de l’entitat Grup de Comerciants de Santa
Eulàlia, la Sra. Mireia López Ferré
4. En representació l’entitat Asociación de Vendedores Interiores del
Mercat de Santa Eulàlia, el Sr. Lluís Murlà Giménez
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5. En representació de l’entitat AMPA Escola Casal dels Àngels, el Sr.
Enrique Repiso Bareas
6. En representació de l’entitat AMPA Escola Frederic Mistral, el Sr.
Rubén Casellas Martínez
7. En representació de l’entitat AMPA IES Santa Eulàlia, el Sr. Jesús
Ruiz López
8. En representació de l’entitat Associació de Famílies d’Alumnes
Escola Paco Candel, el Sr. Santiago Béjar Latonda
9. En representació de l’entitat Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, el
Sr. Fernando Leiva Camacho
10. En representació de l’entitat Club de Fútbol Santa Eulàlia, el Sr.
José Manuel Banderas Vozmediano
11. En representació de l’entitat Fundació Esportiva L’Hospitalet
Atlètic, el Sr. Jordi Ors Carballo
12. En representació de l’entitat Club Petanca Ildefons Cerdà, el Sr.
Antonio López Pardo
13. En representació de l’entitat Penya Ramonet Barcelonista, el Sr.
Ramón Blanch i Badia
14. En representació de l’entitat Associació Coral i Humorística Drac
D’Or, el Sr. Ramón López de la Mata
15. En representació de l’entitat Asociación Andaluza CCR Amigos de
Santa Eulàlia, el Sr. José María García-Calvillo Fernández
16. En representació de l’entitat Col·lectiu de Pintura Santa Eulàlia, la
Sra. Carme Martínez Martínez
17. En representació de l’entitat Associació Cultural Santa Eulàlia
2002, la Sra. Antonia Sánchez Ramírez
18. En representació de l’entitat Associació Cultural de Recreació
Històrica Rubicón, el Sr. Raúl Muñoz García
19. En representació de l’entitat Plàudite Teatre, la Sra. Eugenia
Delgado Mata
20. En representació de l’entitat Asociación de Personas Mayores de
Santa Eulàlia, el Sr. Raimundo Cabello Delgado
21. En representació de l’entitat Jubilats i Pensionistes Provençana, el
Sr. Antonio Luque Domínguez
22. En representació de l’entitat Grup Dones de Santa Eulàlia, la Sra.
María Clemente Díaz
23. En representació de l’entitat Casa Galega de L’Hospitalet, el Sr.
Ricardo Fernández García
24. En representació de l’entitat ACA Real Cofradía Virgen de la
Cabeza, el Sr. José Ortiz Cobo
25. En representació de l’entitat Associació de Veïns Ildefons Cerdà de
Gran Via Sud, el Sr. Francisco del Río Ballesta
26. En representació de l’entitat Associació Dinàmica Artesanal
Intel·lectual, la Sra. Mª Luz Sánchez Abad
27. En representació de l’entitat ASOMOBE – Associació Solidària
Montse Bernal, la Sra. Mª Jesús López Reseco.
•

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

DICTAMEN 4.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
RELATIVA A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE IV (LA
FLORIDA-LES PLANES)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
VIST que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2483/2013 de 19 de març per la qual es va determina el
calendari de designació dels membres del Consell de Districte IV que no
corresponien a l’Alcaldia.
VISTA la Resolució del Regidor President del Districte IV, en la que es recull la
composició nominal a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
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ES DONA COMPTE AL PLE de la resolució del Regidor President del Districte IV (La
Florida-Les Planes) núm. 2909/2013 de 15 d’abril, en la que es recull la composició
nominal del Consell de Districte IV a la vista dels nomenaments efectuats de
conformitat amb el que determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana.
A la vista de la resolució 2909/2013, de 15 d’abril, la composició del Consell de
Districte IV (La Florida - Les Planes), és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: José Castro Borrallo.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Josep Lluis Pérez i Fort.
c) VOCALS DEL CONSELL:
a. Cristian Alcazar Esteban, Regidor en representació del Grup del
Partit dels Socialistes de Catalunya.
b. Javier Díaz Crespo, Regidor en representació del Grup del Partit
Popular de Catalunya.
c. Anabel Clar i López, Regidora en representació del Grup de
Convergència i Unió.
d. Alfonso Salmerón Muñoz, Regidor en representació del Grup
d’Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. Daniel Ordoñéz González, Regidor en representació del Grup de
Plataforma per Catalunya.
•
•
•
•
•
•

Nemesio Martínez Fernández, en representació de l’Associació de Veïns
de La Florida.
Mª Dolores Giménez Zamora, en representació de l’Associació de Veïns
de La Florida.
Jordi Quintana Duran, en representació de la Comissió de Seguiment del
Pla Integral de La Florida i Pubilla Casas.
Elisa Benítez López, Representant del Consell Municipal de Serveis
Socials.
Remedios Reina Arjona, Representant del Consell Escolar Municipal.
26 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
Maria del Mar Murillo Hernández en representació de l’entitat AMPA
CEIP MENENDEZ PIDAL.
Lenin Miguel Lucena Ochavo en representació de l’entitat ASSOCIACIO
SOCIOCULTURAL “AGORA LIBER”.
Mª Dolores Atoche Ibáñez en representació de l’entitat AGRUPACIO
COMERCIANTES PARADAS EXTERIORES MERCADO LA FLORIDA.
Mario Rubio Galcerà en representació de l’entitat ASOCIACION DE
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VENDEDORES PARADAS INTERIORES MERCADO TORRENTE
GORNAL.
Joan Subirà Crehuet en representació de l’entitat COORDINADORA
INDUSTRIALES FERIANTES DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT.
David González Espino en representació de l’entitat ASOCIACION
CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL.
Francisco Úbeda Martínez en representació de l’entitat HERMANDAD
ROCIERA ANDALUZA PASTORCILLO DIVINO.
Pedro García Centeno en representació de l’entitat PEÑA CULTURAL
FLAMENCA Y RECREATIVA ANDALUZA ANTONIO MAIRENA.
Judit Torrent Navarro en representació de l’entitat SILO, cami pel
desenvolupament nens Guinea Bissau.
Silvia Clavijo Prieto en representació de l’entitat AMPA CEIP JOAQUIM
RUYRA.
Àngel Arroyo Gómez en representació de l’entitat AMPA CEIP PAU
CASALS.
María Jesús Flores Atoche en representació de l’entitat AMPA IES
EDUARD FONTSERE.
Inmaculada Martos López en representació de l’entitat COMISSIO DE
FESTES DE LA FLORIDA.
Antonio Sánchez Campos en representació de l’entitat ASSOCIACIO
CULTURAL RECREATIVA CAPGROSSOS LA FLORIDA.
Miguel Jiménez Salvador en representació de l’entitat ASSOCIACIO DE
DIABLES I DIABLESSES DE LA FLORIDA.
Agustín Quintana Mansilla en representació de l’entitat AMICS DE LA
NATURA I DEL MEDI AMBIENT-ANMA.
Narcís Ballester Alonso en representació de l’entitat CLUB PETANCA
LA FLORIDA.
Eugenio Máñez Pérez en representació de l’entitat LA FLORIDA, C.F..
Francisco Navarro Muñoz en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ LA
FLORIDA DE GENT GRAN.
Merche García Villatoro representació de l’entitat CLUB D’ESPLAI LA
FLORIDA.
Carmen Domínguez Reyes en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
CULTURAL ANDALUZA-ACA.
Laura Atoche Ibañez en representació de l’entitat CENTRO CULTURAL
ANDALUZ HERMANDAD ROCIERA ROCIEROS DE CARMONA.
Joan Noguera Segura en representació de l’entitat GRUP SARDANISTA
LA FLORIDA.
Juan José Ruano Vacas en representació de l’entitat TERTULIA
FLAMENCA DE L’HOSPITALET-ACA.
Montserrat de Molina Gorina en representació de l’entitat ASSOCIACIO
SOLIDARIA LA LLUMENETA.
Antonio Ferre Sánchez en representació de l’entitat L’HOSPITALET
AMB EL SAHARA.
•

4 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà
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d’aquesta resolució.
- Jose Murillo Tejada
- Salvador Martín Blanco
- Vicente Ibañez Bou
- Jordi Ibañez Figuera
d) SECRETARI DEL CONSELL: Manuel Ramon Ortiz Marchena

DICTAMEN 5.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
RELATIVA A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE V
(PUBILLA CASES-CAN SERRA)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
VIST que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2484/2013 de 19 de març per la qual es va determina el
calendari de designació dels membres del Consell de Districte V que no corresponien
a l’Alcaldia.
VISTA la Resolució del Regidor President del Districte V, en la que es recull la
composició nominal a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
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ES DONA COMPTE AL PLE de la resolució del Regidor President del Districte V
(Pubilla Cases-Can Serra) núm. 2910/2013 de 15 d’abril, en la que es recull la
composició nominal del Consell de Districte V a la vista dels nomenaments efectuats
de conformitat amb el que determina l’article 34 del Reglament orgànic de
Participació Ciutadana.
A la vista de la resolució 2910/2013, de 15 d’abril, la composició del Consell de
Districte V (Pubilla Cases – Can Serra), és la segëunt:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: José Castro Borrallo
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Juan Carlos del Río Pin
c) VOCALS DEL CONSELL:
a. Cristian Alcazar Esteban, Regidor en representació del Grup del
Partit dels Socialistes de Catalunya.
b. Javier Díaz Crespo, Regidor en representació del Grup del Partit
Popular de Catalunya.
c. Jordi Monrós i Ibáñez, Regidora en representació del Grup de
Convergència i Unió.
d. Lluís Esteve Garnés, Regidor en representació del Grup
d’Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
e. Daniel Ordoñéz González, Regidor en representació del Grup de
Plataforma per Catalunya.
•
•
•
•
•
•

Daniel Giménez Barbey, en representació de l’Associació de Veïns de
Pubilla Cases
Juan Antonio Olmedo Lebrón, en representació de l’Associació de Veïns
de Can Serra
Conchi Almecija Hernández, en representació de la Comissió de
Seguiment del Pla Integral de La Florida i Pubilla Casas.
Aureliano Caballero, Representant del Consell Municipal de Serveis
Socials.
Francesc C. Utrilla Cabello, Representant del Consell Escolar Municipal.
23 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea
conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
Monica Carro Gabriel en representació de l’entitat AMPA CEIP LA
CARPA
Jordi Montserrat Folch en representació de l’entitat AMPA IES TORRAS
I BAGES
Ángel Antonio Checa Montiel en representació de l’entitat AMPA CEIP
LOLA ANGLADA
Sebastian Gómez Allantud en representació de l’entitat COMISSIO DE
FESTES DE PUBILLA CASES
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Ernesto Ortega Molano en representació de l’entitat GRUP DE FESTES
CAN SERRA
Victoria Estévez González en representació de l’entitat GRUP DE
DONES CAN SERRA
Luis Dorado Serrano en representació de l’entitat C.E. PUBILLA CASES
Ricardo Reche de la Peña en representació de l’entitat FUTBOL CLUB
CAN BUXERES
José Pons Martínez en representació de l’entitat CLUB PETANCA CAN
SERRA
Justo Ballano San Evaristo en representació de l’entitat JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE PUBILLA CASAS
Cristobal Quesada Sánchez en representació de l’entitat ASSOCIACIO
DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN SERRA
Sandra Vélez Loayza en representació de l’entitat AS. CULTURAL
BOLIVIANA YACHAY FOLK
Tomás Gonzáles Mendoza en representació de l’entitat ASOCIACION
CULTURAL PERUANA SEÑOR DE LOS MILAGROS
Ahmed Yafou Fidaoui en representació de l’entitat ASSOCIACIO
CULTURAL MEDITERRÀNEA
Ricard Vicente i Arnau en representació de l’entitat CLUB D’ESPLAI
PUBILLA CASES-CAN VIDALET
Rosa García Abella en representació de l’entitat GLOBAL CENTRE
D’ESPLAI
Nuria Plà Perea en representació de l’entitat ESPLAI DE CAN SERRAFUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI
Dolores Gómez Torrente en representació de l’entitat ACA CASA DE
FUENTEOBEJUNA EN CATALUNYA
Miguel Ángel Sánchez Bermudo en representació de l’entitat
HERMANDAD ROCIERA ANDALUZA PASTORA ALMONTEÑA
María Macarrilla Franco en representació de l’entitat CENTRO
EXTREMEÑO MUÑOZ TORRERO
Jesús María Marcos Martín en representació de l’entitat SOMNIS,
ASSOCIACIO CATALANA DE TEATRE
Manuel Izquierdo Sánchez en representació de l’entitat FUNDACION
SALUD Y COMUNIDAD
Celestino Raya Rivas en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
CATALANA DE FIBROSIS QUISTICA
•

4 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per mitjà
d’aquesta resolució.
- Jaume Barris Ballestin
- Marisa Pozo García
- Rafael Izquierdo García
- Francisco Tenllado Sánchez

d) SECRETARI DEL CONSELL: Manuel Ramon Ortiz Marchena
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DICTAMEN 6.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
RELATIVA A LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL DE DISTRICTE VI
(BELLVITGE-GORNAL)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
VIST que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2482/2013 de 19 de març per la qual es va determina el
calendari de designació dels membres del Consell de Districte VI que no
corresponien a l’Alcaldia.
VISTA la Resolució del Regidor President del Districte VI, en la que es recull la
composició nominal a la vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb el que
determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
ES DONA COMPTE AL PLE de la resolució del Regidor President del Districte VI
(Bellvitge-Gornal) núm. 2919/2013 de 16 d’abril, en la que es recull la composició
nominal del Consell de Districte VI a la vista dels nomenaments efectuats de
conformitat amb el que determina l’article 34 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana.
A la vista de la resolució 2919/2013, de 16 d’abril, la composició del Consell de
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Districte VI (Bellvitge-Gornal), és la següent:
a)

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: SR. ANTONIO BERMUDO ÁVILA

b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. SR. PEDRO ALONSO NAVARRO
c) VOCALS DEL CONSELL :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya: Regidor Sr.
JOSEP Mª GARCIA MOMPEL.
Regidor en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya. Regidor Sr. SENEN
CAÑIZARES MARTÍN.
Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió. Regidor Sr. JOSEP LLUIS
PÉREZ I FORT.
Regidor en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa. Regidor Sr. ALFONSO SALMERÓN MUÑOZ.
Regidor en representació del Grup de Plataforma per Catalunya. Regidor Sr. ALBERTO
SÁNCHEZ LÓPEZ.
En representació de la Associació de Veïns de Bellvitge el Sr. ROQUE FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ.
En representació de la Associació de Veïns Gornal la Sra. FRANCISCA GONZÁLEZ
MUÑOZ.
En representació del Consell Municipal de Serveis Socials la Sra. MERCÈ BASTÉ
RIERA.
En representació del Consell Escolar Municipal la Sra. JENNY MERINO ESCOLÀ.
En representació de la Comissió Seguiment Projecte Urban Gornal la Sra. MARIA
CÓRDOBA RAMÍREZ.
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme activitats en
l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea conforme preveuen els
articles 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
1. En representació de l’entitat AMPA IES BELLVITGE la Sra. EMMA NÚÑEZ RUIZ.
2. En representació de l’entitat AMPA CENTRE D’ESTUDIS JOAN XXIII la Sra. ROSA
M. CORRAL MARTÍ.
3. En representació de l’entitat AMPA CEIP RAMON MUNTANER el Sr SERGIO
MIRAS RUBIO
4. En representació de l’entitat CLUB ESPLAI BELLVITGE – FUNDACIÓ CATALANA
DE L’ESPLAI el Sr. XAVIER CASTELLANO GIRÓS.
5. En representació de l’entitat ASS. SUPORT DISMINUÏT PSIQUIC MD BELLVITE el
Sr. JUAN GALLEGO CANO.
6. En representació de l’entitat JUBILADOS Y PENSIONISTAS CASAL ERMITA el Sr.
CANCIO RAMIREZ PEREZ
7. En representació de l’entitat U.D. UNIFICACION BELLVITGE el Sr MATIAS
CAMACHO MURILLO.
8. En representació de l’entitat GRUP DE TEATRE INDEPENDENT GORNAL la Sra
CONCEPCIÓN GONZÁLEZ LIARTE.
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•

9. En representació de l’entitat GRUP ESPORTIU ALHEÑA el Sr JUAN ANTONIO
BASTANTE LUNA.
10. En representació de l’entitat AMPA IES JOAN MIRÓ la Sra. MARISOL GONZÁLEZ
BALSEA
11. En representació de l’entitat COMISSIÓ FESTES BELLVITGE –LA MARINA- el Sr
VICENTE JORGE RODRÍGUEZ.
12. En representació de l’entitat ASS. ESPORTIU BELLSPORT la Sra. MARTA
HERRERO ROCANDO.
13. En representació de l’entitat ASS. EDUCATIVA NOU QUITXALLES el Sr. JOSE
CARLOS GONZÁLEZ MARTÍNEZ.
14. En representació de l’entitat COLLA DIABLES DE BELLVITGE la Sra. FLORA
HOLGUERA PINTADO.
15. En representació de l’entitat GRUP DE DONES DEL GORNAL la Sra. TERESA
JIMÉNEZ VILLAREJO.
16. En representació de l’entitat GRUP SARDANISTA TOT BELLVITGE el Sr. EMILI
SALAS WENDT.
17. En representació de l’entitat COMISSIÓ FESTES GORNAL la Sra. MARIA YAÑEZ
MONTEAGUDO
18. En representació de l’entitat AS. DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSIQUICOS
GORNAL el Sr. PEDRO CASASOLA PINTO.
19. En representació de l’entitat CENTRE ESCLAT BELLVITGE la Sra. MARILÓ
ANEAS PÉREZ.
20. En representació de l’entitat LA SABOGA. MEDI AMBIENT, SOCIETAT I CULTURA
el Sr SANTIAGO PALOMO RUIZ.
21. En representació de l’entitat UNIÓN EXTREMEÑA DE L’HOSPITALET el Sr.
CARLOS BORROMEO BALLESTEROS.
22. En representació de l’entitat AS. VENDEDORES MERC. MPAL. BELLVITGE el Sr.
JOSE CIRIA BRAVO.
23. En representació de l’entitat CASA DE HUELVA el Sr. MANUEL MORENO
GARCÍA.
24. En representació de l’entitat AS. MEMORIAL DEMOCRÁTICO TRABAJADORES
DE SEAT el Sr. ANTONIO MAYO GUTIERREZ
25. En representació de l’entitat RUGBY CLUB L’HOSPITALET el Sr. DOMENEC
RODRÍGUEZ PÉREZ.
26. En representació de l’entitat AMPA LLAR D’INFANTS EL PASSEIG el Sr.
PATRICIO SOBERON POZO.
27. En representació de l’entitat ASS. ÀMBIT ENERGÈTIC el Sr. ANTONIO YAÑEZ
MONTEAGUDO
5 membres entre veïns/es i/o entitats que portin a terme una tasca significativa
designats pel Regidor President del Districte per mitjà d’aquesta resolució a l’apartat
dispositiu anterior:
1.
2.
3.
4.
5.

Sr. JOAQUIN CABELLO CONTRERAS
Sr. FRANCISCO SEGURA DOMÍNGUEZ
Sra. MARIA ANGELES SÁNCHEZ IZQUIERDO
Sr. PEDRO FELIPE SÁNCHEZ ARAN
Sra. CARME CASTELLFORT RAMON
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d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. DOMINGO MORENO LÓPEZ

DICTAMEN 7.PEL QUAL ES PROPOSA LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD
DE PLE DE 26 DE FEBRER DE 2013 RELATIU A LA COMPOSICIÓ DELS
DIFERENTS CONSELLS DE DISTRICTES.
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 per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de data 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis districtes que hi ha a la
ciutat.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 2271/2013 de 13 de març pel qual es nomena els
Presidents, Vicepresidents, Membres de la Corporació i Secretaris de cadascun dels
sis districtes.
VISTA la Resolució núm. 2987/2013 de 18 d’abril del Regidor President del Districte II
(Collblanc-La Torrassa), en la que es recull la composició nominal a la vista dels
nomenaments efectuats de conformitat amb el que determina l’article 34 del
Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VISTA la Resolució núm. 2909/2013 de 15 d’abril del Regidor President del Districte
IV (La Florida-Les Planes), en la que es recull la composició nominal a la vista dels
nomenaments efectuats de conformitat amb el que determina l’article 34 del
Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VISTA la Resolució núm. 2910/2013 de 15 d’abril del Regidor President del Districte
V (Pubilla Cases-Can Serra), en la que es recull la composició nominal a la vista dels
nomenaments efectuats de conformitat amb el que determina l’article 34 del
Reglament orgànic de Participació Ciutadana.
VIST que efectuat el procediment previst a l’article 34.4.f) del Reglament Orgànic de
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Participació Ciutadana, a les assemblees dels districtes II; IV i V, no es van arribar a
proveir els 27 llocs de vocal que per a les entitats es va determinar a l’acord del Ple,
del 26 de febrer de 2013.
VIST l’article 34.1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- MODIFICAR l’apartat segon de l’acord de Ple de 26 de febrer de 2013, en
relació a la determinació de la composició del Consell del Districte II (Collblanc-La
Torrassa), pel que fa al número d’entitats que formen part del consell per tenir la seva
seu al districte o portar a terme activitats al seu àmbit territorial, que queda fixat en el
número de 23 entitats.
SEGON.- MODIFICAR l’apartat quart de l’acord de Ple de 26 de febrer de 2013, en
relació a la determinació de la composició del Consell del Districte IV (La Florida-Les
Planes), pel que fa al número d’entitats que formen part del consell per tenir la seva
seu al districte o portar a terme activitats al seu àmbit territorial, que queda fixat en el
número de 26 entitats.
TERCER.- MODIFICAR l’apartat cinquè de l’acord de Ple de 26 de febrer de 2013, en
relació a la determinació de la composició del Consell del Districte V (Pubilla CasesCan Serra), pel que fa al número d’entitats que formen part del consell per tenir la
seva seu al districte o portar a terme activitats al seu àmbit territorial, que queda fixat
en el número de 23 entitats.
QUART.- TRASLLADAR el present acord als grups polítics municipals, a les
coordinacions dels districtes, als seus Regidors Presidents, a la Gerència, al Gabinet
de l’Alcaldia, a l’assessoria tècnica de plans territorials i PAM i a la Secretaria General
del Ple, per al seu coneixement i als efectes adients.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 8.SOBRE L’APLICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE DE 23
D’OCTUBRE DE 2012, EN MATÈRIA DE LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, EN
ELS CASOS DE DACIÓ EN PAGAMENT DE L’HABITATGE HABITUAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que el Ple de l’ajuntament, en sessió de 23 d’octubre de 2012, va acordar
suspendre cautelarment les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana a les persones afectades per processos de dació en
pagament o execució hipotecària del seu habitatge habitual.
ATÈS que en el període de temps que s’està aplicant el referit acord s’ha constatat
que la finalitat per a la qual es va plantejar, que era la de donar resposta des de
l’administració municipal a una problemàtica social important, no s’està assolint
completament perquè és habitual que la forma que adopta la institució jurídica de la
“dació en pagament” sigui la de la compravenda i, en conseqüència, no li sigui
aplicable l’acord de referència.
ATESA la voluntat de l’ajuntament d’instrumentar mecanismes perquè no es produeixi
la situació d’injustícia tributària de que la persona responsable del pagament de
l’impost municipal sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana sigui
qui no obté cap plusvàlua per la transmissió de la titularitat de l’immoble.
VISTOS els informes del director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals i del
director de l’Assessoria Jurídica.
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.- APLICAR l’acord del Ple de l’ajuntament de 23 d’octubre de 2012 relatiu a
la suspensió cautelar de les liquidacions de l’impost municipal sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana que s’hagin de practicar per la transmissió
de l’habitatge habitual com a conseqüència de processos de dació en pagament o
execució hipotecària, a totes aquelles situacions en que amb independència de la
institució jurídica que els fonamenta es donen les circumstàncies següents:
a) Es produeix una transmissió de la titularitat de l’habitatge habitual que compleix
tots els pressupòsits bàsics per a l’existència d’una dació en pagament però es
materialitza en un altre tipus de negoci jurídic.
b) No es produeix pagament efectiu d’un preu, sinó que en la transmissió del bé la
part adquirent liquida el preu mitjançant retenció total o parcial per satisfer el deute.
c) L’adquirent és una entitat financera o una persona jurídica vinculada a una entitat
financera.
d) Existeix un informe dels serveis socials municipals en el sentit que es donen les
circumstàncies per a l’aplicació d’aquest règim, és a dir, que la transmissió del bé
immoble es produeix per la impossibilitat de complir amb les obligacions
econòmiques derivades del negoci jurídic que vincula a les parts deutora i creditora.

…/…

31

SEGON.- APLICAR aquest acord als procediments en tràmit i als que s’hagin tramitat
des de l’entrada en vigor de l’acord del Ple de 23 d’octubre de 2012
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General, a l’Òrgan de Gestió
Tributària i al Servei de Benestar Social.

DICTAMEN 9.PER RESOLDRE LA RECLAMACIÓ PRESENTADA DURANT
EL TERMINI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL ACORDADA INICIALMENT EN
SESSIÓ DEL PLE DE 26 DE FEBRER DE 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; amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2013, va
adoptar diversos acords relatius a aprovar, inicialment, la modificació de les plantilles
de personal d’aquest Ajuntament.
Atès que, entre els acords adoptats, es troba un, que es refereix a la creació de set
places, de diferents categories, dins la plantilla laboral, les quals tenen la finalitat, tal
com s’exposa en l’informe del Director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, de
data 11 de febrer de 2013, aquestes set places que es creen dins la plantilla laboral,
es compensen (amb el criteri de no incrementar el nombre de places de les plantilles
municipals de personal), amb l’amortització de d’altres set places de la plantilla de
funcionaris, que es troben vacants i que no està previst cobrir-les, figurant aquest
acord d’amortització en el mateix dictamen aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 26
de febrer de 2013.
Atès que, d’acord amb el que disposa la legislació vigent aplicable, relativa a que les
modificacions de les plantilles de personal s’han d’ajustar als mateixos tràmits que els
d’aprovació i modificació del Pressupost municipal, els esmentats acords del Ple de
l’Ajuntament, de data 26 de febrer de 2013, van ser publicats al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de dates 6
de març de 2013 i 12 de març de 2013, respectivament, als efectes d’exposició
pública durant el termini de quinze dies hàbils, i per a que les persones interessades
poguessin presentar les reclamacions en contra que estimin oportunes i s’ajustin a
dret.
Atès que el senyor José Javier Díez Crespo, Regidor del Grup Municipal del Partit
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Popular de Catalunya d’aquest Ajuntament, ha presentat, en temps i forma, una
reclamació contra l’acord d’aprovació inicial de la plantilla laboral relativa a la creació
de les set places a que s’ha fet esment anteriorment.
Atès que l’informe jurídic emès a l’efecte per el cap de servei de Recursos Humans
diu que, la qüestió principal que es planteja en dita reclamació, es centra en
qüestionar, amb diversos arguments, la legalitat de la futura subrogació del personal
de la societat municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A., que presta
serveis en la rama d’activitat d’instal·lacions esportives d’aquesta societat a aquest
Ajuntament, per entendre que no procedeix, legalment, en aquest cas, aplicar la
successió d’empresa que regula l’article 44 del text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
Atès que des de l’Àrea d’Esports s’ha tramitat l’expedient administratiu per la
modificació de la forma de gestió del servei públic local dels equipaments esportius
municipals, i una vegada tramitat, de produir-s’hi aquest canvi, s’ajustarà plenament a
un dels supòsits que contempla i preveu l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors per
entendre, legalment, que es produeix “successió d’empresa”, ja que aquest article
contempla, entre d’altres situacions, que es dona successió d’empresa quan es
produeix “el canvi de titularitat ... d’una unitat productiva autònoma...”, i que la
conseqüència és la no extinció (és a dir, el manteniment) de la relació laboral dels
treballadors afectats i l’obligació del nou empresari de subrogar-se en els drets i
obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior empresari. Queda clar que la
modificació de la forma de gestió del servei públic local dels equipaments esportius
municipals afecta a una unitat productiva autònoma, com és la del servei públic local
dels equipaments esportius municipals que te continuïtat de prestació.
Atès que, mantenir la postura de que, en el cas que ens ocupa, el que s’ha de fer és
no aplicar la successió d’empresa, ni, per tant, la subrogació del personal,
acomiadant els treballadors que ara estan adscrits al servei públic local dels
equipaments esportius municipals, cobrint les places (una vegada vacants per
acomiadament dels treballadors actuals) mitjançant els corresponents processos de
selecció de personal establerts i regulats legalment per l’accés a l’Administració
Pública, significaria deixar de prestar l’esmentat servei públic,
Atès que l’afirmació que es fa en la reclamació presentada de que no resulta
d’aplicació, en aquest cas, la Directiva 2001/23 CE del Consell, de 12 de març de
2001, és incorrecta, ja que aquesta Directiva estableix, de manera clara, que la
mateixa ...”s’aplicarà als traspassos d’empreses, de centres d’activitat o de parts
d’empreses o centres d’activitats a un altre empresari...” i que “... es considerarà
traspàs a efectes de la present Directiva el d’una entitat econòmica que mantingui la
seva identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats, a fi de portar a terme
una activitat econòmica, ja sigui essencial o accessòria”. En el cas que ens ocupa, de
produir-se la recuperació del servei es donarien tots els elements i requisits que
estableix dita Directiva essent que la mateixa és plenament aplicable, de la mateixa
manera que també és aplicable l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, que conté la
transposició al dret espanyol de dita Directiva Comunitària.
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Atès que el mateix cal dir respecte a la sentència del Tribunal Suprem de 23 de
novembre de 2004, la qual es vol fer servir en la reclamació presentada com a
fonament de que, en el cas de la recuperació del servei , no es produeix una veritable
“successió d’empresa”. Doncs bé, el fonament de dret Segon de dita sentència, deixa
molt clar que per tal “...de que pueda hablarse de sucesión de empresa con el efecto
garantista de los intereses de los trabajadores que dicho precepto contempla (article
44 de l’Estatut dels Treballadors)”, “... se requiere la concurrencia de un elemento
básico cual es el que la titularidad de la empresa o el centro de trabajo pase de una
persona a otra, entendiendo por empresa o centro de trabajo una unidad de
producción susceptible de continuar una actividad económica preexistente, o como
con acertado criterio señala el apartado 2 del texto actualmente vigente, introducido a
partir de la transposición efectuada de la Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de
marzo de 2001, que <la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga
su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a
cabo una actividad económica, esencial o accesoria> -art. 1.b)-, pues sólo a partir del
cumplimiento de esa condición esencial puede empezarse a discutir sobre el alcance
de aquella transmisión sobre los derechos de los trabajadores”. A més, l’esmentat
fonament de dret Segon, contempla que “La tradición jurídica de esta Sala ha exigido
en la interprestación y aplicación del art. 44 ET que c oncurrieran los dos elementos o
requisitos subjetivo y objetivo consistentes respectivamente en la sustitución de un
empresario por otro en una misma actividad empresarial y en la transmisión del
primero al segundo por cualquiera de los medios admitidos en derecho de los
elementos patrimoniales necesarios para continuar la actividad empresarial”. Per tant,
queda meridianament clar que, en el cas present, es donen tots els elements i
requisits necessaris legalment per poder afirmar amb rotunditat que ens troben
davant un supòsit de successió d’empresa, amb totes les conseqüències legals que
corresponguin.
Atès que la referència que es fa en la reclamació presentada a la sentència de 20 de
gener de 2001 (EDJ 2011/639) del Tribunal de Justícia de la Unió europea, que en
aquest cas resulta irrellevant, tota vegada que la qüestió que tracta és la de la
transmissió d’empreses en l’àmbit de la “sucesión de contratas”
Atès que tampoc la referència a les limitacions en matèria de necessitats de personal
a l’Administració Pública que contempla el Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a
la correcció del dèficit públic, és encertada, tota vegada que les previsions del seu
article 3, van dirigides a limitar l’accés de nou personal i/o d’efectuar noves
contractacions, però, en cap cas, contempla, regula ni limita situacions com la que
és objecte del cas present, ja que, el personal ja està contractat i desenvolupa un
servei públic local que fins ara es presta mitjançant una societat municipal.
Atès que, respecte a d’altres qüestions o aspectes que s’esmenten en la reclamació
presentada i dels quals es fan determinats comentaris, com són les relatives a
condicions salarials del personal a subrogar, comparació de les retribucions d’aquest
personal amb les dels funcionaris i laborals, possibles destinacions d’aquest personal
a d’altres llocs de treball dins la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament, condicions
de treball, ..., s’ha de dir que resulten improcedents per no ser objecte de l’acte
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recorregut
Atès que, per tot el que s’ha exposat, procedeix desestimar la reclamació presentada
contra l’aprovació inicial de la modificació de les plantilles de personal d’aquesta
Corporació, acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de febrer
de 2013, i, en conseqüència, aprovar definitivament les esmentades modificacions de
plantilles.
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
123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
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.- Desestimar la reclamació presentada pel senyor José Javier Díez Crespo,
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya d’aquest Ajuntament
contra l’aprovació inicial de la modificació de les plantilles de personal d’aquesta
Corporació, acordada pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 26 de febrer
de 2013, i, en conseqüència, aprovar definitivament les esmentades modificacions de
plantilles, tot això en base als arguments i fonaments que consten a la part expositiva
del present dictamen, i que aquí es donen per reproduïts.
Segon.- Notificar aquests acords al senyor José Javier Díez Crespo, Regidor del
Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Publicar aquests acords al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES
DICTAMEN 10.PLANTILLES D’AQUEST AJUNTAMENT.
Vist l’informe favorable condiciónat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits que els
d’aprovació del Pressupost i a l’ajustament dels crèdits mitjançant la modificació de
crèdits corresponent.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu
seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU,
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Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que 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 es considera convenient amortitzar una plaça com a conseqüència d’una
jubilació.
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, com a conseqüència d’una jubilació en el següent sentit:
-

Amortitzar una plaça vacant de “titulat/da mitjà/na universitari/ària”, integrada
en l’escala d’administració especial subescala tècnica, classe de tècnics/iques
mitjans/es, subgrup A2.

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 EXTINGIR LA CESSIÓ D’ÚS EN PRECARI DE PART DE
DICTAMEN 11.L’EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL, SITUAT A RONDA DE LA TORRASSA,
105, ATORGADA A L’AEC COLLBLANC-TORRASSA.

…/…

36

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en data 4 de juliol de 1991 es va acordar la cessió d’us en precari
formalitzada en document administratiu signat pel Sr. Juan Ignacio Pujana
Fernández, Alcalde de l’Hospitalet i el Sr. Pere Güell Gavilán, en nom i representació
de l’entitat “Asociación cultural deportiva y recreativa Centre la Torrassa”, per mitjà
del qual l’Ajuntament de L’Hospitalet cedia al “Centre la Torrassa” l’ús de les plantes
soterrani primer, soterrani segon, 31,5 m2 de la planta baixa i la totalitat de la planta
entresòl de l’edifici, de propietat municipal, situat en el número 105 de la Ronda de la
Torrassa d’aquesta ciutat.
ATÈS que al pacte tercer del document administratiu esmentat es va establir que la
duració de la cessió serà mentre duri la voluntat municipal i que cessarà quan ho
estimi convenient l’Ajuntament.
Així mateix s’estableix que l’Ajuntament, en el cas de rescissió del contracte, ho
comunicarà al Centre la Torrassa, qui haurà de desallotjar el local en el termini que se
li atorgui sense dret a reclamar cap indemnització
ATÈS que l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat “Centre la Torrassa”, en
sessió del dia 14 de juny de 2001, va acordar dissoldre aquesta entitat, destinant el
seu patrimoni i les seves obligacions a “l’Associació Esportiva i Cultural Collblanc-La
Torrassa”.
ATÈS que l’Assemblea General Extraordinària de l’entitat “Centre Cultural i Recreatiu
Collblanc-Torrassa”, en sessió del dia 31 de maig de 2001, va acordar la fusió amb el
Centre la Torrassa, l’actualització dels estatuts i el canvi de nom de l’entitat al d’
“Associació Esportiva i Cultural Collblanc-La Torrassa”.
La modificació dels estatuts i el canvi de denominació van ser inscrits en la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques-Servei d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya en data 31 de desembre de 2001, amb el número d’inscripció 8533.
ATÈS que consta a l’expedient informe del Regidor President del Districte II en el que
es posa de manifest la necessitat de dur a terme l’ordenació formal dels diversos
espais de l’edifici esmentat, amb la finalitat d’establir un nou règim jurídic per a l’espai
corresponent al soterrani 2 i de regular els drets d’utilització que actualment
gaudeixen les entitats que ocupen l’edifici.
ATÈS que per provisió de la Tinenta d'Alcaldia d'Hisenda i Recursos Generals, de
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data 1 de març de 2013, s' inicia el tràmit d'audiència, d'acord amb el que estableix
l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
ATÈS que en data 15 de març de 2013 la provisió es notifica a la Sra. Victoria Segura
Avellaneda, presidenta de l'entitat esmentada, per tal que en el termini establert de 10
dies, presentés les al·legacions oportunes, no constant a l’expedient, segons consta
en l’informe del cap del Registre General de data 10 d’abril de 2013, la presentació de
cap tipus d’al·legació.
VIST l’informe de la cap de Secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de data 11 d’abril de 2013.
VIST que la competència correspon al Ple, d’acord amb el que estableix l’article 73
del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
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.- Manifestar la decisió d’extingir la cessió d’ús en precari signada per
l’Ajuntament, en data 4 de juliol de 1991, a favor de l’entitat Centre de la Torrassa,
avui “AEC Collblanc-Torrassa”, de les plantes soterrani primer, soterrani segon, 31,5
m2 de la planta baixa i la totalitat de la planta entresòl de l’edifici, de propietat
municipal, situat en el número 105 de la Ronda de la Torrassa d’aquesta ciutat, atesa
la necessitat de dur a terme l’ordenació formal dels diversos espais de l’edifici
esmentat, amb la finalitat d’establir un nou règim jurídic per a l’espai corresponent al
soterrani 2 i de regular els drets d’utilització que actualment gaudeixen les entitats
que ocupen l’edifici.
SEGON.- Reclamar el bé objecte de cessió a l’entitat Centre de la Torrassa, avui
“AEC Collblanc-Torrassa”, ocupant de part de l’edifici, de propietat municipal, situat a
la Ronda de la Torrassa, 105, d’aquesta ciutat, requerint-li que en el termini d'un mes,
a comptar des de la notificació d’aquest acord faci lliurament del be a l’Ajuntament
amb l’entrega de claus, amb advertència que el precarista respon de tots els
prejudicis que s’originin al bé després d’haver-li estat reclamat de conformitat amb el
que determina l’article 76 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
TERCER.- Declarar, que el transcurs del termini previst a l’apartat anterior suposa
l’extinció definitiva de la cessió d’ús en precari.
QUART.- Facultar la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals per a què
acordi l’exercici de les accions necessàries per fer efectiu aquest acord fins a la total
recuperació del bé.
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CINQUÈ.- Traslladar els precedents acords a la Sra. Victoria Segura Avellaneda, com
a presidenta de l'entitat esmentada, al regidor del Districte II (Collblanc- La Torrassa) i
a la Intervenció General.

DICTAMEN 12.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 21
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 53 I
54/2013 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS 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 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 21 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent als expedients 53 i 54/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 160.985,00 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 3.021.155,50
81.053.888,35
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.394.106,45
78.852.279,30
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
-160.985,00
160.985,00 19.476.543,94
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
431.235,66
7.053.674,76
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 13.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 22
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 59/2013 DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
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ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 22 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 59/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 209.162,60 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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 3.021.155,50
81.053.888,35
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.394.106,45
78.852.279,30
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
19.476.543,94
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
-209.162,60
209.162,60 29.980.841,05
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66
7.053.674,76
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
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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 A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 23 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 58/2013 EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS 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 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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 23 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 58/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de 836.483,22 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 3.021.155,50
81.053.888,35
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.394.106,45
78.852.279,30
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
19.476.543,94
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
-836.483,22
836.483,22 29.980.841,05
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66
7.053.674,76
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 15.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 24
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 60/2013 DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós
i Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
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Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 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 24 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 60/2013 en la modalitat de Baixa
per anul·lació/crèdit extraordinari per import total de 166.889,06 euros, d’acord amb el
detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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 3.021.155,50
81.053.888,35
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 1.394.106,45
78.852.279,30
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-10.975,62
5.589.024,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.492.808,03
19.476.543,94
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
-166.889,06
166.889,06 29.980.841,05
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10
431.235,66
7.053.674,76
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
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modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 16.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PERÍODE FINS A 31-032013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan de l’ens
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe regulat en
l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius respecte dels
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de l’anotació al Registre de factures
i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
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l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de març de 2013.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

DICTAMEN 17.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
L’INTERVENTOR GENERAL, SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST,
APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 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:

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

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Sí, té la paraula el Tinent d’Alcalde d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquest dictamen, tal i com vam explicar també a la
Comissió Informativa, crec que té la seva rellevància, especialment pel moment en el
qual es produeix, que en aquests moments hi hagi la possibilitat de tirar endavant
aquesta figura urbanística de modificació de planejament, d’acord amb un conveni
urbanístic amb una iniciativa privada, crec que és molt ressaltable, diguéssim, perquè
malauradament en aquests moments, això no es produeix gaire.
Com saben, estem parlant de la illa on s’ubica allò que coneixíem com l’Òpera, al
carrer Francesc Moragas cantonada amb Josep Prats, que havia arribat a tenir o ha
arribat a tenir un nivell de deteriorament prou important. A partir d’aquí, hem
aconseguit un acord amb la propietat d’aquests terrenys, per tirar endavant, com
deia, aquesta modificació de planejament, que finalment significarà una millora de tot
aquell entorn urbà.
En què consisteix, a part, evidentment, de l’enderroc de tota la pastilla, significa la
producció d’habitatges lliures, evidentment, però també d’habitatges de protecció
oficial, habitatges dotacionals per a joves, l’obtenció d’un espai verd públic al mig dels
dos habitatges i encara que fora del que és el propi conveni, però com a
conseqüència d’ell, la possibilitat i l’obtenció per part pública, per part de l’Ajuntament,
del solar que enfronta justament amb aquesta pastilla, també per destinar-lo a
equipament. Això en el seu conjunt, en el conjunt de l’actuació, significa que obtenim
prop de 1.500 metres de sostre per habitatge lliure o que estimem que es produiran
aproximadament uns 18 habitatges i l’obtenció de 1.900 metres quadrats de sostre
d’habitatge públic, que donaran pas aproximadament entre 25 i 30 pisos. A més a
més, obtenim una zona comercial a la planta baixa i soterrani -1, així com una
superfície d’espai verd públic d’aproximadament uns 800 metres quadrats, a part,
com els hi deia, de l’obtenció pel patrimoni públic del solar que enfronta amb aquesta
pastilla i que podrem dotar com a equipament en el districte I.
Pensem que és una bona notícia en aquests temps, comencen immediatament totes
les feines de tramitació d’aquesta modificació inicial del Pla General Metropolità i
esperem que, el més aviat possible, podem veure ja en acció les màquines
enderrocant el que és l’Òpera i, a partir d’aquí, el guanyar pel districte I, especialment
els equipaments i la zona verda.

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

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Marín. Bé, és un dictamen important i un dictamen no per molt
esperat, menys important, el que és aquest desenvolupament del que es coneix com
l’Òpera i bé, un dels problemes que tenim en l’actualitat a la ciutat i en concret al
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districte primer, és que tenim moltes naus que estan abandonades, que estan
pendents de planejament i d’ocupació de funcionament i, per tant, posar aquest canvi
de planejament, és posar, doncs a disposició de la ciutat i del districte en particular,
però de tota la ciutat, doncs un nou espai verd, una nova plaça, un nou sostre
d’equipaments important i, per tant, desenvolupar el que actualment és una nau en
desús, amb problemes pels veïns més confrontants, evidentment, de brutícia,
d’acumulació de problemes i, per tant, és una bona notícia que en aquests moments,
doncs es pugui desenvolupar aquest tema, molt esperat, com dic, pels veïns de la
zona i, per tant, avui s’inicia aquesta aprovació inicial i, per tant, saludem aquest
dictamen i votem favorablement.

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

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió en aquest dictamen ens abstindrem, tot i que
celebrem, doncs que s’estigui movent tot aquest tema, perquè sí que entenem que
servirà per modificar tota una zona que estava molt deteriorada en aquests últims
anys, com era el tema de l’Òpera. El que veiem, en una sèrie de coses veiem que,
per exemple, no hi ha planificació concreta o no ens queda molt concretada el que és
la planificació d’equipaments i després també veiem excessiu el valor del solar de la
finca de Francesc Moragas, 11-13, que s’ha valorat en 580.000 euros
aproximadament, una valoració que creiem que, a dia d’avui, està molt per sobre del
que seria el preu real. Torno a repetir, fem una abstenció, perquè entenem que, en
principi, és un benefici o serà un benefici per la zona en concret, tot i amb les
reserves que provocarà sobretot el que pugui haver-hi una superfície comercial, que
generarà, doncs bé, modificacions de plans de mobilitat i tal, que evidentment
vetllarem perquè tot es produeixi correctament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Sí, nosotros también nos abstenemos, porque a priori vemos positivo que del antiguo
edificio de la Ópera se haga una actuación que dignifique el entorno, con una nueva
zona verde y vivienda dotacional, pero hay aspectos que no nos convencen. El
principal de ellos es el posible impacto que una superficie comercial de 2.060 m2
puede tener en el comercio de la zona, a pocos metros está la zona comercial del
Mercado del Centro, hay supermercados, está el Camadi, el Dia, el Condis, hay
muchos pequeños comercios, y el impacto puede ser brutal.
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Otro aspecto que no vemos nada claro es la explotación de las viviendas
dotacionales, que se otorgan al cedente por 50 años. Durante 50 años el constructor
podrá explotar estas viviendas, cobrar los alquileres, de estas viviendas que se
supone que son públicas y para colectivos con problemáticas especiales a la hora de
acceder a una vivienda. Son viviendas para jóvenes, para ancianos, para mujeres
víctimas de violencia de género, para inmigrantes, para personas separadas o
divorciadas que hayan perdido su piso, para personas sin techo, o sea, es para
colectivos sensibles, y todo esto dejarlo en manos de un particular, pues nos chirría
un poco. Creemos que es un poco contradictorio que este Ayuntamiento quiera
gestionar el parque de viviendas públicas titularidad de la Generalitat y, por otro lado,
ceda la gestión de estas nuevas viviendas dotacionales a un particular, nos parece
contradictorio. Y nos gustaría saber las condiciones de alquiler de estas viviendas y
de qué manera se controlará que el constructor no cobre un precio excesivo, todo
esto, qué criterios se seguirán para elegir los inquilinos, todos estos temas.
Por otro lado, se ceden dos fincas, en Francisco Moragas, 11, a cambio de las
cesiones urbanísticas obligatorias. Se dice que las fincas cedidas tienen un valor de
585.000 euros, pero es que resulta que una de ellas, la mayor, la que el perito valora
en 419.000 euros, resulta que el Sr. Boixadera la compró, en 2009, por 122.000
euros, y en 2009 el mercado inmobiliario estaba bastante más arriba que ahora,
entonces, esta valoración nos chirría un poco también.
Por todos estos temas y por otros, bueno, menores, pues nos abstenemos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Empezaré por el final, la valoración, como ustedes han podido comprobar, no es una
valoración que se haya hecho desde los servicios técnicos del Ayuntamiento, sino
que se ha hecho desde unos servicios independientes, una gestión, digamos,
independiente, que es quien hace la valoración tanto de los aprovechamientos, como
de los solares. Es más, la valoración de los solares es superior a la que tendría
derecho el Ayuntamiento como aprovechamientos urbanísticos, y hay una renuncia
expresa del titular de la operación, cediendo y haciendo el intercambio, digamos, a
coste cero.
Y a usted le podrá parecer contradictorio que en el desarrollo del conjunto de la
operación, la vivienda pública, la desarrolle un privado, pero es que el suelo es de
titularidad privada a fecha de hoy, entonces, a usted le parecerá contradictorio, pero
nos encontramos con el inconveniente de que es que es lo legal. Claro, la titularidad
es pública, nosotros no le estamos expropiando al señor, el solar, entonces ellos allí
lo que establecen es un régimen de alquiler, porque eso sí que lo exigimos en el
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convenio urbanístico, que se haga para vivienda dotacional.
Dónde están los límites, los límites son los que marca la Ley, el precio no lo fija el
mercado, porque no es vivienda libre, es vivienda dotacional, como le digo, con lo
cual el precio del alquiler ni lo fija el privado, ni lo fija este Ayuntamiento, sino que
viene fijado por Ley, por tanto, el precio del alquiler es el que marca el módulo, en
este caso, fijado por la Generalitat, por el Departament d’Habitatge, del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Por tanto, las promociones, usted sabe que este Ayuntamiento como tal, promoción
directamente, nosotros no hemos hecho nunca promoción de vivienda directamente,
la hemos hecho o a través de operadores públicos o de operadores privados,
nosotros podemos pedir la gestión de un parque de viviendas público, y en el caso de
las operaciones de los privados, lo que les exigimos es el cumplimiento de la norma,
por tanto, dentro del convenio lo que se dice es: cómo han de ser las viviendas, en
qué régimen se han de explotar, cuál es el precio máximo, a qué colectivos tienen
que ir destinadas y bajo qué condiciones se tiene que hacer la adjudicación de esas
viviendas.
Pero no en esta operación, la que se está haciendo en Josep Tarradellas, iniciada en
toda la operación de la Remunta, por el Consorci de la Granvia, Consorci de la
Generalitat y el Ayuntamiento de Hospitalet, hay un operador privado que es quien ha
hecho todo el desarrollo. Y el operador privado con arreglo a qué, a la Ley, y qué
hace la administración, garantizar que se cumpla esa Ley, pero es que esto es lo que
no es diferente de lo que se ha hecho en las otras operaciones de desarrollo
urbanístico en la ciudad, con lo cual nosotros, la administración, somos la garantía de
que se cumple la norma e insisto, que vaya a los colectivos a los cuales tiene que ir
destinado, en las condiciones que tiene que ser destinado y cumpliendo la norma y
los módulos de precio marcados por la legislación catalana.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha res més, passaríem a la següent Comissió permanent.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 18.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PGM A LES FINQUES SITUADES AL CARRER FRANCESC
MORAGAS 20 I 22-28 I APROVACIÓ DEL CONVENI QUE L’ACOMPANYA.
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,
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Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso,
Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la instància presentada davant d’aquest Ajuntament en data 18 de març de
2013 i nº de RGE 13746, pel Sr. Joan Boixadera Calabuig en nom propi i en
representació de les mercantils Inmobiliària Bolupi SL i Inmobiliària Bojur SL,
sol·licitant es tramiti la modificació puntual de PGM de les finques situades al c.
Francesc Moragas 20 i Francesc Moragas 22-28 de l’Hospitalet de Llobregat, per a la
seva aprovació.
ATÈS que els serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han elaborat un projecte de Modificació
Puntual de PGM a les parcel·les situades al carrer Francesc Moragas nº 20 i nº 22-28
de l’Hospitalet, d’acord amb el conveni que es signarà amb la propietat dels terrenys.
ATÈS que aquesta Modificació Puntual de PGM té per objecte desenvolupar
l’edificabilitat, amb la creació d’un espai lliure públic de nova creació, a les finques del
c. Francesc Moragas nº 20 i nº 22-28 de l’Hospitalet.
VISTA la minuta de Conveni Urbanístic que s’incorpora al document de la Modificació
puntual de PGM, suara esmentat, conforme disposa l’article 104 del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i 26.3 del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006, del 18 de juliol.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics, així com
l’emès per la Cap d’Actuacions Urbanístiques de l’Agència de Desenvolupament
Urbà.
VISTOS els articles 96, 85.3, i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i article 104 de la Llei
Urbanística i article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei
d’Urbanisme i resta de normativa que li és d’aplicació.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1i) de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
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que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la Modificació
Puntual de Pla General Metropolità per desenvolupar l’edificabilitat, amb la creació
d’un espai lliure públic de nova creació, a les finques situades al carrer Francesc
Moragas 20 i 22-28 de l’Hospitalet de Llobregat, que incorpora el Conveni Urbanístic
entre l’Ajuntament i la propietat, i que transcrit és del següent tenor literal:
Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la
propietat de les finques del c. Francesc Moragas, 20 i 22-28 de
l’Hospitalet de Llobregat.
REUNITS

D’una part ,
I de l’altra part,

ACTUEN
............................. en nom i representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
............................. en nom propi també en nom i representació de les
societats Inmobiliària Bolupi SL i Inmobiliària Bojur SL, respectivament. La
representació amb la què actua li prové segons acrediten les escriptures de
constitució de les societats abans significades.

Les parts, tenen i es reconeixen, en la representació en que respectivament
intervenen, plena capacitat legal per a l’atorgament d’aquest conveni
urbanístic, i tal efecte,
MANIFESTEN
I.- Que el Sr. Boixadera és propietari de la finca situada al carrer Francesc
Moragas núm. 20 d’aquesta ciutat, que segons títol de domini, té la següent
descripció:
Porció de terreny situat a l’Hospitalet de Llobregat, carrer Francesc Moragas
núm. 20 de superfície 88,55 m2, afronta amb el carrer de Francesc Moragas,
al fons, amb pati posterior de la casa núm. 11 del carrer de la Marina,
esquerra finca núm. 22-28 del carrer Francesc Moragas i per la dreta finca
núm. 18 del carrer Francesc Moragas.
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Inscrita al Registre de la Propietat núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, al Tom
2016, llibre 320, foli, 55, finca núm. 2245.
S’adjunta com a Document núm. 1 nota simple del registre de la propietat.
Que segons amidament obtingut de la base cartogràfica municipal la
superfície real és de 92,38 m2, tal com consta al plànol que s’adjunta com a
Document núm. 2.
Qualificació urbanística de la finca: zona de densificació urbana semiintensiva
(clau 13b) segons el vigent PGM aprovat el 14 de juliol de 1976.
II.- Que les societats “Inmobiliària Bolupi SL” i “Inmobiliària Bojur SL” són
propietàries, per meitats, de la finca situada al carrer Francesc Moragas
números 22-28, cantonada amb el carrer Josep Prats números 54-56
d’aquesta ciutat, que segons títol de domini, te la següent descripció:
Porció de terreny situat a l’Hospitalet de Llobregat de superfície 1.810,40.
Afronta: Oest, amb el carrer Josep Prats; Sud, amb xamfrà dels carrers Josep
Prats i Francesc Moragas; Est, amb el carrer Francesc Moragas i Nord, part
amb hereus d’Antonio Ribalta i part amb terreny de Joan Boixadera Calabuig.
Inscrita al Registre de la Propietat de l’Hospitalet núm. 5, al tom 1.482, llibre
148, foli 1, finca núm. 6111.
S’adjunta, com a Document núm. 3 nota simple del registre de la propietat.
Que segons amidament obtingut de la base cartogràfica municipal, la
superfície real és de 1.769,31m2 tal com consta al plànol que s’adjunta, com a
Document núm. 2.
Qualificació Urbanística: En quant a una porció de 447,24 m2 que afronta amb
la finca del carrer Francesc Moragas núm. 20, com a zona de densificació
urbana semiintensiva (clau 13b) i en quant a la resta de 1.322,07 m2 com a
sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter
local (clau 7b), segons el vigent PGM aprovat el 14 de juliol de 1976.
III.- Que ambdues finques es troben actualment edificades, amb excepció del
pati posterior de la finca senyalada amb el núm. 20 del carrer Francesc
Moragas (antic edifici de radio – televisió espanyola a Catalunya anomenat
“estudios Òpera”), conformant un sol edifici d’ús industrial sense cap activitat
des de finals dels anys 90.
Després de diversos episodis d’ocupació il·legal, actualment es troba buit i
sense activitat.
IV.- Segons el planejament vigent, i previ enderroc de la construcció, la part de
les finques qualificades com a zona de densificació urbana semiintensiva (
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clau 13b),
en endavant zona 13 b,
es poden destinar als usos,
predominantment residencials, previstos en el PGM per aquesta qualificació,
amb el següent aprofitament urbanístic:
La zona 13b té una superfície de 539, 62 m2 dels quals, 92,38 m2
corresponen a la totalitat de la finca del carrer Francesc Moragas, núm. 20 i
447,24 m2 formen part de la finca del carrer Francesc Moragas, 22-28.
Paràmetres edificatoris:
-

Edificació segons alineació de vial.
Alçada màxima 13,65 m equivalent a PB+3PP (s’admet la construcció d’un
altell a PB, art. 225.4 NU del PGM)
Profunditat edificable : 11,05 m.
Planta baixa edificable en la totalitat de la parcel·la.

Aprofitament urbanístic resultant:
Edificabilitat total sobre rasant:
PB
PB(altell)
PP(1, 2 i 3)

539,62 m2st
181,95 m2st

249,32 m2st
249,32 m2st
249,32 m2st
Total...................1469,53 m2st
V.- Que els propietaris han posat en coneixement de l’Ajuntament el seu
interès en desenvolupar una actuació urbanística que aporti una millora al
barri on s’insereix, enderrocant l’edificació obsoleta, la construcció amb
l’edificabilitat prevista en el planejament urbanístic i a més a més dotar
d’habitatges dotacionals públics així com un nou establiment comercial a
aquesta zona de la ciutat.
VI.- Que l’Ajuntament constata i comparteix la necessitat de portar a terme
una actuació urbanística de dotació a les finques esmentades, per tal de
superar la situació de degradació en què es troba. Per això ha proposat a la
propietat una nova ordenació urbanística de la finca amb els objectius
següents:
-

Transformar la zona 13b en una zona de volumetria específica (clau 18)
de manera que l’edificació s’ordena en PB+3PP, PB+4PP i PB a l’interior
de l’illa. D’aquesta forma, i sense augmentar el sostre màxim edificable per
a la vigent zona 13b es resol l’adaptació de la nova edificació a les actuals
edificacions colindants i a la vegada es dota d’una façana adequada al nou
espai públic.
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-

-

Transformar la zona d’equipaments comunitaris (clau 7b) de 1.322,07 m2
en un nou espai lliure públic (clau 6b*), conformant una nova plaça al barri
d’aproximadament 770 m2 i en un nou sistema d’equipaments destinat a
habitatge dotacional públic amb la clau 10hdp* i d’una superfície
aproximada de 552 m2 amb un sostre sobre rasant de 1.900 m2.
Establir l’ús comercial sota rasant, limitat a la primera planta soterrani, tant
en les qualificacions de la zona 18, com en el subsòl del nou espai lliure
(clau 6b*) i del nou equipament destinat a habitatge dotacional (clau
10hdp*). D’aquesta forma es possibilita la implantació d’una superfície
comercial d’alimentació d’ aproximadament 2.060 m2 de sostre, dels quals
1.861,69 m2 sota rasant.

El quadre de superfícies de les zones i sistemes del planejament vigent i de la
proposta de modificació puntual de PGM és el següent:

SUPERFICIES DE SÒL A L’ÀMBIT
Al PGM
A la
MPPGM

Qualificacions urbanístiques

Zona clau 13b
Sistema clau 7b
Zona clau 18
Sistema clau 10hdp*
Sistema clau 6b*
TOTAL

539,62 m2
1.322,07 m2

-----------------------

----------------------------------

539,62 m2
552,38 m2
769,69 m2

1.861,69 m2

1.861,69 m2

D’acord amb els antecedents exposats i amb l’objecte de concretar les
obligacions que es derivin de l’ esmentada modificació puntual del PGM,
ambdues parts manifesten la seva voluntat de subscriure el present conveni
urbanístic, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni.
És objecte del present conveni coordinar la tramitació urbanística de la
MPPGM de les finques situades al carrer Francesc Moragas 20 i 22-28, així
com concretar les obligacions que se’n deriven.
SEGONA.- Tramitació de la MPPGM.
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L’Ajuntament es compromet a tramitar la MPPGM que regula la nova
ordenació de l’àmbit delimitat per les dues finques esmentades, segons els
paràmetres urbanístics explicitats a l’antecedent VI.
TERCERA.- Obligacions de la propietat en quant a la cessió de
l’increment d’aprofitament urbanístic.
En aplicació de la legislació urbanística i d’acord a la normativa de la MPPGM,
el nou sostre comercial situat sota rasant dels espais qualificats amb les claus
6b* i 10hdp*, que totalitzen un màxim de 1.322,07 m2 i el permès a la planta
baixa del futur edifici d’habitatge dotacional, planta baixa d’una superfície
màxima de 200,00 m2, genera l’obligació del propietari de cedir el sòl
corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, segons
disposa els art. 43.1, segons redacció donada per l’ art. 9.1 de la Llei 3/2012,
del 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (en
endavant TRLUC).
D’acord al que disposa l’article 43.3 del TRLUC, aquesta cessió de sòl pot ser
substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora de l’àmbit de la MPPGM,
o el seu equivalent econòmic, quan resulti materialment impossible
individualitzar en una parcel·la l’aprofitament a cedir, circumstància que queda
constatada en la MPPGM esmentada.
Per tal de determinar el valor de l’ increment d’aprofitament urbanístic que
genera el nou ús comercial admès en la MPPGM, s’ha efectuat la
corresponent valoració pels serveis tècnics municipals i que la propietat
accepta expressament en aquest acte, resultant un import de 182.648,00 €
que es materialitzarà a favor de l’Ajuntament en la forma que s’estableix a la
clàusula cinquena.
QUARTA,- Obligacions de la propietat en relació a les majors reserves de
zones verdes i equipaments públics.
D’acord amb el que disposa l’article 100.3 del TRLUC, la MPPGM comporta
l’obligació d’incorporar una major dotació de reserves per a zones verdes i
equipaments públics, a raó de 7,5 m2 per cada 100 m2 de sostre.
Aplicat aquest estàndard a la nova superfície comercial que es genera en
virtut de la MPPGM, resulta la necessitat d’incorporar una reserva per als usos
esmentats de 99,16 m2.
Atès que l’esmentada reserva de sòl no pot emplaçar-se materialment en el
sector delimitat per la MPPGM, d’acord amb el que disposa l’apartat c) del
número 4 del dit article 100.3 del TRLUC, ambdues parts convenen substituirla pel seu equivalent econòmic.
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A tal efecte, s’ha efectuat valoració pels serveis tècnics municipals
l’equivalent econòmic de la cessió de sòl que ascendeix a la quantitat
59.496 €. En aquest acte la propietat accepta expressament la valoració i
compromet a abonar-la a l’Ajuntament en la forma que s’estableix a
clàusula següent.

de
de
es
la

CINQUENA.- Materialització de la cessió de l’aprofitament urbanístic i de
les majors reserves de zones verdes i equipaments
1.- El Sr. Boixadera Calabuig, a més de la finca senyalada a l’expositiu I, és
igualment propietari de la següent finca, que segons títol de domini té la
següent descripció:
Urbana, porció de terreny situat a l’Hospitalet de Llobregat, interior d’illa,
formada pels carrers Major, Sant Roc, Josep Prats i Francesc Moragas, núm.
11 de superfície de 953,70 m2. Afronta; al Nord amb Dolors Carbonell; a
l’Oest, amb la casa núm. 48 del carrer Josep Prats i amb Josepa i Jaume
Lluveras Roqueta; al Sud, amb Jaume Lluveras Roqueta i Joan Boixadera
Calabuig; i a l’Est, amb els Srs. Bonet i Angela Casas Sabaté.
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, al
tom 1272, llibre 73 de la secció 5ª, foli 161, finca 4917.
2.- Les societats “Inmobiliària Bolupi SL” i “Inmobiliària Bojur SL” són
propietàries, per meitats, de la següent finca, que segons títol de domini té la
següent descripció:
Porció de terreny situat a l’Hospitalet de Llobregat enfront del carrer Francesc
Moragas s/n de superfície 246,24m2, afronta per l’oest amb el carrer Francesc
Moragas, per la dreta sud amb la finca de Jaume Lluveras, per l’esquerra nord
amb finca de Josep Campreciós Mélich i al fons amb la Sra. Angela Casas.
Finca Inscrita al Registre de la Propietat núm. 5, al tom 1960, llibre 305, foli
87, finca 49882.
S’adjunten, com a Document núm.4 notes simples del Registre de la Propietat.
Que segons amidament obtingut de la base cartogràfica municipal, la
superfície real és de 1075 m2 i 224 m2 respectivament, tal com consta al
plànol que s’adjunta com a Document núm. 5.
Descripció urbanística: Finques qualificades pel PGM d’equipaments
comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (clau7b)
Aquestes finques estan qualificades en el vigent PGM com a sistema
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d’equipaments públics de nova creació i no estan incloses en cap sector
subjecte a un pla de millora o a un polígon d’actuació urbanística, per la qual
cosa d’acord amb el que disposa l’article 112 del TRLUC restarien subjectes a
adquisició mitjançant expropiació forçosa, sent l’administració actuant
l’Ajuntament.
La propietat aporta una valoració de les finques que ascendeix a 585.242,67.€ i que ha estat conformada pels serveis tècnics municipals.
S’adjunta com a document núm.6 valoració de la finca.
3.- L’Ajuntament està interessat en adquirir les esmentades finques en
compliment de les determinacions fel PGM, per la qual cosa, ambdues parts
convenen que la cessió monetitzada de l’aprofitament urbanístic i de la major
reserva de zones verdes i equipaments previstos de les clàusules Tercera i
Quarta, anteriors, es materialitzarà mitjançant la cessió a favor de l’Ajuntament
d’aquestes finques situades fora de l’àmbit de la modificació, tenint-se per
compensades les cessions i renunciant la propietat al pagament per part de
l’Ajuntament del diferencial econòmic resultant.
Aquesta obligació es
formalitzarà en escriptura pública en un termini màxim de dos mesos a
comptar des de la publicació de l’aprovació definitiva de la MPPGM, lliure de
càrregues i gravàmens, i com a requisit previ a la formulació del projecte de
reparcel·lació, i a l’obtenció de les llicències municipals d’obres a l’àmbit de la
MPPGM. Els impostos corresponents que es derivin seran liquidats per cada
part conforme a la llei.
SISENA.- Projecte de reparcel·lació.
Un cop aprovada definitivament la MPPGM, la propietat es compromet, en un
termini màxim de sis mesos, a redactar un projecte de reparcel·lació per tal de
situar l’aprofitament urbanístic a les zones aptes per a l’edificació i efectuar les
cessions obligatòries i gratuïtes a l’Ajuntament.
El projecte de reparcel·lació, a més, contindrà les següents determinacions:
a) La divisió en dues o més finques registrals independents entre el subsòl i sòl o
vol dels espais qualificats com a sistema d’espai lliure de nova creació (clau
6b*) i habitatge dotacional públic (clau 10hdp*) per tal de possibilitar
l’aprofitament privatiu de l’ús comercial i aparcament en el subsòl; i la cessió
gratuïta del sòl (vol) a l’Ajuntament.
b) La cessió onerosa a favor de l’Ajuntament de la finca, que segons la MPPGM,
es destinarà a habitatge dotacional públic i com a contraprestació, el correlatiu
atorgament d’un dret de superfície per un termini màxim de 50 anys, segons
disposa l’article 18.3 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del Dret a
l’habitatge. Els habitatges resultants es destinaran al règim de lloguer d’acord
amb el que disposa l’esmentada normativa.
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SETENA.- Termini d’execució de la MPPGM.
En la MPPGM es contempla una sola etapa de sis anys per portar a terme la
totalitat de les actuacions previstes en el planejament. Aquestes actuacions
comportaran:
a) El desenvolupament i la total edificabilitat del vol i subsòl de la nova zona
clau 18
b) L’edificació del vol i subsòl de la nova clau 10hdp*
c) L’edificació sota rasant d’ús comercial i aparcament, dels sistemes
d’equipaments d’habitatge dotacional públic i de l’espai lliure.
d) La urbanització de l’espai lliure clau 6b*.
VUITENA.- Condició de la urbanització de l’espai lliure públic, clau 6b*.
La totalitat de la urbanització de l’àmbit de la MPPGM anirà a càrrec de la
propietat, havent de redactar i sotmetre a aprovació de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, el corresponent projecte d’urbanització.
En aquest projecte s’adoptaran les solucions tècniques necessàries per
garantir la instal·lació d’un volum de terres d’1,50 metres per sobre la llosa de
cobriment de la planta soterrani. Aquesta mesura també s’adoptarà en les
àrees del projecte d’edificació on pugui repercutir i serà requisit per a
l’atorgament de la llicència.
La MPPGM inclourà com annex, i amb caràcter no vinculant, avantprojecte de
la total edificació, que inclogui el vol i subsòl, així com un avantprojecte de la
urbanització.
NOVENA.- Tramitació del conveni.
Abans de la seva signatura, el present conveni, que s’integrarà en la
documentació de la MPPGM, serà objecte d’aprovació pel Ple de l’Ajuntament,
amb ocasió de l’aprovació inicial de l’instrument de planejament i sotmès a
informació pública per un termini d’un mes, podent ser consultat
presencialment i per mitjans telemàtics.
Un cop subscrit serà tramès per l’Ajuntament al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè sigui inserit en la secció
de convenis urbanístics de la pàgina de divulgació telemàtica del planejament
urbanístic.
DESENA.- Vigència i Condició Resolutòria
Aquest conveni s’extingirà per la finalització de l’actuació que constitueix el
seu objecte.
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També produirà l’extinció d’aquest Conveni pel cas que el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya resolgui no aprovar
definitivament la MPPGM o l’aprovi amb modificacions substancials, per la
qual cosa quedarà resolt automàticament sense que les parts tinguin res a
reclamar-se o a exigir-se.
No obstant això, en cas d’aprovació definitiva amb modificacions substancials,
les parts podran pactar un nou Conveni amb les modificacions introduïdes. A
aquest efecte, es conferiran, mútuament, un termini d’un mes a comptar des
de la notificació de l’aprovació definitiva de la resolució, per signar-ne un de
nou.
ONZENA.- Jurisdicció competent.
El present conveni té naturalesa jurídico-administrativa, pel qual, les qüestions
relatives al seu compliment, interpretació, efectes i extinció són competència
de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
En prova de conformitat, signen el present conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte en el lloc i data a l’inici indicats.

Signatures:
Per l’Ajuntament de l’Hospitalet

Per la Propietat

SEGON.- SOTMETRE a informació pública la Modificació Puntual de PGM aprovada
inicialment, així com el Conveni Urbanístic que l’acompanya, pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi
puguin presentar al·legacions.

TERCER.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual de
PGM així com el Conveni Urbanístic que l’acompanya, esmentats anteriorment, pel
cas que durant el termini d’informació pública no es presentessin al·legacions ni
reclamacions en contra, i, aleshores, trametre el projecte al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel seu tràmit i aprovació definitiva.

QUART.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i/o al Tinent d’Alcalde
de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, tant àmpliament com en dret sigui
possible, per a la signatura del Conveni Urbanístic de la Modificació puntual de Pla
General Metropolità aprovada en l’acord Primer d’aquest Dictamen i per a quants
actes i documents a l’efecte siguin necessaris per al seu desenvolupament.
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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
Bé, pel posicionament, Sr. Esteve.

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

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

SRA. BORRÀS
Gràcies, el grup de Convergència i Unió votem favorablement als dictàmens 19 i 20.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, el Partit Popular vota a favor del 19 i abstenció al 20.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, hi ha un punt d’urgència, suposo que això s’ha comentat ja a la Junta de
Portaveus, per tant, Sra. Secretària abans de passar a la segona part del Ple, fem
lectura de la urgència.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 19.PER SOBRESEURE L’EXPEDIENT SANCIONADOR DE LA
SRA. S.A.E.G. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, EXPEDIENT DEL SERVEI DE SALUT NÚM. SA
40/12.
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. 6451/2012, de 18 de juliol, va incoar-se
expedient sancionador contra la Sra. S.A.E.G., amb domicili a XXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, per una infracció de la normativa sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
VIST que aquesta resolució, juntament amb el Plec de càrrecs adjunt, van ser objecte
de notificació a la imputada en data 9 d’octubre de 2012.
VIST que, en data 16 d’octubre de 2012, la imputada va presentar un escrit
d’al·legacions al qual, entre d’altres particulars, assenyalava que el propietari del gos
no era ella, sino una tercera tercera persona, de la qual va donar les dades
personals.
VIST que, davant la naturalesa de les esmentades manifestacions, es va fer un
requeriment a la imputada en data 2 de gener de 2013.
ATÈS que la imputada es va ratificar personalment en les anteriors manifestacions,
mitjançant compareixença personal davant del negociat de Protecció dels animals,
feta en data 31 de gener de 2013.
ATÈS que, fetes les oportunes averiguacions, la imputada no consta com a
propietària de l’animal en cap registre ni cens a l’efecte.
VIST que, amb data 22 de març de 2013, el Ple municipal va adoptar l’acord núm.
0503/137, pel qual s’estimava un recurs de reposició interposat per la imputada en el
procediment sancionador 35/2012, -referit al mateix gos-, amb el següent raonament
jurídic:

“SEGON.- SOBRESEURE el present procediment i procedir al seu arxiu (...),
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.”
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ATÈS que, per a l’adopció de l’esmentat acord, es va donar per fet provat que la
imputada no era la propietària del gos.
ATÈS que, donades les circumstàncies del cas i la ratificació de la imputada en les
seves manifestacions sobre la propietat de l’animal, es considera adient aplicar el
mateix raonament jurídic al present supòsit, al donar-se identitat d’objecte, subjecte i
fonament.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 2 d’abril de 2013, on proposa el
sobreseïment del procediment perquè considera que la imputada no és responsable
dels fets imputats, atès que no consta que sigui la propietària de l’animal.
VIST el que disposen els arts. 89 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 20.4 del RD
1398/1993, de 4 d’agost.
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.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. S.A.E.G. en el seu
escrit de data 16 d’octubre de 2012 i ratificades personalment el dia 31 de gener de
2013.
SEGON.- SOBRESEURE el present procediment sancionador i ARXIVAR l’expedient
administratiu, donat que es considera que la Sra. S.A.E.G. no és responsable dels
fets imputats, d’acord amb l’article 20.4 del RD 1398/1993, de 4 d’agost.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades.

DICTAMEN 20.PER APROVAR LA PRÓRROGA I MODIFICACIÓ DEL
CONVENI AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (ABANS ENTITAT
METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRAULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS)
PER L’ANY 2013, PER LES ACTIVITATS D’INSPECCIÓ D’ABOCAMENT DE
RESIDUS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÉRICA EN EL NOSTRE MUNICIPI I
ACCEPTAR L’APORTACIÓ DE 9.600 EUROS.
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,
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Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del 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 data 1 de juliol de 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (en endavant
EMSHTR), van signar un conveni de col·laboració relatiu a actuacions d’inspecció i
control de la contaminació atmosfèrica i abocaments de les empreses ubicades en el
nostre terme municipal, a desenvolupar pel Servei de Salut.
ATÈS que l’ AMB va assumir els drets i obligacions de l’EMSHTR , d’acord amb el
que disposa la seva Llei de constitució (Llei 31/2012 de 3 d’agost) i les seves
competències en matèria d’aigües venen determinades a l’art, 14.C de l’esmentada
norma.
ATÈS que la clàusula cinquena d’aquest conveni preveu la possibilitat de pròrroga
anual per a propers exercicis, revisant-ne els seus termes, prèvia manifestació dels
òrgans competents de cadascuna de les parts.
VISTA la minuta de pròrroga i modificacions al conveni enviada per l’ AMB per a
l’exercici 2013, aprovada per la seva Junta de Govern el 19 de febrer de 2013.
ATÈS que la pròrroga referida estableix una contraprestació econòmica de 9.600,euros a favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet, per l’exercici de 2013, per la qual cosa
cal procedir a l’acceptació expressa de l’ esmentada quantitat.
VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Laboratori i Inspecció, favorable a la
pròrroga del conveni per a l’any 2013 i a l’acceptació de l’aportació de l’ AMB per al
mateix període.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic del Servei de Salut .
ATÈS que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC i 309 del Decret 179/1995, ROAS,
donat que es produeix l’acceptació d’una encomana de gestió feta per una
Administració Pública (AMB) a una altra (Ajuntament de l’Hospitalet).
VISTES les funcions executives atribuïdes a l’Àrea de Benestar i Famílies mitjançant
Decret de l’Alcaldia 9382/2011, de 12/12/2011, en matèria de salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga I modificació del conveni subscrit entre aquest
Ajuntament i l’ Àrea Metropolitana De Barcelona (AMB) per a l’any 2013 que ha de
regular les condicions de realització per part de la Unitat de Laboratori i Inspecció del
Servei de Salut , de les activitats d’Inspecció i control de la contaminació atmosfèrica i
dels abocaments de les empreses ubicades en el nostre terme municipal que forma
part d’aquest expedient, amb les modificacions proposades i que es transcriu
literalment:
MANIFESTEN:
Que en data 1 de juliol de 1996 l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat varen subscriure
un Conveni de Col·laboració en temes de control e inspeccions a indústries.
Que l’ esmentat Conveni va ser modificat establint la pròrroga automàtica de la seva
vigència (llevat de denúncia) per anys successius i en virtut d’aquesta previsió el
Conveni ha quedat prorrogat per a 2012.
Que segons la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010 del 3 d’agost de constitució
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta administració assumeix els drets i
obligacions de l’EMSHTR.
Que la Junta de Govern de l’ AMB en data 19 de febrer de 2013 i el Ple Ordinari de
l’Ajuntament de l ‘ Hospitalet de Llobregat de data
han acordat establir les
noves condicions econòmiques que han de regir el Conveni esmentat per a 2013.
Per tot això es subscriu la present acta a la que s’estableixen els nous preus a
percebre per l’Ajuntament per a 2012 així com el número orientatiu d’inspeccions a
realitzar per aquest.
ACORDEN:
1-REVISIO DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
La contraprestació econòmica a satisfer a l’Ajuntament que es refereix el paràgraf
segon de la clàusula tercera, del Conveni de data 1/7/96 s’estableix en 9.600,- €,
d’acord amb els preus unitaris que es fixen en annex I.
L’ import establert s’ha estimat d’acord amb la tipologia de les indústries ubicades al
terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat.

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

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

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








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

• Matèries Inhibidores.…………………….................

54,12 €

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

17,80 € /unitat

• Nutrients:
 Nitrogen orgànic i amoniacal……………........…….....15,30 € / unitat
 Fòsfor total………………………………………........…15,30 € / unitat
• Cromatografia...............………………...…………....... 84,00 € / grup
• TOC: ………………………………….......…………… 22,20 €
• AOX:……………………………………………………… 66,94 €
En els casos que no es pugui captar mostra o en aquells casos en que
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l'empresa es trobi de baixa, el preu de l'Acta serà de 59,66 €.
AQUESTS PREUS NO INCLOUEN L’IVA “
SEGON.- ACCEPTAR per part de la Corporació Local, l’aportació de 9.600,- euros,
estipulada en l’apartat 1 de la pròrroga del conveni per a l’any 2013.
TERCER CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver realitzat
en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2013 fins el dia de
l’aprovació del present acord.
QUART.- FACULTAR a la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies , per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n derivin.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a l’ AMB, a la Cap de Servei de Salut
ambiental i Laboratori, a l’habilitació del Àrea de la Intervenció General

URGÈNCIES

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

En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
D’acord, hi ha algun vot contrari a la urgència? No? Doncs aprovaríem la urgència i
ara passaríem al posicionament, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció.

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

REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

PROPOSTA D’URGÈNCIA.- PER ACCEPTAR LA JUSTIFICACIÓ PRESENTADA
PER L’ENTITAT CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET, REFERENT ALS AJUTS
ECONÒMICS ATORGATS PER ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN
SESSIONS DE 30 DE NOVEMBRE DE 2010 I DE 13 DE DESEMBRE DE 2011 I
ACORD DE PLE DE 3 DE MAIG DEL 2011.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ. En
l’acceptació de la justificació s’aplica l’article 86 del RD 887/2006, pel qual s’aprova el
Regalment de la Llei 38/2003, General de Subvencions, no obstant, no està previst
en les Bases de la convocatòria de subvencions”. No obstant això, es dóna compte
del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots
favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 9 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS l’acord del Ple de l’Ajuntament de 3 de maig del 2011, pel qual s’aprova
concedir al CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET un ajut econòmic per import de
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269.801 €.
ATÈS l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de novembre de 2010, pel qual
s’aprova un ajut econòmic al CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET per un import
de 204.616,44 €.
ATÈS l’acord de Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2011, pel qual
s’aprova un ajut econòmic al CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET per un import
de 25.183,56 €.
VIST l’article 86 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que diu: “Quan el
beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s’han produït
alteracions de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la mateixa,
que no alterin essencialment la naturalesa o objectius de la subvenció, que haguessin
pogut donar lloc a la modificació de la resolució conforme a l’establert en l’apartat 3.1
de l’article 17 de la Llei general de subvencions, havent-se omès el tràmit
d’autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l’òrgan competent podrà
acceptar la justificació presentada, sempre que tal acceptació no suposi danyar drets
de tercers.”
ATÈS que CENTRO DE DEPORTES HOSPITALET ha presentat la justificació de les
subvencions al Registre General de l’ajuntament i s’ha comprovat tant la realització
dels projectes subvencionats com el compliment de la finalitat i objectius dels
mateixos, però s’ha produït un canvi en el percentatge que representa la quantia de la
subvenció sobre el pressupost del projecte presentat, donat que l’entitat ha vist
reduïts els ingressos previstos en el pressupost presentat.
VIST l’informe del cap de servei de la Regidoria d’Esports i Joventut.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 9383, de 12 de desembre de 2011, publicat en el
BOP de 28 de desembre, de delegació de competències a favor de la Junta de
Govern Local i les Bases d’Execució del Pressupost General.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut, segons els articles
45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- ACCEPTAR la justificació presentada pel CENTRO DE DEPORTES
HOSPITALET, per un import de 499.601 euros, que representa que ha sufragat el
63,04 % del total del pressupost justificat per un import de 792.477,89 euros,
corresponent als ajuts econòmics aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de
maig del 2011, per la Junta de Govern Local en sessió de 30 de novembre de 2010, i
per acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2011.
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SEGON.- DONAR TRASLLAT del present acord al Centro de Deportes Hospitalet, al
regidor d’Esports i Joventut, al cap de servei d’Esports i Joventut, a l’habilitat de
l’àrea, al Registre d’Entitats, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Secretaria
General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 21.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL PERIODE
11/03/2013 A 19/04/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2099 AL 3094.
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. 2099
de data 11 de març de 2013 al núm. 3094 de 19 d’abril de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 22.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 11 DE 19 DE MARÇ I NÚM. 12, 13, 14 I 15 DE 2, 9, 16 I 23
D’ABRIL 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.
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Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 11 de 19 de març de 2013 i 12, 13,
14 i 15 de 2, 9, 16 i 23 d’abril de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, CiU i
ICV-EUiA, número 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació té la paraula el Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Convergència i Unió vam presentar en el seu dia la moció en defensa del model
d’immersió lingüística de Catalunya i en contra de la nova ofensiva dels Tribunals,
que s’ha subscrit pel Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, als quals els hi agraïm aquesta adhesió. Llegiré la moció:
Atès que el model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de
més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i
d’igualtat d’oportunitats.
Atès que la immersió lingüística ha estat el producte d’una voluntat política i del
treball pedagògic de molts i moltes professors i professores, del compromís general
de les famílies, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot. I
degudament avalat per sentències del Tribunal Constitucional, ha esdevingut el
model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües i amb
la garantia del coneixement d’una tercera llengua.
Atès que ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions
internacionalment i pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
Atès que la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com
a mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obliga a
canviar la llengua d’un grup si una família ho demana. Aquesta interlocutòria
clarament té la intenció de trencar la convivència social i generar un conflicte allà on
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no existeix. Primer, perquè només 17 famílies de 600.000, han judicialitzat la qüestió
de la llengua en el model d’escola catalana i, segon, perquè el model funciona
totalment, ja que el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat, tal
com estableixen els informes PISA i dades del Ministeri d’Educació.
Donat que la llengua dels grups escolars no es canvia segons ho demanin els
alumnes o les seves famílies, sinó que forma part del projecte lingüístic del centre, el
qual deriva del projecte educatiu i es presenta en el Consell Escolar, que és qui
determina quines matèries es fan en cada llengua i les hores que s’hi destinen. Per
tant, els pares i mares trien els centres coneixedors del seu projecte lingüístic i de
centre.
Donat que els tribunals no poden instar al Govern de la Generalitat a canviar el
sistema sinó només a atendre casos individuals. És més, el pretès canvi que proposa
la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no és possible perquè
xoca amb la Llei Orgànica d’Educació i la Llei d’Educació de Catalunya, una Llei
emanada del Parlament.
Vist que la nova i actual realitat demogràfica de Catalunya requereix que la llengua
catalana continuï essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i així el català
esdevingui un vincle important i sensible de la cohesió social.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposen a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer, denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que
suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que
constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent.
Segon, refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que
no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució
a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els
reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de
100 llengües d’origen.
Tercer, manifestar el rebuig a la Interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya el passat 10 d’abril, que obliga a canviar la llengua d’una classe
si una família ho demana. La decisió sobre la llengua vehicular a l'escola l'ha de
prendre el poble de Catalunya i els seus representants al Parlament, no els jutges.
Quart, donar suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament
d’Ensenyament, en la utilització dels mecanismes disponibles i totes les accions
jurídiques pertinents per a la defensa i preservació del model català d’immersió
lingüística, amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
Cinquè, enviar aquesta moció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i al Consell Escolar Municipal.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular vota en contra de esta moción, que nos
pide que rechacemos sentencias judiciales, como es una interlocutoria. Creemos que
además el tono no es correcto, porque dice, contra la nueva ofensiva de los
tribunales, bien, creemos que ese título, desde luego, cuando menos no es acertado.
Per nosaltres cap llengua no s’ha d’imposar sobre altra, el Partit Popular aposta per
un model educatiu bilingüe i integrador, on s’incorpori una tercera llengua en la
mateixa proporcionalitat que el castellà i el català. Respecte del sentit de la
interlocutòria a la qual es refereix la moció, en cap cas s’obliga a canviar el model,
només el castellà, sinó a adaptar-se al model bilingüe, exactament tal i com estableix
la sentència del Tribunal Suprem de 12 de setembre de 2012, on es reconeix la
necessitat d’introduir una major proporcionalitat del castellà en els currículums
educatius a Catalunya, per tal que una llengua no sigui excloent i exclusiva sobre
qualsevol altre. Per tant, no és correcte el que diu la moció en aquest sentit.
Tampoc és cert que una família pugui sol·licitar l’ensenyament en una sola llengua, ja
sigui en català o en castellà, de forma exclusiva, tal i com estableix la Sentència del
Tribunal Constitucional 31/2010. L’únic dret reconegut, i així ho estableix la Sentència
del Tribunal Constitucional 337, la 94 i així hi ha unes quantes, és el dret a
l’ensenyament bilingüe en la proporció que determini la Conselleria. A més, és un
model d’immersió obligatòria i excloent, ja sigui bé en català, ja sigui bé en castellà,
és contrari a la mateixa Constitució i a la pròpia legislació lingüística catalana i, en
concret, a la Llei de normalització de l’any 83, la Llei de política lingüística de l’any 98,
que parla d’un model de conjunció lingüística. És a dir, el Govern de la Generalitat ni
compleix amb la seva pròpia legislació lingüística, ni la LEG, ni l’Estatut, interpretat
conforme a la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010.
Desde el Partido Popular también estamos en contra de la atención individualizada,
en su lugar, nosotros lo que proponemos es la proporcionalidad en el uso de las
lenguas. Recordemos que la atención individualizada ha sido excluida explícitamente
por el Tribunal Supremo, un modelo, el de la proporcionalidad en el uso de las
lenguas, que ustedes rechazan para la escuela pública, pero que es el aplicado en
las escuelas privadas de Cataluña, donde los distintos presidentes de la Generalitat
llevan a sus hijos. Miren, el Partido Popular de Cataluña desea que el modelo
lingüístico que sea aplicado a las escuelas de toda Cataluña, sea el mismo que
quieren los presidentes de la Generalitat para sus hijos y que no tengamos que pagar
1.000 euros al mes, porque muchos de nosotros no lo podemos pagar, para que
nuestros hijos sí reciban la educación en catalán, en castellano, en francés o en
inglés.

…/…

74

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Alcaldessa. Bé, no tots entenem i per això ho defensem, primera que aquesta
interlocutòria està feta sense que hi hagi una Sentència explícita sobre el tema, i
segona, que és clarament un atac a la llengua catalana, en el sentit estricte de
trencar una convivència que es porta des de fa 30 anys a les escoles. Estem parlant
de 600.000 famílies i no dels presidents de la Generalitat, que crec que sobrava dirho d’aquesta manera per part de qui ho ha dit, també podríem pensar que aquestes
17 famílies, quan estan demanant aquest canvi, ho estan demanant el pares que no
són qui realment estan rebent l’educació en català. I també podríem pensar que això
també és un greu error, perquè qui, com he dit abans, qui ha de preparar aquesta
educació és des de les escoles, els professors, la comunitat educativa, les famílies,
no perquè algú ho demani, literalment ha de canviar, perquè també podríem pensar
que el dia de demà, potser moltes altres llengües, que abans he dit que hi havia cent,
podrien estar fent el mateix d’aquesta manera, la llengua vehicular és el català. I
torno a repetir, el tema important és que hi ha 600.000 famílies a Catalunya i són
només 17 i aquest projecte ve de 30 anys, les coses van cohesionades, els informes
PISA diuen clarament que aquí el castellà el saben millor que a la resta de l’Estat
Espanyol i, per tant, entenem que hem de continuar amb aquest projecte endavant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No, bàsicament, no sé, jo dels 14 anys que porto de mestre, de cap d’estudis i els 6
anys que porto de regidor d’Educació, a les úniques persones que he sentit parlar del
problema del castellà, no ha estat a cap pare i a cap mare, sinó a alguns representats
polítics, per tant, jo crec que vostès no deixen d’utilitzar, sigui com sigui la llengua
com un tema debat, com un tema de rèdit electoral. I els hi podem assegurar que no
hi ha llengües excloents en el sistema educatiu català, tots els alumnes de sisè de
primària acaben als mateixos nivells d’instrucció tant en català, com en castellà, i si
no com s’expliquen, com ho deia abans el Sr. Monrós, com s’expliquen que el nivell
d’assoliment del català a Catalunya sigui superior a la mitjana del conjunt de l’Estat,
perdó del castellà, el nivell d’assoliment del castellà és superior a la mitjana del
conjunt de l’Estat, per tant, no sé si hi hagués tanta discriminació, no sé si això seria
possible. O altre dada és que els nostres alumnes que cursen, que fan la selectivitat,
doncs treuen millor nota en castellà que en català.
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Per tant, jo li diria que si la immersió lingüística és important per Catalunya, en una
ciutat com la nostra encara ho és molt més, perquè és dels únics espais en els quals
els nostres infants poden viure en català i poden aprendre el català, i és dels únics
contextos que en aquests moments els nostres infants i joves, doncs tenen per viure
en català i aprendre el català. Per tant, jo els hi diria que no insisteixin en aquest
tema, en tot cas que, bé, que entenguin això, que cap família d’aquesta ciutat s’ha
adreçat en els sis anys, i la meva companya Montserrat Company durant vuit anys,
en aquests catorze anys cap família s’ha adreçat a nosaltres per un problema de
llengua a la nostra ciutat, i estem parlant de 30.000 alumnes cada curs.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. És que el nostre model, Sr. Esteve, no és el bilingüe, el
nostre model és el trilingüe i m’estranya que vostè no aposti per això, m’estranya que
vostè no desitgi que també a l’escola pública es doni més anglès, és que penso que
és el futur i, per tant, més castellà, més català, més anglès, la proporció igual i ja
està, la que digui la Conselleria, però que tingui el mateix pes i m’estranya que vostè
no doni força a aquesta iniciativa, més anglès a l’escola i la veritat és que ho lamento
molt.
Aquí s’ha dit que és una interlocutòria i que no és una Sentència, és veritat, és que
Sentències, perdonin-me, hi ha un fotiment i jo he dit unes quantes, Sentència del
Tribunal Suprem de 12 de setembre de 2012, que obliga a què el model lingüístic
sigui en bilingüe, Sentència del Tribunal Constitucional de 31/2010, Sentència del
Tribunal Constitucional 333, 337, la 94, la interpretació que fa el Tribunal
Constitucional 31/2010 respecte de l’Estatut. Sentències hi ha vàries, aquí la
pregunta és si la justícia és la mateixa per tothom, clar, si tu ets un ciutadà normal i el
jutge et posa una Sentència i no la compleixes, tu saps que és el que et ve a sobre,
però quan tu ets Consellera, aquí sembla ser que tu pots fer el que vulguis, perquè no
tens cap problema, la justícia no és igual per tothom, sembla ser.
Y no es cierto que sean 17 familias, no es cierto, y le voy a poner un ejemplo muy
claro, la Sra. Sánchez Camacho, Presidenta del Partido Popular de Cataluña,
presentó junto a 500 familias, ya no son 17, junto a 500 familias, la solicitud de tener
educación bilingüe para su hijo, que casualidad que la Sra. Sánchez Camacho no
conste entre esas 17 familias. Por tanto, la información que da el gobierno de la
Generalitat no es cierta.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, per cloure el debat, si qui ha proposat la moció vol dir alguna cosa, si no ho
deixem aquí, Sr. Monrós, ho deixem aquí? Molt bé, doncs passem al següent apartat.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 23; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 23.- EN DEFENSA DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGUÏSTICA DE
CATALUNYA I EN CONTRA DE LA NOVA OFENSIVA DELS TRIBUNALS.
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 6 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de
més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i
d’igualtat d’oportunitats.
ATÈS que la immersió lingüística ha estat el producte d’una voluntat política i del
treball pedagògic de molts i molts professors i professores, del compromís general de
les famílies, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot. I
degudament avalat per sentències del Tribunal Constitucional, ha esdevingut el
model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en les dues llengües i amb
la garantia del coneixement d’una tercera llengua.
ATÈS que ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions
internacionalment i pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
ATÈS que la interlocutòria dictada pel TSJC, com a mesura cautelar en un
procediment on encara no s’ha dictat sentència, obliga a canviar la llengua d’un grup
si una família ho demana. Aquesta interlocutòria clarament té la intenció de trencar la
convivència social i generar un conflicte allà on no existeix. Primer, perquè només 17
famílies de 600.000 han judicialitzat la qüestió de la llengua en el model d’escola
catalana i, segon, perquè el model funciona totalment ja que el castellà és après amb
resultats idèntics a la resta de l’estat, tal com estableixen els Informes PISA i dades
del Ministeri d’Educació.
DONAT que la llengua dels grups escolars no es canvia segons ho demanin els
alumnes o les seves famílies, sinó que forma part del projecte lingüístic del centre, el
qual deriva del projecte educatiu i es presenta en el Consell Escolar, que és qui
determina quines matèries es fan en cada llengua i les hores que s’hi destinen. Per
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tant, els pares i mares trien els centres coneixedors del seu projecte lingüístic i de
centre.
DONAT que els tribunals no poden instar al Govern de la Generalitat a canviar el
sistema sinó només a atendre casos individuals. És més, el pretès canvi que proposa
la Interlocutòria del TSJC no és possible perquè xoca amb la Llei Orgànica
d’Educació i la Llei d’Educació de Catalunya, una llei emanada del Parlament.
VIST que la nova i actual realitat demogràfica de Catalunya requereix que la llengua
catalana continuï essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i així el català
esdevingui un vincle important i sensible de la cohesió social.
Per tot això, els Grups Municipals del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA, proposen a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació
que suposa aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que
constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que no és real ni existent.
SEGON. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística,
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva
contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en
compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta
amb més de 100 llengües d’origen.
TERCER. Manifestar el rebuig a la Interlocutòria dictada pel TSJC el passat 10 d’abril
que obliga a canviar la llengua d’una classe si una família ho demana. La decisió
sobre la llengua vehicular a l'escola l'ha de prendre el poble de Catalunya i els seus
representants al Parlament, no els jutges.
QUART. Donar suport al Govern de la Generalitat i, concretament, al Departament
d’Ensenyament en la utilització dels mecanismes disponibles i totes les accions
jurídiques pertinents per a la defensa i preservació del model català d’immersió
lingüística, amb més de 30 anys d’història i d’èxits.
CINQUÈ. Enviar aquesta moció al TSJC, al Parlament de Catalunya, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Consell Escolar Municipal.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i ICVEUiA, número 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, el Sr. Fran Belver té la paraula.

SR. BELVER
Gràcies Alcaldessa. No m’estendré massa, la moció crec que ho explica curt i ras i no
es tracta ni de fer sang, ni de dir més coses de les que ja diu la moció. Què demanem
en aquesta moció, el que demanem i hem estat curosos a l’hora de posar-ho negre
sobre blanc, el que demanem és, tots aquells compromisos, ja sigui per acord de
govern de la Generalitat, ja sigui via conveni, ja sigui qualsevol figura jurídica o
administrativa vigent on ha hagut un compromís de la Generalitat de Catalunya, no
amb l’Ajuntament o no amb aquest govern municipal, sinó amb la ciutat de
l'Hospitalet, que es compleixin, no demanem més.
I demanem que aquest compliment es faci inicialment amb una concreció, amb un
calendari d’execució d’aquests compromisos, tampoc demanem, escolti, ens ho han
de fer tot demà, no, no, ja ho entenem, no, però, escolti, miri, doncs això ho farem
aquest any, això altre ho farem d’aquí a dos anys o això ho farem d’aquí tres anys,
però sí tenir una concreció de saber què és el que la Generalitat complirà, cóm
complirà, quan ho complirà, aquests acords, aquests compromisos institucionals amb
la ciutat de l'Hospitalet.
Perquè, i ja els hi dic, hem sigut curosos en posar-ho, per no posar res que no
existeixi aquest compromís, hi ha coses, després parlarem en una altra moció del
grup popular, per exemple, el tema de les escoles bressol, hi havia un compromís, va
haver-hi un moment en el que la Generalitat va dir, escolti, això no podrà tirar
endavant, no seguirà per aquí, no ho hem posat, ja sabem que no es farà, però allò
que està aquí posat, tot el que està aquí posat i algunes coses més que no hi són, sí
que hi ha un compromís de fer-ho. El CAP de La Florida, el CAP del Gornal, el CAP
de Santa Eulàlia, el CAP de Sant Josep, les set escoles, cinc que provenen del pla
que es va fer d’emergència, més les dues que es van fer, la del Paco Candel i Ernest
Lluch, que encara estan en els mòduls, els habitatges de protecció pública al Gornal
III, la residència assistida en el barri de Sant Josep, les obres per millorar, bé, per fer
accessible l’estació de la línia 1 del metro a la rambla Just Oliveres, l’arribada de la
línia 9 del metro.
Aquelles que estan compromeses, aquelles coses que no ens han dit mai, escolti,
això no ho farem, que ens diguin quan. Crec que com a ciutat tenim el dret, els
ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet tenen el dret de saber quan, perquè si no
som capaços les administracions de tirar endavant els nostres compromisos,
diguéssim, que allò que tantes vegades diem, de la confiança de la ciutadania amb
les administracions, amb els polítics i la política, allò que després nosaltres exigim als
ciutadans en el compliment dels seus deures, es vindria a baix. Per tant, el que
demanem en aquesta moció no és ni menys, ni més, que això, que es compleixi el
que està compromès i que en algun moment, i abans la Sra. Perea en feia referència,
ja entenem que això és una cascada, però els deutes que hi ha de la Generalitat amb
l’Ajuntament, tenir un pla, tenir un horitzó, de quan aquests deutes, perquè ja són
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serveis prestats, ja són obra feta per aquest Ajuntament, quan la Generalitat podrà fer
front a aquests deutes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. I deixi’m començar per dir-li que li agraeixo el to de
l’exposició al Sr. Fran Belver, un to que li agraeixo, perquè he de dir la veritat,
aquesta moció sembla feta per dues mans, la primera mà és la que hi ha a la part
expositiva i la que després hi ha a la part resolutiva, és a dir, allò que s’aprova. Allò
que vostès porten a aprovar, està explicat en un to i una manera que, doncs com
vostè diu, té raonabilitat. Ara, la part expositiva, en la que expliquen els fets, hi ha una
part que jo no li negaré la major, és cert, hi ha tota una sèrie d’obra pública que hi ha
uns convenis, que a mi també m’agrada explicar-ho, uns convenis que es van signar
a partir de l’any 2005, a l’any 2005 comencen els primers convenis entre el govern
tripartit i aquest Ajuntament, i uns convenis que vostès, quan estan en el govern de la
Generalitat, no duen a terme. També és cert que tampoc s’estan acabant de dur a
terme en aquests moments, però aquest nivell d’exigència vostès no el van sol·licitar
quan les dates d’afinament de les obres, en molts casos havia d’haver estat en el
període en que vostès governaven, per tant, això també seria rellevant poder-ho dir.
Per tant, han estat curosos, és cert, en allò que, podríem dir, demanen o en el que
han posat què és el que queda pendent, ha estat curós vostè en la seva explicació,
però home, vostè entendrà que no han estat curosos quan en la part expositiva,
doncs utilitzen algunes frases, n’he assenyalat alguna, el govern no pot seguir
enganyant, escolti’m, el govern no ha enganyat, una altra cosa és que allò que fa
vostè no hi està d’acord o creu que és injust, podem compartir o no compartir el que
sigui, però d’entrada, allò demanar-nos que votem a favor quan el que fan és una
patada a la boca, doncs costa, aquestes coses costen a la vida, quan a un li
demanen aquests temes. Llavors diuen, no es tracta d’un tema burocràtic amb els
ajuntaments, estem d’acord, deure diners als ajuntaments és deure d’una forma clara
i directa a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, certament. I a mi m’hagués
agradat que el que vostè avui ha dit verbalment en aquest Ple, ho hagués pogut
posar també en aquesta moció, vostè ha dit que ja entenem que això és una
cascada, donant a entendre, sense dir-ho, però donant a entendre que el govern
central no compleix amb la Generalitat i que, per tant, en aquest sentit, hi ha un ofec
econòmic clar i premeditat sobre les finances de la Generalitat i, per tant, allò que
vostès reclamen que, insisteixo, té aquest punt de raonabilitat, seria bo que
emparessin i compartissin la demanda, que en el fons vostès la comparteixen i
l’emparen, del que són els diners del conjunt dels catalans.
I, per tant, escolti’m, no hi ha dret que aquest país cada any perdem 16.000 milions
d’euros que no tornen i, per tant, vol dir que cada dia el conjunt dels catalans perdem
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45 milions d’euros que se’n van i que no tornen. I quan parlem, en aquest cas vostès
han parlat ara, no ho ha parlat, però ho posa la moció i ho ha parlat amb anterioritat la
Sra. Mercè Perea, del que són els serveis públics i, per tant, la sanitat, l’escola,
escolti, el gruix majoritari d’això, el gruix majoritari del cost de tot plegat és
precisament en les arques de les comunitats autònomes i, per tant, en aquest cas, del
govern de la Generalitat. No és just, ni és correcte, que es demani un esforç, i ara no
parlo de vostè, sinó que parlo del govern central, a fer una millora en el dèficit de la
Generalitat de Catalunya, quan Europa dóna marge a l’Estat Espanyol i se’l queda
pràcticament tot ell. No pot ser que aquell que està, com vostès diuen, certament els
ajuntaments, però també el govern de Catalunya, fent totes aquelles prestacions
públiques que en aquests moments requerim, doncs en aquests moments es demani
que aquí és on es faci la major austeritat.
Aquest és un tema que hem d’invertir, i jo crec que vostès aquí han d’estar d’acord
amb el nostre plantejament, i crec que ningú pot, doncs acusar dels sacrificis que
s’han fet per part de la Generalitat, de venda de patrimoni, de disminució dels sous
dels treballadors públics, de la reducció de la despesa, de tantes i tantes coses. I per
tant, en aquest sentit, és en aquesta línia en la que, escolti’m, nosaltres no li podem
votar a favor de la moció, perquè encara que, insisteixo, la part a votar, podríem dir
estrictament, podria ser negociable, haguéssim pogut negociar-la, en aquest sentit,
escolti’m, la part prèvia, doncs sincerament, ha sortit d’una mà diferent, ha sortit d’una
mà diferent que no deu ser la seva, perquè el seu to ha estat molt diferent a l’hora
d’exposar-ho i a l’hora d’explicar-ho. I, per una altra banda, doncs és clar, escolti’m, jo
crec que hagués estat bé també que aquesta moció i no passaria res, no seria pas en
demèrit seu, de dir, escolti’m, el que no pot ser és aquest ofec que estan fent, vostès
diuen, certament, a la ciutadania de Catalunya, però això no només ve pels
impagaments, que és cert que la Generalitat està tenint amb els ajuntaments i també,
per tant, amb l’Ajuntament de l'Hospitalet, sinó perquè els diners dels catalans se’n
van i no tornen i aquest és el greuge que tenim en aquest país i, al cap i a la fi, quan
parlem d’aquest país, parlem dels set milions i mig de catalans i catalanes.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, votamos a favor de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sr. Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Breu, pensin una cosa també, tot això que vostè explica,
que jo no li trauré la raó, això tot rau de la Llei d’estabilitat pressupostària, que vostès
van votar a favor, perquè clar, segurament la qüestió fiscal, aquesta que vostè
explica, té un raonament, però el fet dels nivells d’endeutament, de cóm s’han de fer
els pressupostos i de quins nivells d’endeutament poden tenir unes administracions o
unes altres, vostès les van votar favorablement a Madrid, al costat del Partit Popular,
per tant, alguna corresponsabilitat vostès també tenen, alguna tindran.
A partir d’aquí, jo els hi deia quan parlàvem d’això de la cascada, és allò de dir, jo ja
sé, perquè ja ens coneixem, ja fa un temps, Sra. Borràs, sabíem com aniria la cosa,
però és que la cascada al final, l’aigua sempre cau a sobre del mateix, si fos com a
mínim un cercle tancat d’aquells que de tant en tant va donant voltes l’aigua, doncs
mira, avui et mulles tu i demà em mullo jo, però és que aquí sempre cau l’aigua a
sobre del mateix. I sobre del mateix és, a nivell institucional en els ajuntaments, que
són qui finalment rep, als veïns i les veïnes per una banda, perquè la reclamació del
servei o del mal servei ve cap a l’Ajuntament, i per una altra banda, cap als
ajuntaments que, davant d’aquesta demanda, el que fan es prestar serveis, què fem
nosaltres, aquells serveis que la Generalitat ens deixa de pagar, els tanquem?
Se’n recorda d’aquells temps en que vostès, juntament amb els companys del Partit
Popular demanaven escoles bressol municipals, que érem l’únic Ajuntament de tota
Catalunya, jo crec, que no teníem bressol, quan arribem a un conveni amb la
Generalitat, arribem a un conveni, ho fem a terceres parts, una tercera part per a les
famílies, una tercera part la paga l’Ajuntament, una tercera part la paga la Generalitat,
ja no hem tornat a parlar d’escoles bressol, només rebem notícies que els acords als
quals es van arribar per tirar endavant aquell pla d’escoles bressol, s’anaven a norris,
perquè la Generalitat deixava de posar diners, clar. No podem dir, escolti, faci serveis
públics i doni serveis públic, fins i tot en nom meu, i després no enviar els diners, què
fem nosaltres ¿tanquem serveis i posem un cartell com que la Generalitat no ens
paga, deixem de prestar-los? ¿Això és també al que volen abocar a les entitats del
tercer sector?
Clar, perquè al final, i això ho hem parlat també en molts Plens, en moltes qüestions,
és un problema de prioritats, vostès no tenen..., la Generalitat, el govern de la
Generalitat no té tot el diner que vol per tirar endavant la seva acció política, segur,
aquest govern municipal tampoc, tampoc tenim tots els diners que volem, ara, deixem
de fer coses, fem coses amb menor quantia i prioritzem allò que considerem
important. Vostè creu que aquest Ajuntament i després vostè ens diu, escolti, això
dels ingressos i les despeses no sé com va, no sé si acabarem bé, però resulta que
aquest Ajuntament ha de finançar al Consell Comarcal del Barcelonès i a la
Generalitat, per poder pagar les beques de menjador, perquè si no els nens no
mengen a l’escola. Però això ho prioritzem, podríem decidir no fer-ho, perquè no és la
nostra competència, no és la nostra obligació, però en canvi, com a govern, hem
decidit fer-ho i hem deixat de fer altres coses, evidentment, no hi ha per a tot,
evidentment, i en temps de dificultat encara menys. Però quan no hi ha per tot és
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quan els governs governen i quan decideixen que sí i que no, nosaltres hem decidit
beques menjador sí, d’altres coses no.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies. Parlem clar, no? Llei d’estabilitat, possible gràcies a la modificació de la
Constitució, que la vam fen vostès amb el Partit Popular i el que diu aquesta
modificació de la Constitució, i això ens atrapa a tots, i la primera condició és que el
primer deute que s’ha de pagar és el dels bancs, i això, aquest tema, el van posar
vostès. Quan vostès critiquen, en altres fòrums, avui no ho ha fet aquí, però en
d’altres fòrums, que el primer pagament, perquè es fa en els bancs, és perquè vostès
van modificar la Constitució i a la Constitució van introduir que el pagament primer fos
sempre pels bancs. I aquest és un tema que ens deixa en una situació, no dic que si
no ho posés la Constitució fos fàcil, però ara, no dic que fos fàcil, però no impossible
com ara i, per tant, vostès aquest és un tema que han introduït i aquest és un tema
greu.
A partir d’aquí, i tant que hem de prioritzar, quan no hi ha diners per a tots, doncs
s’han de buscar i s’han de mirar de tenir ingressos, d’aquí la venda de patrimoni,
d’aquí el sacrifici dels treballadors públics, que n’estan fent i molt, d’aquí la reducció
de la despesa. I, per tant, escolti’m, jo crec que vostès haurien de ser més
responsables, perquè aquí hi ha bàsicament, el punt on ens trobem, ens hi trobem
per molts elements. Un és, el principal sens dubte, és pel dèficit que té aquest país,
que ens recapten els diners i no tornen els 16.000 milions d’euros que abans dèiem,
però també en bona part i vostès ho saben, és degut al deute que van deixar en el
govern de la Generalitat i, per tant, deute que no es deixarà de pagar fins a l’any
2112, l’any 2112, la darrera factura, no només hi ha deute acumulat, sinó que, a més
a més, hi ha diferiment dels pagaments.

SRA. ALCALDESSA
Bé, estem ja al final de..., a veure, no em vull equivocar, d’acord, acaba vostè el
debat. Sr. Esteve, vostè també és proposant, si es reparteixen el temps, no? Sr.
Belver.

SR. BELVER
Sra. Borràs, he de reconèixer que avui ha arribat en el Ple, abans del que esperava,
la cosa, l’espoli i l’herència, cada Ple, cada Ple, i jo cada Ple tinc el compromís de dir-
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li exactament el mateix, a partir de quan vostès seran responsables de l’acció del
govern, a partir de quan. Ja li he dit que no li demano que sigui a partir d’avui, ja li he
dit moltes vegades, digui’m, a partir de l’1 de gener del 2014 o del 2015, però a partir
de quan vostès seran responsables. Porten tres anys governant, alguna
responsabilitat tindran, alguna, alguna decisió han de prendre, si és que no les han
pres, que jo estic segur que han pres decisions, segur que han pres, però podrien
haver pres unes altres, evidentment. Governar és prioritzar, han decidit prioritzar el
que vostès creuen convenient, escolti, però assumeixin la responsabilitat, jo no li trec
això, però que digués que vostès prenen la decisió, assumeixin la responsabilitat.
La modificació de la Constitució que vostè feia referència, efectivament això va ser
una exigència, com tots nosaltres sabem, de la Unió Europea, però la Llei d’estabilitat
pressupostària la van votar vostès amb el Partit Popular i aquesta Llei és la que ens
ha portat als nivells d’endeutament, de dèficit zero, de no..., sí, sí, sí, la Llei
d’estabilitat pressupostària és la que marca aquestes regles. I, a més a més, tot això
ho feien mentre el Partit Popular tenia majoria absoluta i no els hi calia per res els
seus vots, per tant, no va ser un tema de responsabilitat, sinó de convenciment, que
em sembla molt bé, estan convençuts, escolti, fantàstic, un està convençut de les
seves idees i les tira endavant, però després es fa responsable.

SRA. ALCALDESSA
Bé, a veure, jo no volia entrar massa en aquest tema, però per centrar també el
debat, perquè estem parlant d’ajuntaments, estem parlant dels ciutadans i estem
parlant, concretament, de compromisos de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de l'Hospitalet o de la ciutat de l'Hospitalet. Dir algunes coses, primer,
les lleis és evident que es fan, es voten als parlaments, però també les lleis es poden
modificar i es poden canviar i si hi ha una Llei, jo no sé, segurament la Sra. Borràs
deu tenir tota la informació i no dubto que els bancs siguin els primers per cobrar,
però és que les lleis estan per tothom, també l’Ajuntament de l'Hospitalet està
emmarcat dins d’aquesta Llei i també els ajuntaments estem dins del tema del dèficit,
també als ajuntaments ens van marcar el govern i ens van dir, el dèficit per l’any que
ve és el 0,3, i també és cert que els ajuntaments hem finalitzat l’exercici amb un
dèficit per sota d’aquest 0,3. Les lleis, és cert, estan per tothom.
I, en aquest marc, el que no podem fer és el que últimament fan alguns governs, que
és passar la pilota al final, al més feble, i al final el més feble són els ciutadans, que
són els que necessiten ara més que mai els serveis, perquè hi ha crisi brutal, perquè
la gent necessita atenció i són els ajuntaments els que estem donant aquest servei,
no ens enganyem, la gent no anirà a la plaça Sant Jaume a demanar al Sr. Mas la
beca de menjador, o no anirà a reclamar, segurament, doncs que paguin a
l’Ajuntament allò que deuen. En aquest Ajuntament, és a dir, els ciutadans i
ciutadanes de l'Hospitalet, la Generalitat de Catalunya, en aquests moments, li deu
16 milions d’euros, doncs segurament en aquell Pla, al punt número 9, em sembla
que era, que avui es veia en aquest Ple, segurament el Pla d’Ajust de l’Ajuntament
estaria molt millor, els números serien molt millors si haguéssim cobrat aquests 16
milions.
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I el que reclamem simplement és que cada administració compleixi amb els seus
compromisos, escolti, que nosaltres també hem de fer els ajustos i també estem fent,
doncs ajustos com administració, i li deia el Sr. Belver, evidentment, hem assumit
compromisos de l’Ajuntament i de la Generalitat, però que el que volem és que, si us
plau, algun dia siguin reconeguts. Jo estic d’acord que parlem, que conveniem, que
veiem un calendari, però escolti, siguem una mica transparents, aquí tothom parla de
transparència, però és que en aquests moments, cap regidor ni regidora d’aquest
Ajuntament, sabem en quin moment cobrarem de la Generalitat o si es farà o no es
farà un equipament. I no és que jo vulgui estar millor informada que vostè, però
escolti’m, que diguin si es farà o no es farà el CAP del barri de La Florida, que ho
diguin, si no passa res, si és aquest any, l’any que ve o d’aquí a dos anys, perquè així
tots sabrem, tindrem aquesta informació i organitzarem també les nostres...,
ajustarem també les nostres prioritats a l’hora d’establir els calendaris.
Per tant, crec que el que volíem o es pretenia amb aquesta moció, simplement és,
escolti’m, vostès que estan al Parlament, vostès que donen suport al govern de la
Generalitat i els partits que donin suport als pressupostos, tinguem en compte el que
realment els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet i d’altres ciutats i pobles de
Catalunya, necessiten, que és tenir una administració que en comptes d’estar tot el
dia plorant i mirant cap a Madrid dient que són molt dolents, que no paguen i que no
sé què, que segur que vostè té tota la raó, però home, assumeixin en algun moment
ja la responsabilitat i diguin quan faran o deixaran de fer o es faran o no, les coses
que tenen compromeses amb aquesta ciutat, per tant, volem un calendari.
I també li recordo, el que s’ha anunciat en aquests moments és una nova Llei de
governs locals, que està molt bé, que nosaltres també volem una nova Llei de
governs locals que sigui útil, una Llei que ajudi en aquests moments també, als
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, però també volem un nou finançament local i el
problema principal que tenen els ajuntaments no són les competències, el problema
fonamental és tenir un sistema de finançament local, actual i just per donar els
serveis que realment necessiten els nostres ciutadans. Per tant, entenc que les lleis,
doncs de vegades no ajuden a la gestió, però les lleis també, en fi, es poden
modificar i es poden elevar propostes, perquè siguin modificades i puguin ajudar a les
institucions que estan gestionant moments tan complicats com els que tots estem
vivint.
Passem al següent apartat de mocions, a les del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
EL
COMPLIMENT
DELS
COMPROMISOS
MOCIÓ 24.- DEMANANT
INSTITUCIONALS I ECONÒMICS DE LA GENERALITAT AMB ELS
AJUNTAMENTS.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Com ja vam posar de manifest al Ple del 24 de gener de 2012, al problema
estructural de no tenir, encara, un model clar de finançament local, - que a dia d’avui
la futura Llei de Governs Locals de Catalunya i molt menys projectes involutius com la
pretesa Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local de l’Estat,
dubtem que vinguin a solucionar - se li suma des de fa quasi 5 anys la baixada dels
ingressos, fruit de la crisi econòmica, i alhora el que és més preocupant: l’assumpció
de despeses extres corresponents a deutes, avançament de diners per
endarreriments o impagaments per part de la Generalitat, en àmbits tan prioritaris
com l’educació o les polítiques socials.
El deute de la Generalitat amb els ajuntaments catalans ascendia, a data de 31 de
desembre de 2012, a 411,3 milions d'euros (i se l’ha de sumar 63,4 milions de deute
amb els consells comarcals i 15,3 milions d’euros amb les diputacions provincials),
segons fons del Govern.
En el cas de la ciutat de L’Hospitalet, alguns exemples de les despeses extra que ha
suposat aquest deute pendent són: la despesa provocada per la reducció unilateral
de les aportacions a les escoles bressol, fent que deixa en l’aire la construcció de
noves a Sant Josep, Bellvitge o Collblanc; la provocada per l’endarreriment en el
pagament de les beques menjador; la provocada per la no assumpció per part del
Govern de l’arranjament de la cuina del col·legi Mare de Déu de Bellvitge, que es
trobava en un estat insalubre i que l’Ajuntament ha hagut d’assumir en solitari tot i ser
competència de la Generalitat, la reducció d’aportacions a l’Escola de Música o la
retirada, sense data, de les aportacions als equipaments del Cinema Romero a la
Torrassa o l'equipament cívic i cultural als Blocs Florida “Ana Diaz”, tots dos
compromesos al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament dins de la Llei de Barris.
El Govern no pot seguir enganyant. No és tracta d’un tràmit burocràtic amb els
ajuntaments. Deure diners als ajuntaments és deure d'una forma clara i directa a tots
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, perquè condiciona negativament la prestació
de serveis públics que guarden relació amb l'educació, la salut, els serveis socials i
amb altres tants àmbits que mantenen una relació molt directa en les constants vitals
de la cohesió social i qualitat de vida de les persones, de les quals els ajuntaments
som els primers prestadors com a administració més propera. Tots els ajuntaments
som Catalunya, independentment del color polític dels seus governs.
El fet de no assumir les responsabilitats que li pertoquen com a Govern després de
més de 100 dies de la legislatura actual i dos anys de l’anterior, buscant falsos
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culpables dins o fora de casa, ja sigui l’anterior Govern o a Madrid, potser pot servir
per omplir pàgines de diaris o minuts de ràdio i televisió, però no serveix per
solucionar el problema del deute i els compromisos presos amb els ajuntaments
d’arreu de Catalunya i els seus ciutadans i ciutadanes, mentre els alcaldes i
alcaldesses, regidors i regidores pateixen les conseqüències de no saber quan es
faran efectius els diners que el Govern els hi deu. Ja sigui en endarreriments, en
equipaments o en serveis públics necessaris, fruit d’acords institucionals o
compromisos, i que a hores d’ara, en molts casos, no tenen ni previsió d’inici, o bé
s’endarrereix una i altra vegada la data d’inici, i encara més greu, infraestructures o
equipaments que estan començats o inclús finalitzats, fent-se malbé, i que no
s’habiliten per començar a funcionar.
En el cas de L’Hospitalet, els compromisos no acomplerts o “endarrerits” pel Govern
són molts i de diferent consideració.
En alguns casos es tracta d’estructures bàsiques de país, com la connexió de
l’Aeroport del Prat amb la ciutat de Barcelona mitjançant la L-9, que tant ens afecta a
L’Hospitalet, i que al Ple de febrer ja vam reivindicar la seva posada en funcionament
de manera urgent, ja que en aquest cas, no es tracta tant sols d’un compromís amb
L’Hospitalet i la resta de ciutats afectades, sinó d’un compromís amb empreses i
promotores de fires tant importants per al economia de Catalunya com el Mobile
World Congress, a les quals se’ls va dir que la L-9 estaria enllestida al 2014. On
queda la credibilitat d’aquest Govern?. Volem posar en risc la confiança en aquest
país?.
Aquesta infraestructura des de Barcelona fins a l’Aeroport està quasi acabada i la
seva posada en funcionament, seria possible si hagués més voluntat política, al igual
que passa amb la nova estació, d’Ernest Lluch, de la línia 5 del metro entre Collblanc
i Pubilla Cases.
Per no parlar del gran projecte del Biopol’h que ha de ser un dels clústers biomèdics
més importants en R+D+I d’Europa si des del Govern de Catalunya, també hi hagués
més voluntat en donar-li la empenta que li cal.
Contràriament, sembla que el Govern està fent servir la crisi com a excusa per
justificar el canvi de model que s’intenta dur a terme, fent que tot allò de l’esfera
pública perdi valor davant el sector privat, i on la sanitat, i també l’educació a tots els
nivells, sembla que siguin els que ha generat les dificultats actuals.
És en aquests darrers àmbits, l’educació i la salut, prioritaris com a pilars en l’Estat
del Benestar és on estan les inversions compromeses per la Generalitat a la nostra
ciutat que més preocupen al nostre Ajuntament, i als veïns i veïnes dels nostres
barris, pel fet que la manca de credibilitat del Govern, està provocant l’angoixa de que
no s’acabin duent a terme.
És tracta de compromisos d’atenció prioritària adquirits o ja aprovats per la
Generalitat, com, per exemple:
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Sanitat:
• El CAP Florida 2 (que tan sols cal dotar-lo)
• El CAP del Gornal (amb els terrenys cedits. El CAP actual ha d’abandonar
l’edifici on es troba)
• El CAP de Santa Eulàlia, (amb terrenys cedits que serveixen ara
d’aparcament provisional)
• El CAP de Sant Josep (amb terrenys disponibles)
Educació:
• La nova Escola Paco Candel (ara en mòduls)
• La nova Escola Ernest Lluch (ara en mòduls)
• L’Escola Bernat Metge (que s’ha de rehabilitar integralment o substituir)
• L’Escola Busquet i Punset (que s’ha de rehabilitar integralment o substituir)
• L’Escola Frederic Mistral (que s’ha de rehabilitar integralment o substituir)
• L’Escola Joaquim Ruyra (que s’ha de rehabilitar integralment o substituir)
• L’Escola Milagros Consarnau (que s’ha de rehabilitar integralment o substituir)
I d’altres que s’han de reformar o ampliar
Habitatge Públic:
• Habitatges de protecció oficial al sector residencial Gornal III

Gent Gran:
• Residència assistida de Sant Josep
Adaptació accessibilitat de transports públics
• Obres d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de la L-1 del Metro
ATÈS que properament, - si els esdeveniments polítics no es fan servir d’excusa i el
Govern, governa - s’haurien d’aprovar uns nous pressupostos per al 2013. Una nova
oportunitat per a que el Govern de la Generalitat demostri que està al costat dels
ajuntaments i per no ser recordat pel seu menys teniment als ens locals. Una nova
oportunitat per acomplir el que es demanava a la moció aprovada pel Parlament el 20
d’octubre de 2011, amb els vots favorables de CiU, que era fer un calendari on es
marquin els terminis de pagaments de deutes contretes amb els ajuntaments per
impagaments de la seva competència o endarreriments acumulats, per tal que els
Ajuntaments puguin planificar també els seus comptes o sortir de la situació d’ofec
que alguns pateixen.
Però també d’un calendari creïble i pactat amb els ens locals, d’execució d’obres
previstes en serveis públics o d’infraestructures aprovades o compromeses per la
Generalitat de Catalunya.
Creiem fermament en el diàleg i pensem que totes administracions ens hem de posar
d’acord per afrontar conjuntament i amb valentia el problema del deute i assumir
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cadascú la responsabilitat que ens pertoca sense defugir dels compromisos acordats.
I això significar dialogar i pactar amb lleialtat institucional i no governar prenent
decisions unilaterals que afecten greument als pressupostos municipals, com s’ha fet
fins ara (els ajuntaments han hagut de suportar preses de decisions per part del
Govern de Catalunya sense la informació prèvia necessària per poder articular les
seves pròpies polítiques locals; només cal recordar el tema de la PIRMI, que ja
n’havíem fet esment en alguna altra ocasió, o el tema de la rebaixa de les aportacions
al finançament de les escoles bressol un cop ja s’havien aprovat les ordenances
fiscals corresponents).
El nostre Ajuntament està disposat a seguir parlant amb el Govern tot el que calgui
per fer un calendari que prioritzi les inversions més importants i urgents a la nostra
ciutat, sense que això suposi deixar en l’oblit equipaments, serveis i infraestructures
aprovades o compromeses per la Generalitat, que eren i segueixen sent
absolutament necessàries.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament
en Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern a que incorpori en el pressupost 2013, la incorporació
d’una línia de finançament específica per liquidar els deutes contrets amb els
ajuntaments catalans, que es facin efectius en el termini més curt possible des de
l’aprovació dels pressupostos.
SEGON.- Instar el Govern a acompanyar el Projecte de llei de pressupostos de la
Generalitat per al 2013 amb un calendari, aproximat, d’execució d’inversions
prioritàries compromeses amb els diferents territoris de Catalunya, que sigui fruit del
diàleg i de l’acord amb els diferents ens locals afectats, com és el cas de L’Hospitalet.
TERCER.- Instar a que en els pressupostos 2013 es garanteixi, com a mínim, el
manteniment de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat, derivat d’acords i
convenis signats amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, molt especialment, els que
afecten a serveis en matèria social i educativa.
QUART.- Instar al Govern a que acceleri l’elaboració, de manera consensuada amb
el món municipal, de la nova llei de governs locals i posi en marxa la elaboració d’una
llei de finançament local més just, més eficaç i més eficient, al servei de les polítiques
locals, com a marc competencial sòlid i estable, que garanteixi la prestació de serveis
de qualitat, d’acord amb els principis de subsidiarietat, de proximitat i, amb respecte a
l’autonomia local.
CINQUÈ.- Donar trasllat dels següents acords al Consell de Governs Locals de
Catalunya, a la Federació Catalana de Municipis (FMC), a la Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM), als Departaments de la Presidència, de Governació i
Relacions Institucionals, de Territori i Sostenibilitat, i als grups polítics representats al
Parlament de Catalunya.
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PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 25, 26, 27 i 28, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sra. Elisabet Bas, Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, la moció referent al tema de les aules de primària i
secundària, el Partit Popular el mes anterior, doncs va presentar una moció per tal
que la Generalitat de Catalunya replantegés la decisió de tancar dues aules de
primària i cinc de secundària. Doncs, en aquell moment, el propi govern de la ciutat
ens va comunicar que estaven en tràmits de negociació per tal que aquestes aules no
es tanquessin i nosaltres vam deixar sobre la taula aquesta moció, per tal de no
interferir en les negociacions amb la Conselleria d’Educació. Arribat aquest punt, el
reglament ens obliga o a retirar-la o ha presentar-la definitivament, doncs nosaltres
hem optat per retirar-la, amb el benentès que considerem que les negociacions a dia
d’avui van pel bon camí, a dia d’avui s’ha arribat a un acord pel que fa a les aules de
secundària, hi ha un punt concret d’un aula del col·legi Frederic Mistral del barri de
Santa Eulàlia, que és el punt de conflicte que encara no s’ha arribat a un acord i, per
tant, nosaltres, davant d’aquest plantejament, considerem que retirem la moció,
deixem al govern de la ciutat que segueixi negociant, doncs finalment que es porti a
terme i que es mantingui aquesta aula del col·legi Frederic Mistral del barri de Santa
Eulàlia, no sense abans instar al govern de la Generalitat, en aquest cas, al grup
municipal de Convergència i Unió, doncs que doni un cop de mà, parli amb la
Conselleria d’Educació, per tal que aquesta aula també es mantingui, amb el
benestès que això no pugui arribar a ser una realitat, nosaltres, el Partit Popular, en el
proper Ple presentarem una nova moció en aquest sentit, per instar a la Generalitat,
definitivament, doncs a què mantingui aquesta aula que encara, doncs no s’ha arribat
a un acord. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Bas.

SRA. BAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Defensaré la moció de suport al nou Pla d’Infància i
Adolescència, que està preparant ara el govern d’Espanya. Aquest nou Pla porta com
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a modificació l’edat mínima per casar-se, que s’elevarà dels 14 anys que era fins ara,
segurament fins als 16, també es modifica l’edat de consentiment sexual, de manera
que en aquest moment és 13 anys i que serà més elevada, segurament serà als 16
anys, s’està consensuant això, aquesta elevació de l’edat de consentiment sexual
evitarà comportaments d’abusos sexuals que quedin sense càstig.
També es reformarà la Llei integral contra la violència de gènere, perquè els menors
de 18 anys també siguin considerats víctimes de violència de gènere i es crearà un
registre de nens maltractats o que hagin patit abusos, i que farà que la sola denúncia
dels Serveis Socials, encara que cap familiar no hagi denunciat, permetrà posar en
marxa polítiques de suport i assistència als menors.
Pensem que tots aquests canvis poden ser molt positius, per tenir unes Lleis més
modernes i equivalents a les normes europees, i de protecció dels ciutadans que es
trobin en situació més desfavorida. Per tant, demanem, instem a l’Ajuntament de
l’Hospitalet que manifesti el seu suport a aquest nou Pla d’Infància i Adolescència,
perquè pensem que serà molt positiu. Gràcies.

Essent les 19.50 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Perea. Yo también voy a ser muy breve en la presentación de esta
moción. Nosotros presentamos esta moción, porque creemos que los catalanes no
podemos esperar más tiempo sin unos presupuestos de la Generalitat de Cataluña,
estamos a 30 de abril y todavía no sabemos si las farmacias van a cobrar, cuál va a
ser la partida sanitaria, si va a haber planes de ocupación para los parados, si se va a
pagar, ya no digo la tercera hora, al menos la primera de cualquier asignatura.
Sabemos y lo sabemos bien, que en estos momentos hay dificultades, todos los
gobiernos tienen dificultades, sabemos que hay poco dinero, todos los gobiernos
tienen poco dinero, todas las administraciones tienen poco dinero, esta
administración también está haciendo esfuerzos. Sabemos que hay herencias, todos
recibimos herencias económicas, legislativas, de compromisos con Europa, pero
también es importante que sepamos si va a haber más o menos impuestos, si se va a
respetar la propiedad privada o se va a expropiar el usufructo, si va a haber un
impuesto de la vivienda en unos municipios o si va a haber un impuesto de la
vivienda en otros o no va a haber o si el govern va a seguir priorizando las ayudas a
los medios de comunicación afines o si la Generalitat va a seguir manteniendo su
acción exterior en edificios de lujo.
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¿Qué más razones hacen falta? ¿A qué esperan para presentar los presupuestos?
¿De verdad ha de ser tan evidente que no saben qué hacer desde hace casi un año?
¿Tan difícil es asumir que la situación es dramática y empezar a tomar medidas?
Hace nada decían ustedes, no, mire, es que Europa ha rebajado el déficit, pero es
que esto ustedes lo saben desde hace una semana, ustedes llevan cinco meses de
retraso y lo de Europa es desde hace una semana. Ya sabemos que venimos de
dónde venimos, sabemos que en 2006 había una situación económica, una situación
de desempleo, una situación de deuda, y en 2010 cuando ustedes llegaron había
otra, ya lo sabemos, simplemente decimos que si no hacemos nada, quienes paguen
esta deuda serán las generaciones futuras. Por eso presentamos esta moción, para
instarles a que hagan algo y hagan algo lo antes posible. Muchas gracias.

SRA. PEREA
Sr. del Río, para la siguiente moción.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies. Bé, la moció és referent a un conveni signat a l’octubre de 2006, entre el
departament d’Educació, Universitats de la Generalitat de Catalunya i el nostre
Ajuntament, per a la creació de 786 noves places de guarderia de titularitat municipal
a la nostra ciutat. En aquest conveni, figura la creació d’una guarderia pel barri de
Sant Josep, amb una capacitat de 122 places i aquesta va ser una proposta de la
Comissió d’Entitats del barri i així consta en el pla de millora de Sant Josep. Han
passat sis anys i sis mesos i no sabem res sobre aquesta guarderia pel barri de Sant
Josep i és per això que sol·licitem al govern de la Generalitat de Catalunya el
compliment del conveni signat en octubre de 2006, entre el departament d’Educació,
Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet, per a la
creació de la guarderia en el barri de Sant Josep.

SRA. PEREA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Per respondre avui al grup municipal del Partit Popular,
m’agradaria situar una mica el context més recent, centrat en les decisions
educatives que el govern de l’Estat, recordo que és del PP, doncs ha pres en relació
a la infància, aquest govern de l’Estat. Donat que avui vostès acumulen tres mocions
plenament educatives, una que parla de la planificació de l’oferta, que ja han retirat,
un altre del Pla d’Infància i Adolescència i una altra sobre la bressol de Sant Josep i
una quarta sobre els pressupostos de la Generalitat, que lògicament també afecten a
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l’educació. I anem a veure que han decidit vostès, els darrers mesos, respecte a
l’educació i que afecta a la infància i a les bressol, de les que parlen vostès a les
seves mocions, tres coses diré.
La primera és que en el primer any de govern del PP, el 2012, vostès van suprimir el
Pla Educa 3, una iniciativa emmarcada dins del Pla Espanyol per a l’estímul de
l’economia i ocupació, adreçada al cofinançament de les comunitats autònomes, per
a la creació de places de 0 a 3. Al 2011 aquesta partida era de 96 milions, vostès
arriben al govern al 2012 i la deixen a zero euros. Això va implicar que la Generalitat,
doncs deixés de finançar la creació de places, de 6.000 euros a zero també, a les
subvencions que donaven a l’Ajuntament per crear places noves, i el manteniment de
la plaça el van deixar, la Generalitat, de 1.800 a 875. Per tant, això ha provocat que
s’hagi desmuntat en molts municipis les xarxes d’escoles municipals o bé alguns
hagin optat per augmentar preus de forma molt important o que hi hagi moltes
bressols amb vacants en el nostre país, no és el cas de la ciutat de l'Hospitalet, que
hem mantingut els preus i hem blindat aquest servei. Però directament això, vostès,
al 2012 quan arriben al govern, deixen aquesta partida d’ajut a les comunitats
autònomes, de 96 milions a zero.
La segona cosa que els hi voldria dir, per situar el context, és que el Partit Popular en
el pressupost d’atenció a la infància i famílies, l’ha reduït en un 17,32% enguany i
bàsicament és una reducció en les transferències a entitats sense afany de lucre, que
gestionen serveis d’infància en risc, bàsicament a aquestes entitats els hi ha reduït
772.000 milions d’euros aquest any. I a més també els hi vull dir, que en la memòria
del pressupost no hi ha cap projecte, en aquests moments, pressupostat per a la
protecció d’infants contra el maltractament. Segon context.
Tercer, el PP, com recorden vostès, ha estat el grup parlamentari que al llarg del
2011 i 2012 ha donat suport a Convergència i Unió per aprovar els pressupostos de
la Generalitat, s’ha abstingut o ha facilitat i, en aquest cas, han estat els dos
pressupostos que més retallades en salut i en educació ha hagut de la recent història
democràtica. Per tant, vostès, amb aquests tres contextos que els hi estic explicant,
doncs vostès avui i amb aquest currículum, vostès avui presenten unes mocions que
situaria, per dir-ho de forma amable, com incoherents.
I entraré ja a les mocions, la moció 26 pel que fa al nou pla d’infància, entenc que
està en procés parlamentari i serà allà on marquem posició com a grup, tot i que
esperem que no es vulneri amb aquesta Llei d’Infància, les competències que ens
atorga l’Estatut a Catalunya i ens agradaria que aquesta Llei d’Infància vingués
acompanyada de mesures pressupostàries, com per exemple recuperar el Pla Educa
3, aquells 96 milions que vostès van deixar a zero en el seu primer any de govern.
Per tant, en aquesta 26 ens abstindrem.
Respecte a la 28, la que fa referència a la moció de l’escola bressol de Sant Josep, li
demanarem primer que canviïn la paraula guarderia, ho sento però a les escoles
bressols de la nostra ciutat i de tot el país no es guarden nens, sinó que s’eduquen i,
per tant, acostumem a dir escoles bressols o escoles 0 a 3, en castellà “escuelas
infantiles 0 a 3”, però és cert que el nom de guarderia a alguns ens fa un cert mal. I
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també li demano, doncs que incloguin a la seva moció, si ho creuen oportú, les altres
dues bressols que resten pendents també de finançament autonòmic, aquest
finançament que parlava dels 6.000 euros per plaça, que seria la de Collblanc,
situada en un solar molt proper a Torrent Gornal i la de Bellvitge, que està situada a
la rambla Marina. Si és així, votaríem favorablement a la seva moció, de totes
maneres recordin la petició anterior de dotar, si la Generalitat no podrà aportar els
6.000 euros, si vostès no doten de 96 milions la partida del Pla Educa 3.
Respecte a la moció 27, dir-los que, la que fa referència a tot el tema del pressupost
de la Generalitat, encara que el PP ens vulgui fer oblidar que en l’origen té molt a
veure personatges com el Ministre de Guindos o el seu constant suport al qual
vostès, com a Partit Popular, han fet a les mesures d’ajust de la troika, vostès, doncs
als seus atesos, doncs es desentenen de les crisis aquestes de la troika o les crisis
de Lehman Brothers, doncs recordar-los que, ja saben, que encara que a vegades
disfressem, les coses comencen a sortir. Hem estat temptats d’aprovar-los la moció i
demanar-los que incloguin el trasllat de la moció al Ministre d’Economia i
Competitivitat, per veure com li senta la crítica a la subprime i a la troika comunitària,
perquè si recordo que el Sr. Lluis de Guindos va ser el gran artífex de la caiguda de
Lehman Brothers a Espanya. Votarem en contra d’aquesta moció, perquè encara que
ens disfressin els arguments, encara que sembli que vostès ara estan en contra de
l’austeritat de la troika o que abominin de la crisis de les subprime, doncs vostès
estan en l’origen d’aquesta crisis i, per tant, vostès no poden presentar aquesta moció
sense que se’ls hi digui que no són coherents presentant-la.
I respecte a la moció que vostès han retirat, doncs li agraeixo la retirada de la moció,
que la van deixar sobre la taula i ara la retiren, perquè encara estem en el marge
negociador amb la Generalitat, de les sis aules públiques de P3 que la Generalitat
volia, al llarg del procés, doncs eliminar, finalment hi ha cinc que hem pogut
recuperar, és cert que ens queda una, la de l’escola Frederic Mistral i, en aquest
sentit, treballarem perquè un cop se sàpiguen les segones opcions de les famílies i hi
hagi la matriculació, doncs es pugui recuperar aquesta segona línia, que creiem que
és absolutament necessària al barri de Santa Eulàlia, en concret a l’escola Frederic
Mistral. En definitiva volia comentar, doncs aquests aspectes i, en tot cas, si no ens
acabéssim de sortir en la negociació amb la Generalitat, doncs evidentment nosaltres
també serem els primers que, juntament amb d’altres grups, doncs presentem una
moció per reclamar que els nostres alumnes tinguin totes les aules que necessiten i
totes les escoles tinguin totes qualitats necessàries, en concret hi ha escoles que
hauran d’afrontar un creixement d’aules i en canvi sembla ser que la Generalitat no
vol col·locar en aquests moments els mòduls necessaris, perquè tinguin les
condicions necessàries els nostres alumnes. Per tant, treballarem en el marge que
ens queda d’aquí al mes de juny, per recuperar aquesta aula de P3 que ens falta i,
evidentment, que les escoles de la ciutat tinguin els equipaments necessaris. Gràcies.

Essent les 20.05 hores entra en la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo respondré a la 26 i la Sra. Borràs respondrà a la 25, 27 i 28. Respondré la
moció en suport del nou Pla d’Infància i Adolescència, la qual votarem a favor, perquè
entenem que, bé, del contingut d’això d’augmentar l’edat, és molt encertat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs Sra. Borràs, de la 25 poden comentar el que vulguin.

SRA. BORRÀS
Gràcies, no, la 25 l’han retirat i, per tant, en aquest sentit, creiem que s’està fent una
bona negociació per part dels dos governs i, per tant, en aquest sentit, es donarà
resposta, entenem, a la demanda real que els ciutadans facin de les diferents escoles
i, en funció d’això, doncs és el que marcarà les aules que hi hagin d’haver a la nostra
ciutat.
Respecte a la moció de l’escola bressol de Sant Josep, firmat a l’octubre del 2006,
tornem, l’incompliment no ve d’ara, ve des del 2006, i jo crec que he argumentat i, per
tant, podrien servir els mateixos arguments que abans feia servir quan parlàvem de la
moció del Partit Socialista, del tema dels impagaments o de la manca de fer
inversions, amb la necessitat que n’hi ha en aquest sentit. Agraeixo que Iniciativa per
Catalunya en aquesta ocasió, això sí, ha hagut d’esperar que parli el Partit Popular,
però està bé, agraeixo que posi sobre la taula el que el govern de l’Estat ha retirat els
96 milions d’euros que rebia el govern de Catalunya, per poder fer polítiques en
matèria d’educació de 0 a 3 anys, i recordar també que també es van retirar amb
l’anterior govern, amb el govern, en aquest cas, socialista, el que eren les ajudes dels
3 a 6 anys, que també, encara que a dia d’avui ens soni xocant, no és un àmbit
obligatori i, per tant, en aquest sentit, si va retirar.
Respecte a la moció per instar al govern de la Generalitat a presentar els
pressupostos i a reorientar la política econòmica, tal, tal, tal, home, escolti, miri,
sincerament, el to sí, molt correcte, però és clar, que vingui per part del Partit Popular
una iniciativa com aquesta, és que sincerament, vostès el que haurien de fer és
passar de puntetes, mirar de ser transparents i que no els veiem, però que ens
vinguin aquí a exigir que presentem un pressupost que no és presentable, si us plau,
que se’n riu de tots plegats, no de la gent de Convergència i Unió, no, que se’n riu de
la gent de l'Hospitalet i de la gent de Catalunya, si us plau, com a mínim un punt de
discreció, perquè és clar, no és que sigui fort, és que és la màxima expressió, no vull
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utilitzar cap terme, perquè se m’acuden massa grossos i, per tant, prefereixo no
qualificar-lo, perquè és massa gros que vostès ens vinguin a demanar això.
Sap què passa? Que vostès estan fent unes exigències absolutament intolerables
pels ciutadans de Catalunya, no pel govern de Catalunya, no, pels ciutadans de
Catalunya, escolti’m, quan el govern de Catalunya ha de prendre algunes mesures,
les ha de prendre perquè vostès obliguen a uns nivells de dèficit impossibles de
complir, el 0,7% vostès demanen, si us plau, home, una mica... Miri, ara ens hem fet
imprimir, perquè això és d’ahir, certament, que Europa ha flexibilitzat el dèficit de
l’Estat i ha fet..., escolti’m, fa més o menys un any havien dit que el dèficit per
Espanya havia de ser del 3%, fa uns sis mesos del 4,5% i res, fa dos dies, i això vol
dir fa dos dies, del 6,3%. Això vol dir que hi haurà molta més disponibilitat econòmica,
a priori, per part del govern central, per poder fer coses i què fa el govern central, diu,
miri, jo em quedaré el 6,3 i a les comunitats autònomes les passo del 0,7 a 1,2%.
Però què vol dir això, traduïm-ho en números, perquè al final ens hi perdem tots, i
això què vol dir, doncs que el marge que tindrà de més el govern central serà de
33.000 milions d’euros, sap de quant serà el marge, no per Catalunya, sinó pel
conjunt de les comunitats autònomes, de passar del 0,7 al 1,2%, de 1.000 milions
d’euros. I per si no queda prou clar, li ensenyo a vostè, però també a tots els que ens
estan veient, aquest seria el marge, això està fet absolutament proporcional, que
tindrà Espanya per fer polítiques, i aquest, el de dos monedes, el que tindran les
comunitats autònomes.
¿I vostès ens demanen que presentem els pressupostos? Perdoni, però no, perdoni,
però no, de cap manera, què volen, o sigui, ens volen a tots morts o què, escolti’m,
vostès ens estan volent fer traspassar unes línies vermelles que no es poden
traspassar. Aquest país, i això vol dir el conjunt de ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, estem patint unes conseqüències de tot plegat, molt importants, a cap
altre comunitat autònoma, en aquests moments, ni tampoc els funcionaris, els
treballadors públics del govern de l’Estat, se’ls hi veurà disminuïda una paga
extraordinària i això passarà en canvi a..., i això passarà, no, no, amb el 0,7, no, no,
calculant, un 2% de dèficit.
¿I vostès ens demanen que presentem els pressupostos? Home, si us plau, el que
haurien de fer és dissimular, mirar cap a una altra banda, fer veure que fa bon temps,
quina sort, arriba la primavera i parlem d’altres coses, però vostès, home, no ens
posin els dits a la boca, vostès no ens poden aquí sortir en aquest àmbit, perquè és
clar, aquest és un tema que, insisteixo, abans ho deia, algú que no té precisament el
color de Convergència i Unió, no els hi vull donar cap color, però és obvi que ningú
diria, escolta, aquests van seguint les instruccions de Convergència i Unió,
Comissions Obreres i UGT, no només aplaudeixen que no es presentin els
pressupostos, sinó que demanen que no es presentin els pressupostos, que no es
presentin, perquè veritablement comparteixen el criteri que aquests pressupostos
farien massa mal.
Per tant, home, si us plau, no és que no li votem, miri, li diré sincerament, es pot dir
més clar, no sé si més fort, si més contundent, llàstima que no puguem votar amb
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més energia, que els nostres vots valguin per més, perquè, escolti’m, en aquests
moments això és rallant el que és vergonyant, que vostès hagin presentat una moció
com aquesta, no només freds, sinó que, a més a més, és vergonyant, escoti’m, de
veritat, vostès a qui es deuen és al conjunt dels ciutadans, no a les seves sigles.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al grup socialista, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, Sra. Bas, respecte al segon Pla per a la infància, miri, votarem afirmativament,
entre d’altres coses, perquè ja està pràcticament implementat i no gràcies al Partit
Popular, que de fet ara tenim aquí un compendi que em recorda molt aquell “corta,
copia y colorea”, sinó perquè ha aconseguit posar allò que té format, doncs de pla, tot
el que el cens de tècnics de tot l’Estat han anat fent, han anat, han anat suggerint,
han anat insinuant i han anat treballant. Jo és que no em vull deixar portar només per
la meva opinió, m’he mirat tot el pla i realment la immensa majoria de cosa que hi ha,
són ja coses que estan implementades.
He volgut consultar als tècnics que són especialistes en infància, no únicament als
municipals, sinó que també ho he fet amb els que estan treballant amb entitats de la
iniciativa social i també del govern autonòmic i, per no deixar-me res, em diuen, vagi
per endavant que els hi votarem, més que res per allò que els hi deia, per no decebre
tota la feina que han fet molts tècnics fins ara, que diuen alguna cosa així com:
“Aquest pla no és nou, ja que les bases es van començar a plantar al 2006, no aporta
cap novetat, ja que els canvis legislatius ja estaven en marxa des d’aleshores. La
iniciativa i la pressió d’aquests canvis corresponen a la societat civil, que han impulsat
en compliment de la convenció sobre els drets dels infants, tant el Safe the Children,
com la UNICEF, i tots els altres canvis que proposa ja es recullen en la Llei catalana
d’infància, com el registre de maltractaments, participació, protecció i prevenció.”
Comprenc que vostès últimament, notícies agradables en donen poques, o sigui,
reconec que no és un moment en aquell que tot allò que ve del Partit Popular, doncs
és aplaudit amb entusiasme i acollit per la ciutadania, doncs en termes de, quina
bona notícia, i de tant en tant alguna s’ha de posar sobre la taula, però en aquest cas,
lamento l’expressió, penso que és un cas, jo crec, que de certa, no sé, complaença
amb vostès mateixos, de cert oportunisme polític, perquè això ja està pràcticament
implementat, perquè, a més a més, el Partit Popular només ho recollirà, farà un
compendi de tot el que els han recomanat. E insisteixo, vostès ja veurem si ho podran
implementar o no, entre d’altres coses, perquè sí que és cert que hi ha dotació
econòmica, però estem en uns temps, que ja veurem on van a parar tots aquests
diners que vostès diuen que doten la Llei.
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Per tant, sí per tots els tècnics que han treballat, per tota la seva experiència, per tot
el que han aportat, però francament, vostès l’únic que han fet és un compendi i el
“corta, pega y colorea”, no es pot atribuir al Partit Popular aquesta feina.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, per a la resta de mocions.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Començarem pel final, per la número 28, que ja anunciem
que votarem favorablement, però...

SRA. SECRETÀRIA
A la moció 28 hi ha una esmena proposada per Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, que hauria d’acceptar el Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Bé, accepta o no accepta Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, sí, se aceptan sin ningún problema.

SRA. ALCALDESSA
Se acepta la enmienda, vale, pues la aprobamos con enmienda incluida.

SR. BELVER
Perfecte, doncs l’aprovem amb les esmenes que plantejava el grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Però, i ja els hi dic que votarem
favorablement, però abans presentàvem una moció on fèiem un reguitzell de
demandes de compromisos agafats amb la ciutat de l'Hospitalet i que hores d’ara no
s’havien tirat endavant, i ara en la seva intervenció la Sra. Meritxell deia que això ve
d’un conveni del 2006 i, per tant, ja no es complien llavors, la diferència és que quan
es va signar aquest conveni o aquest acord amb el tema d’escoles bressols, s’han fet
cinc, es va fer un acord per vuit i se’n van fer cinc, no és que no s’hagi fet cap, s’han
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fet cinc i queden tres, com recordava el Sr. Lluís Esteve, la de Sant Josep que surt
avui aquí, la de Collblanc i la de Bellvitge.
Però avui el PP ens porta aquest acord per demanar que es faci, escolti, en els
pressuposts del 2011 i del 2012 de la Generalitat, vostès van votar a favor, sí, i no hi
eren, en el famós acord que van estar en aquest Ple ensenyant amunt i avall, pels
pressupostos del 2012, on parlaven de tots els equipaments que s’havien de fer,
perquè vostès donessin suport, en aquell moment estàvem parlant fonamentalment
del CAP de Rambla de la Marina, que en una versió sí estava, que en l’altre no, que
aquí i allà, l’escola bressol de Sant Josep no estava en cap, en cap. Per tant, quan
vostès tenien possibilitat de condicionar els pressupostos de la Generalitat, perquè el
desenvolupament d’aquests equipaments es fes a la ciutat, no ho van demanar, no és
que els hi diguessin que no, és que no ho van plantejar, no ho van posar sobre la
taula.
Però malgrat tot això, evidentment nosaltres estarem d’acord en què es tiri endavant
la construcció de l’escola bressol de Sant Josep i que la Generalitat posi els diners
que en aquell acord es fixava, perquè quan nosaltres no l’hem posat a la llista, és
perquè la Generalitat ja ens ha deixat ben clar que per a la construcció d’escoles
bressols no posarà ni un cèntim.
I respecte de la moció 27, que la Generalitat presenti els pressupostos ja, vostès a
l’any passat encara els hi faltava dos mesos per presentar-los, vostès l’any passat els
van presentar en el mes de juny, els van aprovar el 28 de juny de 2012, entre d’altres
coses, perquè van voler esperar a què passessin les eleccions autonòmiques
d’Andalusia, bàsicament per això. Per tant, home, cadascú segurament crida quan li
apreta la seva sabata, però home, que vostès vinguin aquí a demanar-li al govern de
la Generalitat, nosaltres estaríem encantats de ja tenir uns pressupostos, abans la
Sra. Perea explicava el per què, i evidentment estem patint tots plegats el fet de no
tenir uns pressupostos aprovats, evidentment, que s’aprovin amb unes determinades
condicions, home, millor que d’altres, evidentment.
I vostès, a més a més, en la moció ens diuen cóm han de ser aquests pressupostos,
perquè diuen quines han de ser les prioritats, a què han de dedicar cadascuna de les
partides, on s’ha de prioritzar, on no, estaria bé que tal qual ho han fet aquí, ho
enviessin a Madrid per quan aproven els pressupostos, segueixin el mateix esquema,
perquè clar, si aquí estem demanant, fem uns pressupostos immediatament per a la
creació d’ocupació, d’acord ¿i si afegim a Madrid igual? Perquè porten un ritme de
destrucció d’ocupació, des que governen vostès, tota la resta, jo ja li vaig dir un dia
que des de la mort de Kennedy, tot és culpa meva, però clar, des que governen
vostès alguna responsabilitat tindran i vostès porten un ritme de destrucció
d’ocupació, record, amb reforma laboral inclosa.
Per tant, que ara vinguin a exigir això i ens marquin, a més a més, amb el seu
programa, diguéssim, que com, a més a més, en aquesta petició de pressa, perquè
aprovin els pressupostos de la Generalitat, inclouen el que seria el seu programa
d’acció de govern, clar, ens fan més por que un nuvolat, per tant, per totes aquestes
raons, votarem en contra de la moció.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ens hem posicionat tots els grups polítics, no sé si per part del Partit Popular
volen fer servir un segon torn, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En principi agrair els vots favorables i l’abstenció també
d’Iniciativa, amb la qual cosa, la moció aquesta queda aprovada sense cap vot
negatiu. I Sra. Fernández, jo comprenc que li molesti ideològicament, votar a favor
que el Partit Popular d’Espanya faci un bon Pla d’Infància i Adolescència, però estar
clar, ho fan els funcionaris, els funcionaris sempre són els que treballen, igual que en
aquesta casa, això ja està, però qui ha fet aquest Pla, qui ha fet el “copia y pega”, que
diu vostè, és el Partit Popular, i jo li agraeixo el seu vot favorable. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Esteve, nosotros en la moción hemos intentado ser
suaves y hacer una introducción bastante neutra, que al menos en la parte
declaratoria, creo que la podría firmar cualquiera. Es verdad, hablamos de las
subprime y no tenemos ningún inconveniente en elevarla a algún ministerio si a usted
le parece bien y la vota a favor. Ahora bien, hemos sido suaves, no me diga usted
que el origen de la crisis son las políticas del PP, mire, le voy a poner un ejemplo, en
2006, en Cataluña, había 260.000 parados, 260.000 catalanes en paro y 14.000
millones de deuda, 2006, después de más de 20 años de Convergència i Unió, en
2010, había 30.000 millones de deuda y 571.000 parados ¿y usted me va a dar
lecciones de política social? Claro, así es muy fácil hacer partidas presupuestarias,
cogemos la VISA de todos los catalanes, les hipotecamos y listos, ya tenemos la
política social hecha, es que así es muy fácil, no le acepto lecciones de política social,
ni de política educativa, ni mucho menos de inversiones, evidentemente no se lo
acepto.
Sra. Borràs, nosotros hemos reconocido en la moción que todos los gobiernos tienen
dificultades, evidentemente, como dice el Sr. Belver, es una moción que tiene un
punto de vista ideológico, tiene varios acuerdos, pues que responden a nuestra visión
de cómo han de ser las cosas, pero hemos intentado ser prudentes y si no lo hemos
conseguido, pues bueno, aquí van mis disculpas por delante, pero evidentemente,
esto que usted dice no es verdad. Ustedes no están presentando los presupuestos
porque hace dos días Europa dijera lo que dijo sobre el déficit, no es verdad, ustedes
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no presentan sus presupuestos porque son incapaces de llegar a acuerdos de
gobierno con sus propios socios de gobierno, con sus propios socios de gobierno, es
que es muy fuerte, es que ustedes están gobernando con Esquerra Republicana, hay
un acuerdo de legislatura, ahora se sacan de la manga, es que Europa dice esto,
mañana será otra cosa, lleguen a un acuerdo y preséntenlo, pero no vayan dando
globos sonda sobre futuros impuestos, sobre futuras modificaciones o futuras
conversaciones con sindicatos sobre los presupuestos, apruébenlos. Ustedes llevan
aquí tres años gobernando ya, tres años, evidentemente ha habido unas elecciones
de por medio, pero bueno, todos los consellers repiten o casi todos, el Conseller de
Economia i Coneixement sabía qué situación había, el problema es que desde hace
mucho tiempo no se sabe qué se quiere hacer, ese es el problema. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de la resta de grups, per part d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, tant la Sra. Borràs, com el company del PP, doncs han
aprofitat per posar cullerada i culpar als altres, com sempre, i tant en la moció anterior
del PSC, com ara amb la del PP, doncs en concret la Sra. Borràs aprofita i posa en
entredit convenis que va firmar el govern d’esquerres amb aquest Ajuntament i al
menys en educació no li val i li posaré dos exemples. El primer és respecte les
bressols, en 23 anys del govern de la Generalitat, del govern Pujol i els dos anys i
mig que vostès porten, van fer tres bressols a la nostra ciutat i l’Ajuntament va poder
fer una pagada a 800 euros la plaça, de manteniment, en canvi quan es va signar
aquest conveni, quan va entrar el govern d’esquerres a la Generalitat, en els 7 anys,
hem pogut fer cinc bressols, no a 800, sinó a 1.800 euros per plaça, i és realment en
això que es va gastar els diners el govern d’esquerres.
I li posaré l’altre exemple, l’altre exemple que feia referència abans a la moció del
Partit Socialista, les escoles que estàvem reclamant conjuntament a la moció anterior,
són del pla d’urgència, construïdes a l’any 75, que tenien una vida útil de 20 anys,
que a l’any 95, que encara governava el Sr. Pujol, li quedaven 9 anys per governar,
doncs s’havien d’haver fet noves. En aquells 9 anys que va caducar la vida útil, més
els 2 anys i mig que vostès porten al govern, 11 anys i mig, vostès van fer un edifici
nou a la nostra ciutat, el Prat de la Manta, perdó, dos, i el Patufet Sant Jordi, dos, és
veritat. Però en 7 anys de govern d’esquerres s’han fet cinc, en 7 anys cinc, en vint i
pico anys vostès n’han fet dos.
Per tant, en això és precisament en el que es va gastar els diners el govern
d’esquerres i això sí que és política social, és política educativa, per tant, això és
l’exemple que el govern d’esquerres no va malbaratar els diners a Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, breument. Certament, tots els governs tenen dificultats,
però n’hi ha alguns que en posen i aquests són vostès, n’hi ha alguns que en posen
de dificultats i aquests són vostès. I no s’enganyin, el tema de no fer pressupostos no
es tracta pel tema d’esperar si hi ha més dèficit, si se’ns permet més dèficit o no per
part d’Europa, si el soci de govern, escolti, vostès veuen fantasmes per tot arreu, no
en vegin, simplement és una decisió ferma del govern, que quan uns pressupostos
l’únic que et porten és a un carreró sense sortida i a no donar uns mínims d’allò que
se n’ha dit que ja estem tocant os i, per tant no podem anar més enllà, en aquest
àmbit, escolti’m, vostès no ens faran fer un pas endavant, perquè és com aquell que
et posen davant del precipici i diu, vinga noia camina, doncs no, escolta, davant del
precipici un pas endavant no ens el faran fer i, per tant, a dia d’avui, per això no hi ha
pressupostos.
I, home, certament, el Sr. Fran Belver li recordava i és cert, hi ha una diferència
substancial entre la no presentació de pressupostos, en aquests moments, per part
del govern de la Generalitat, amb la no presentació dels pressupostos per part del
govern central fa un any. En aquella ocasió va ser per tàctica política, per guanyar les
eleccions andaluses, que per cert, no els hi va sortir tot el rodó que vostès voldrien,
però per altra banda, ara no és una qüestió de tàctica, és una qüestió de donar
resposta a les necessitats dels ciutadans. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista, la Sra. Dolors Fernández havia demanat la
paraula.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Sra. Elisabet Bas, no sóc tan visceral, com vol que em
molesti un pla que es va començar a redactar al 2006 i que, a més a més, hi ha
aportacions d’UNICEF i que, a més a més, a part de funcionaris, han treballat
quantitat de tècnics que treballen a empreses de la iniciativa social en aquest àmbit.
El que em molesta és l’oportunisme polític que només havent fet la compilació dir,
miri que som capaços de fer el PP, perquè no els hi he sentit encara ni un sol
agraïment a tota aquesta legió de tècnics que han treballat perquè aquest pla vegi la
llum. No, no, no sóc tan visceral, per això hem dit que el nostre grup estava, doncs
d’acord amb impulsar aquest pla, en votar-los afirmativament i ja veurem, a partir del
moment en que això s’implementi, què tenim a dir o no.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular, em sembla que poden dos minuts.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Que malo es el gobierno de España, que les obliga a ustedes
a celebrar el tricentenario del 1714, gastando más de un millón de euros, que malo es
el gobierno de España. Que malo es el gobierno de España, que les obliga a ustedes
a gastarse más de un millón de euros en subvenciones a Ómnium Cultural o
entidades afines. Que malo es el gobierno de España, que les obliga a ustedes a
gastarse dinero público haciendo convenios con medios de comunicación, que malo
que es el gobierno de España. Mire, Sra. Borràs, esto es un carro y de este carro
tenemos que tirar todos y o tiramos todos o no salimos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest apartat del Partit Popular, passem a les mocions de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26, 27 i 28; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 25.- DE REBUIG A LA DECISIÓ DE LA CONSELLERIA
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’ELIMINAR AULES
DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 26.-

MOCIÓ DE SUPORT AL NOU PLA D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que a l’Estat espanyol l’edat mínima legal per contraure matrimoni es troba
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fixada fins ara en 14 anys, sent de les edats més baixes d’Europa.
Atès que als 14 anys tant els nois com les noies són nens per tenir la responsabilitat
que comporta el matrimoni, i ningú hauria de limitar els temps de la seva infància.
Atès que el Govern de l’Estat està preparant la modificació del Codi Civil perquè
l’edat mínima per casar-se s’elevi dels 14 als 16 anys.
Atès que la modificació de l’edat de consentiment sexual, que en aquest moment és
de 13 anys, també serà elevada, seguint recomanacions de la ONU, i actualment
s’està consensuant amb altres forces polítiques l’edat mínima per modificar el Codi
Penal, que podria ser també a partir dels 16 anys.
Atès que aquesta elevació d’edat de consentiment sexual evitarà que comportaments
d’abusos sexuals quedin sense càstig, al ser relacions consentides, independentment
de l’edat de l’altre membre de la parella.
Atès que es reformarà la Llei integral contra la violència de gènere perquè els menors
de 18 anys siguin també considerats víctimes de violència de gènere.
Atès que es crearà un registre de nens maltractats o que hagin patit abusos, i es farà
amb la sola denúncia dels Serveis Socials, encara que cap familiar no hagi denunciat,
el que permetrà posar en marxa polítiques de suport i assistència als menors.
Atès que aquestes mesures s’emmarquen en el nou Pla d’Infància i Adolescència pel
període 2013-2016 fet pel Govern de l’Estat, amb un finançament global de 5.159
milions de €, que conté 125 mesures i suposa la modificació de 11 lleis.
Atès que aquets canvis seran positius, per tenir unes Lleis més modernes i
equivalents a les normes europees, i com a protecció dels ciutadans que es troben en
situació més desfavorida.
És per aquests motius que el Grup Polític del PPC presenta al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords :
Primer.- Instar a l’Ajuntament de L’Hospitalet perquè manifesti el seu suport al nou
Pla d’Infància i Adolescència, així l’edat mínima per casar-se s’elevarà als 16 anys,
s’elevarà també l’edat de consentiment sexual, i la Llei considerà també els menors
de 18 anys com a víctimes de la violència de gènere, creant una base de dades de
menors en situació d’abusos o maltractaments.
Segon.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups polítics i a les Entitats i
Associacions de Serveis Socials del nostre municipi.

MOCIÓ 27.- PARA INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT A PRESENTAR
LOS PRESUPUESTOS Y A REORIENTAR SU POLÍTICA ECONÓMICA
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PRIORIZANDO LOS PROBLEMAS REALES DE LOS CATALANES Y
FOMENTANDO LA TRANSPARENCIA. Ha estat rebutjada amb 18 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 28.- SOLICITANDO AL GOBIERNO DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO EN OCTUBRE DE
2006 ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ Y UNIVERSITATS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET
PARA LA CREACIÓN DE UNA GUARDERÍA EN EL BARRIO DE SANT JOSEP.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; 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 conforme a la Declaración Universal de los Derechos de los Menores la
educación infantil es un derecho universal que hay que garantizar.
Dado que en octubre de 2006 se firmó un convenio de colaboración entre el
Departament d’Educació y Universitats de la Generalitat de Catalunya y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet para la creación de 786 nuevas plazas de escuela de
educación infantil de 0 a 3 de titularidad municipal.
Dado que en el anexo 1 de dicho convenio figura, entre otras, la creación de una
escuela de educación infantil de 0 a 3 en el barrio de Sant Josep con una capacidad
de 122 plazas.
Dado que la creación de una escuela de educación infantil de 0 a 3 en el barrio de
Sant Josep fue una propuesta de la comisión de entidades del barrio recogida en el
documento “Pla de Millores Sant Josep”.
Dado que en la elaboración de ese plan de mejoras para el barrio de Sant Josep
participaron más de 20 entidades siendo presentado públicamente el 29 de
noviembre de 2006.
Dado que a fecha de abril de 2013 ese convenio firmado entre el Departament
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d’Educació y Universitats de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de
L’Hospitalet para la construcción, entre otras, de la escuela de educación infantil de 0
a 3 de Sant Josep no se ha cumplido a pesar de ser una de las principales
reivindicaciones de los vecinos.
Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar al gobierno de la Generalitat de Catalunya el cumplimiento del
convenio firmado en octubre de 2006 entre el Departament d’Educació y Universitats
de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de L’Hospitalet para la creación de
una escuela de educación infantil de 0 a 3 en el barrio de Sant Josep, así como las
que el mismo convenio prevé en los barrios de Collblanc y Bellvitge, que también
están pendientes de creación.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya y a los grupos políticos del Parlament de Catalunya.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 29 i 30, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació té la paraula la Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies, sí. Aquesta és una moció que fa ressò, en certa manera, del que va aprovar,
d’una forma molt majoritària, el Parlament de Catalunya, i és instar al govern de la
Generalitat a iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat, per tal de possibilitar la
celebració d’una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur. Un
tema tan, podríem dir, d’arrel democràtica, de donar la veu a la gent, de poder
escoltar quin és el projecte que hi ha, aquest és un tema que nosaltres entenem que
és inqüestionable. I ho fem així, d’una forma absolutament dialogant, d’una forma, jo
m’atreveixo a dir inclús, molt innocent, és a dir, instar al govern de la Generalitat a
iniciar el diàleg ¿algú ens pot impedir iniciar un diàleg amb el govern de l’Estat,
perquè hi hagi, doncs la possibilitat d’una consulta a la ciutadania catalana?

Mirin, aquest país va iniciar un procés nou en el moment en què la Sentència del
Tribunal Constitucional modifica l’Estatut i, per tant, hi ha la lectura per part de molts
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catalans i catalanes que entenem que potser aquella Constitució no dóna resposta a
les nostres necessitats, ni escolta el que aquest país demanda. Cal afegir també una
sensació que es basa en uns fets reals d’injustícia sobre les inversions públiques que
es fan a Catalunya, així com l’incompliment del model de finançament i aquest ofec
que hem vingut parlant. Per tant, doncs d’acord amb la voluntat majoritària,
expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de
Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir, per tal
que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu.
I això ho volem fer d’aquesta manera, a través del diàleg, a través de parlar amb el
govern central i, per tant, de poder donar respostes. Nosaltres mirem i és en certa
manera trist, que haguem d’admirar l’actitud del govern de la Gran Bretanya respecte
Escòcia, a la qual no li fa angunia el resultat que pugui haver-hi, no li fa angunia el fet
de donar veu, doncs als escocesos. Això, lògicament hi ha hagut els seus moments
de dificultats i de pacte, però és necessari que aquest pacte pugui venir i es pugui
escoltar la veu dels ciutadans, nítidament, a les urnes.

SRA. ALCALDESSA
Per la següent, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. “Apropa cultura” és un programa socioeducatiu dels
principals equipaments culturals, adreçat als usuaris dels centres i serveis socials,
que treballen amb persones en risc d’exclusió, permetent, amb un preu social o
beques d’ajut, l’accés d’aquests col·lectius a la millor programació de música, teatre i
dansa, compartint butaca amb el públic habitual de l’espectacle. Té el propòsit de ser
una finestra única de reserves d’espectacles culturals pel sector, facilitant la tasca
dels educadors socials al moment de fer la tria, selecció, reserva d’espectacles i
preparació de la sortida. “Apropa Cultura” compta amb el suport del Consorci
Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, facilitant així la incorporació de nous
equipaments culturals d'arreu de Catalunya, a més del suport de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona.
Vist que 36 entitats de l’Hospitalet ja estan registrades en aquest programa i amb la
finalitat que plegats amb d’altres que ho vulguin, puguin gaudir d’aquest servei a la
seva pròpia ciutat, tant al Teatre Joventut, com al Barradas, proposem a aquest Ple
que l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiï l’adhesió al programa “Apropa Cultura”.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel posicionament de la resta de grups, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a les dues mocions. La moció número 30 pensem que és una
moció adient i, per tant, cal que s’estudiï aquesta possibilitat i la moció 29, la votem a
favor, com no pot ser d’una altra manera, però no sense deixar de fer una reflexió
col·lectiva. És una moció que a nosaltres ens produeix una tristesa molt profunda, per
no dir que ens fa pena, que aquestes alçades estem encara així, nosaltres votem
favorablement de la moció, perquè en el Parlament de Catalunya, que és l’òrgan
competent, ja hem votat en dues ocasions, si no recordo malament, i hem discutit i
hem parlat molt sobradament aquests mesos, potser massa, sobre el dret a decidir,
però encara no hem decidit absolutament res, per tant, això comença a ser una
situació bastant lamentable.
Vull dir, ha arribat el moment que el govern de la Generalitat faci alguna cosa més
que parlar, parlar, parlar, parlar, donar les culpes als altres i continuar sense donar
cap proposta per aquest país. És probable que algun dia aquest país, que és
Catalunya, que no és Estat, tingui un Estat, però si continuem amb el govern de la
Generalitat, igual arriba el dia que Catalunya tingui un Estat, però ja no tingui país,
amb el ritme que porta el president Mas portant aquest país. I ho dic, perquè el
Parlament de Catalunya ja ha discutit sobre el dret a decidir abans de les eleccions,
que el programa de Convergència i Unió era precisament la consulta i el dret a
decidir, perquè havia arribat l’hora, segons ens deien, i després de les eleccions ha
tornat a discutir, a debatre i a votar, amb una majoria amplíssima, sobre el dret a
decidir.
Senyors de Convergència i Unió, no entenem perquè ve aquesta moció en aquest
Ple, perquè ja el Parlament ha decidit, per tant, el que volem ara, ara que ja hem
discutit sobre el dret a decidir, és decidir i volem decidir-ho i decidir-ho tot, la
ciutadania de Catalunya vol decidir-ho i vol decidir-ho tot. Perquè el govern de
Catalunya amb les competències actuals, pot consultar al poble de Catalunya, per
exemple, sobre quin pressupost vol que aprovi el govern de la Generalitat, perquè el
poble de Catalunya té opinió i té ganes d’opinar sobre l’estat de la salut pública a
Catalunya i com vostès i només vostès l’estan destrossant, de quin model d’educació
i què estan fent vostès a l’educació pública i això volem decidir-ho també el poble de
Catalunya i vol decidir el model de país que vostès estan construint, mentre li donen
la culpa sempre als altres, o al passat o a Espanya o al Partit Popular o al Partit
Socialista, sempre són els altres els que ho fan malament i els que fan malbé el poble
de Catalunya. Com si vostès no haguessin aprovat totes les polítiques econòmiques i
dic totes, han donat suport a tots els governs dels últims 15 anys a l’Estat Espanyol,
van donar suport a la política econòmica de José María Aznar, abans de Felipe
González, van donar suport a la política econòmica de José Luís Rodríguez Zapatero,
han donat suport a la primera part de la legislatura de Mariano Rajoy i la seva política
econòmica i donen suport a la Unió Europea, a aquesta política econòmica que ens
està escanyant a la ciutadania de Catalunya.
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I avui vénen a l’Ajuntament de l'Hospitalet, com a d’altres ajuntaments suposo, a què
instem a la Generalitat a què obri un procés de diàleg per demanar al govern de
l’Estat que faci una consulta, això em sembla, senzillament, una presa de pèl
majúscula que em fa pena, em fa pena i em produeix tristesa, perquè significa que
tenim un govern que no té cap projecte, que només tenia el projecte de la consulta i
quan ha arribat l’hora de la veritat, no té el coratge per fer el que havia promès que
faria durant la campanya electoral, que era consultar al poble de Catalunya. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, el título no es inocente, inicio del diálogo, pues oiga,
por dialogar no hay ningún problema, sólo faltaría, pero claro, cuando el diálogo tiene
la finalidad de cometer una ilegalidad conforme a la legislación vigente, pues mire,
entonces ya ese título no es inocente y, por tanto, nosotros no estamos de acuerdo.
No se puede comparar Cataluña con Escocia, Inglaterra con España, no se puede
comparar la legislación inglesa, basada en los usos y costumbres, con una legislación
muy normativizada como es la española, es incomparable, lo que dice nuestra
legislación, el marco legislativo, lo que dice cómo tiene que hacerse las reformas de
las leyes, no es lo mismo que la legislación inglesa o la americana o la china o la
peruana, es que cada país es distinto y, por tanto, aquí estamos en un país que se
llama España y tenemos que regirnos por nuestra legislación.
Mire, la postura del Partido Popular es que ustedes cojan su petición, se la trasladen
al Congreso de los Diputados, su petición de celebración de un referéndum, lo lleven
al Congreso de los Diputados, exactamente como hizo el Sr. Ibarretxe, y que allí cada
grupo político se posicione y lo que decida el Congreso de los Diputados, lo mismo
que hizo el Sr. Ibarretxe y lo mismo que hizo el señor PNV, pues que se acepte.
Ustedes dicen que se haga conforme al marco legal, bien, mire, artículo 168 de la
Constitución Española, es muy claro, es la revisión parcial del título preliminar de la
Constitución, por lo que debe ser aprobado por dos tercios de las dos cámaras,
Congreso y Senado. Pues está claro, si eso es lo que hay que hacer, por tanto, no
mareen ustedes más la perdiz, cójanlo y llévenlo al Congreso de los Diputados, como
aquí muy bien ya se les ha dicho.
Miren, de todas manera, nosotros, ya digo, no estamos por la labor de votar a favor
de esta propuesta de esta moción y desde luego, mire, en un momento donde en
Catalunya, el año pasado, se cerraron 2.000 comercios, 6.000 personas más en el
paro, un momento donde en Catalunya hay 664.000 parados ¿realmente ahora hay
que hablar de independencia o nos ponemos todos un poco las pilas? Y quizás todos
somos los culpables de esta situación y digo todos somos los culpables de esta
situación y entre todos tenemos que buscar la solución.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, faltaria…

SR. DEL RÍO
Ah! Sí, la siguiente moción, evidentemente, votamos a favor.

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

SR. GRAELLS
Sí, respecte de la moció “Apropa Cultura”, efectivament estudiarem la possibilitat
d’adherir els dos equipaments en aquest programa i, per tant, votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Alcaldessa. A veure, aquesta moció, jo comparteixo, com a mínim, una bona
part dels arguments i del plantejament que feia el Sr. Salmerón. És una moció
segurament que, com a mínim des d’aquest grup, preferiríem no haver de debatre en
aquest Ple, pensem que quan el Parlament de Catalunya ja s’ha pronunciat, ja s’ha
pronunciat, a més a més, amb una certa reiteració, ara ens trobem que la portem als
ajuntaments, no només a l’Ajuntament de l'Hospitalet, sinó que s’està portant als
ajuntaments en diferents textos, per buscar una espècie de refrendo en aquesta
posició, a més a més, amb textos diferents i amb acords diferents. Evidentment,
nosaltres, des del grup municipal socialista, a una proposta o a un acord, un acord
únic que diu exactament el mateix que portava la proposta de resolució que el grup
socialista va portar en el Parlament de Catalunya, no podem fer una altra cosa que
votar favorablement.
Dit això, nosaltres estem a favor del dret a decidir? sí, estem a favor del dret a decidir
moltes coses, no només sobre una, ens agradaria decidir sobre tantes i tantes coses,
el Sr. Salmerón en parlava, ens agradaria decidir sobre las polítiques públiques que
s’apliquen o no s’apliquen, ens agradaria decidir sobre cóm es tiren endavant
determinats serveis públics o com es deixen de prestar aquests serveis públics. Però
el que és evident i no som innocents, és evident que aquest dret a decidir que es
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propugna i que es busca, es busca amb una intenció i es busca amb una finalitat, que
és anar a buscar posar a debat o posar sota el posicionament de la ciutadania de
Catalunya, quina ha de ser la relació entre Catalunya i el conjunt d’Espanya.
Nosaltres, com saben, i així ho vam manifestar i ho vam portar en una moció en el
mes d’octubre passat, nosaltres estem per una renovació del pacte constitucional,
pensem queha arribat un bon moment per fer aquesta renovació del pacte
constitucional, però el que nosaltres demanem és una reforma federal d’aquesta
Constitució. Volem tirar endavant una reforma federal que ens constitueixi en un estat
federal, en un estat federal que no confederal, on les avui comunitats autònomes
estiguin, totes elles, en situació horitzontal, on discuteixin, on parlin entre elles d’igual
a igual i on hi hagi un estat central amb determinades polítiques en determinats
àmbits i jugant el paper d’aquesta Administració General de l’Estat.
Amb una regles clares, amb unes regles que permetin el desenvolupament de
polítiques pròpies en els territoris i que serveixin per enfortir i millorar els mecanismes
de cooperació entre les comunitats autònomes i entre elles i l’Administració General
de l’Estat. On hi hagin els recursos suficients i l’organització dels recursos econòmics
suficients pel conjunt d’aquests estats federals, per poder tirar endavant aquestes
polítiques i on, evidentment, s’estableixin mecanismes de nivellament i de
redistribució que han de servir per tenir polítiques homogènies en el conjunt de l’Estat
i que serveixin per compensar, per redistribuir riquesa entre els diferents territoris. I
que també abasti, aquesta modificació, el que és la representació, amb una
combinació d’autogovern i de cogovern amb la resta de comunitats autònomes, amb
la resta d’estats federals i amb el govern central, on ha de tenir una especial
rellevància la reforma del Senat. La cambra alta ha de tenir una renovació que pot
anar en dues direccions, o bé la seva supressió en benefici d’un consell federal o bé
una representació territorial estricta, on els seus representants surtin dels diferents
parlaments de cadascun dels estats federals. I finalment, amb un reconeixement del
caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de l’Estat.
I tot això cóm, i insistim i per nosaltres és el tronc central d’aquest debat, impulsar un
procés de negociació entre Catalunya, entre el govern de Catalunya, el Parlament de
Catalunya, el govern d’Espanya, les institucions espanyoles, que ens permeti arribar
a un acord on, si s’han de modificar lleis, que les lleis no siguin esgrimides per tirarles pel cap al poble, als ciutadans i les ciutadanes, si hi ha lleis i aquestes lleis
majoritàriament pensem que s’han de modificar, puguem negociadament,
acordadament, tirar endavant aquesta modificació, amb l’objectiu d’assolir un acord,
perquè una qüestió fonamental en una negociació, és que les parts que s’asseuen,
tinguin la voluntat d’arribar a un acord. Per tant, hem d’impulsar aquesta negociació,
no per dir que ho hem intentat i no ha sortit bé, sinó que hem de tirar endavant
aquesta negociació per assolir un acord entre el govern de Catalunya i el govern
d’Espanya, que faci possible un desenvolupament territorial diferent, que ens porti a
una Catalunya dins d’un estat federal, a una Europa federal, on tinguin el
reconeixement, insisteixo, cultural, lingüístic, fiscal, però que també serveixi per unir
als pobles i no per separar-los.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’algun grup polític volen fer... sí, per part de Convergència i Unió,
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Només per dir un parell de coses. En primer lloc, que agraïm els vots favorables que
es produeixen, el que s’ha expressat aquí demostra els matisos que hi ha, però
també demostra l’esforç per mirar d’arribar a acords i, per tant, això és el que per
nosaltres és substancial. I és en aquest sentit que entenem que el govern, però
també les diferents formacions polítiques, hem de seguir avançant en aquesta línia,
que s’està fent, que s’estan tirant endavant els compromisos que es van prendre i,
per tant, doncs hi ha organismes, hi ha decisions que s’estan prenent i que van en
aquesta línia i, sense voler entrar en polèmica, simplement agrair el vot favorable i
pensem que és bo que la ciutat de l'Hospitalet també s’hi sumi en aquest dret que el
Parlament de Catalunya reclamava a través del diàleg amb l’Estat Espanyol. Gràcies.

SRA. ALCALDESA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo vull agrair també el vot favorable a la proposta d’estudi
del programa “Apropa Cultura”, del que gaudiran entitats de la nostra ciutat en risc
d’exclusió social. També vull dir-li al govern, en el sentit que una vegada fet l’estudi, si
determina l’adhesió, ho facin saber, i si no determina l’adhesió, em comuniquin els
motius pels quals no es fa aquesta adhesió. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap intervenció més, passaríem ja al següent bloc.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29 i 30; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 29.- PER A FER POSSIBLE LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA
SOBRE EL FUTUR DE CATALUNYA.
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,
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Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés,
el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i de reforçar la cultura
pròpia i la identitat col•lectiva.
ATÈS que l’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del
poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’edat mitjana, amb les assemblees
de Pau i Treva i la Cort Comtal.
DONAT que al segle XIV es creà la Diputació del General, o Generalitat, que anà
adquirint més autonomia fins que arribà a actuar, durant els segles XVI i XVII, com a
govern del Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la
Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el
dret públic català i les institucions d’autogovern.
DONAT que aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de
reforçar-se i promoure’s des del reconeixement mutu.
DONAT que durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914
fou un primer pas en la recuperació de l’autogovern, abolit per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República Espanyola, el 1931, es
constituí un govern català, amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
estatut d’autonomia.
DONAT que la Generalitat fou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un
règim dictatorial que durà fins al 1975. La dictadura va tenir una resistència activa del
poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació
de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat,
amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la
transició democràtica, i en el context del nou sistema autonòmic definit per la
Constitució espanyola del 1978, el poble de Catalunya aprovà en referèndum l’Estatut
d’autonomia de Catalunya el 1979 i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
DONAT que els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de
les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del
marc polític i jurídic. La més recent es va concretar en el procés de reforma de
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l’Estatut d’autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005.
VIST que les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat espanyol,
entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
comporten un refús radical de l’evolució democràtica de les voluntats col•lectives del
poble català dins de l’Estat espanyol i creen les bases per a una involució en
l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
VIST que el poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de
superar l’actual situació de bloqueig dins de l’Estat espanyol.
VIST que les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010, amb el lema «Som
una nació. Nosaltres decidim», i de l’11 de setembre de 2012, amb el lema
«Catalunya, nou estat d’Europa», són expressió del rebuig de la ciutadania envers la
manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
VIST que el 27 de setembre de 2012, mitjançant la Resolució 742/IX, el Parlament
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col•lectiu per mitjà d’una consulta. Les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya, el 25 de novembre de 2012, van expressar i
confirmar aquesta voluntat de manera clara i inequívoca.
Per tot l’anteriorment exposat el Grup Polític de Convergència i Unió proposa a
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
Que l’Ajuntament de l’Hospitalet expressi el seu suport al Parlament de Catalunya en
l’inici d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer possible la celebració d’una
consulta als ciutadans de Catalunya per a decidir sobre el seu futur.

MOCIÓ 30.- PER ADHERIR ELS EQUIPAMENTS CULTURALS DE LA CIUTAT
AL PROGRAMA “APROPA CULTURA”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist que “Apropa Cultura” és un programa socioeducatiu dels principals equipaments
culturals adreçat als usuaris dels centres i serveis socials que treballen amb persones
en risc d’exclusió social.
Atès que aquest programa ha significat una experiència d’inclusió que permet l’accés
d’aquests col·lectius a la millor programació de música, teatre i dansa, compartint
butaca amb el públic habitual de l’espectacle.
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Vist que el programa “Apropa Cultura” té la voluntat de ser una finestra única de
reserves d’espectacles culturals pel sector social amb l’objectiu de facilitar la tasca
dels educadors socials al moment de fer la tria, selecció, reserva d’espectacles i
preparació de la sortida.
Vist que el programa “Apropa Cultura” és un programa obert a la participació d'altres
equipaments culturals d'arreu Catalunya que vulguin col·laborar en oferir la seva
programació al sector social del seu entorn.
Atès que “Apropa Cultura” compta amb el suport del Consorci Transversal Xarxa
d'Activitats Culturals, facilitant així la incorporació de nous equipaments culturals
d'arreu de Catalunya.
Vist que existeixen entitats de l’Hospitalet que ja estan registrades en aquest
programa però que, en canvi, no poden gaudir d’aquest servei a la seva pròpia ciutat.
Atès que aquest programa pot ser una eina més en la tasca de fomentar i protegir la
cultura a la nostra ciutat.
Per tot l’anteriorment exposat, el grup polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següent acord:
.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiï l’adhesió al programa “Apropa Cultura”.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 31, 32, 33, 34 i 35, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula... no sé si es reparteixen les intervencions, molt bé.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció 31, hem comentat amb el Sr. Bonals, la tornarem
a deixar sobre la taula, perquè encara no s’ha pogut produir aquesta reunió prevista,
les gestions previstes, que ens comenten que es podran fer a mitjans del mes de
maig i, per tant, la tornem a deixar sobre la taula en espera que fructifiquen les
propostes. Per la meva banda, defensaré la moció 33 i la 35.
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La moció, en primer lloc, sobre l’IDIBELL, recentment hem tingut coneixement que
l’IDIBELL degut a les retallades pressupostàries de diferents programes, té previst
rescindir el contracte a cinc investigadors del seu equip, entre ells hi ha la doctora
Teresa Casals, del laboratori de genètica humana, que és premi ciutat de l'Hospitalet
de l’any 1996, per les seves importants investigacions sobre la malaltia de la fibrosi
quística, una malaltia, com vostès saben, que malgrat els grans avanços científics,
continua sent una malaltia sense cura, i de la qual hem celebrat el passat 24 de març
el seu dia mundial.
Al llarg d’aquests anys hi ha hagut una importantíssima implicació de la societat civil
en la recerca que fa aquest Institut, tenint un gran exemple en l’aportació continuada
que des dels anys 90 fa l’Associació Catalana de Fibrosi Quística, a l’equip
d’investigadors de genètica humana de l’IDIBELL, concretament l’any passat van
aportar la quantitat de 24.000 euros en aquest programa d’investigació. És per tot
això i perquè ens ho creiem quan diem que la salut i la investigació són uns motors
de transformació econòmica i social, com afirma el mateix director, Sr. Emilià Pola,
quan deia que cada investigador genera activitat econòmica per un valor
aproximadament de 400.000 euros anuals.
I és per tot això que demanem en primer lloc, instem en primer lloc, a manifestar el
suport d’aquest Ple als afectats de fibrosi quística i les seves famílies, en ocasió de la
celebració del seu Dia Nacional. Segon, instar a la Direcció de l’IDIBELL a repensar
aquesta decisió que posa en perill la continuïtat d’una línia de treball capdavantera a
Espanya. I per tot això, amb la confiança que aquesta moció pugui ser aprovada,
demanem que es doni trasllat d’aquests acords a la direcció de l’IDIBELL, a la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya,a la Comissió Assessora de
Malalties Minoritàries, a la Agència de Salut Pública de Catalunya, al Programa de
Salut Maternoinfantil, al Programa de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut, a
la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, al Consell Consultiu de
Pacients i a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística, a qui volem agrair el treball que
fan en aquesta ciutat i al conjunt de Catalunya.
La segona moció que defensaré, és una moció que fa referència a la República, de
suport a la República. Aquesta vegada no és la primera vegada que en aquest Ple
portem una moció defensant i donant suport a la República, en aquesta ocasió no
serà una moció més en memòria i reconeixement, o no vol ser-ho, al que va suposar
la II República com a projecte de progrés i de llibertat pel conjunt de l’Estat. Aquesta
moció no és només tampoc una moció per honorar les persones que van caure en la
defensa de la República i dels seus valors, perquè enguany, en el seu 82è aniversari,
volem reivindicar la seva vigència com a forma d’Estat i com sobretot com a obertura
d’un procés d’esperança pels ciutadans i les ciutadanes de l’Estat Espanyol.
Estem vivint uns temps en els quals pensem, modestament, que s’han trencat un per
un tots els consensos que van sortir del pacte constitucional de l’any 78. Avui en dia,
la crisi ha posat al descobert que l’etapa de la transició ha quedat superada
definitivament en incomplir-se, fil per randa, els acords que havien de garantir la
convivència en un estat social democràtic de ple dret que diu la Constitució.
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L’atur, la pobresa, la manca de projecte econòmic i la desarticulació del projecte
federal que hi era present en la mateixa Constitució, federalitzant que hi havia present
a la Constitució, que han provocat aquesta revolució conservadora que estem patint,
han convertit la Constitució en paper mullat, i la corrupció incrustada en gairebé tots
els poders públics, inclòs la mateixa corona, fan necessària una segona transició, un
veritable procés constituent que emani del poble i redacti una nova Constitució, una
nova Carta Magna, de dones i d’homes lliures, protagonistes del seu destí i que
arrebati el poder atorgar als mercats.
És per tot això que a la nostra moció demanem:
Primer, continuar donant suport als actes commemoratius en record a la proclamació
de la II República. Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936. Demanar
al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic continuï fent la labor que ha
estat desenvolupant per a la recuperació de la Memòria Democràtica. Sol·licitar al
govern de l’Estat espanyol la publicació de tota la informació sobre els viatges del
Cap de l’Estat i tota la transparència necessària en matèria de la Corona. Cinquè,
instar a l’Ajuntament a iniciar els tràmits corresponents per retirar la medalla d’or de la
ciutat al Cap d’Estat, el Rei Joan Carles I. I sisè, demanar al Rei Joan Carles I, que
abdiqui com cap de l’Estat, i que el conjunt de forces democràtiques i la societat civil
impulsin un procés de regeneració democràtica, ètica i política, que desemboqui
també en la elecció democràtica del Cap d’Estat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Per les altres dues mocions, veient que el quadre no ha caigut de la sala, seguim
amb les altres dues mocions. La tercera seria de suport a les comunitats de veïns
davant dels impagaments de la banca.
La banca i els promotors immobiliaris acumulen en aquest moment en el nostre país,
el 53% de les quotes pendents de pagament en les comunitats de veïns, això vol dir
800 milions d’euros, no ho diem nosaltres, sinó el Consell General de Col·legis
d’Administradors de Finques. Per tant, la principal obligació de qualsevol propietari
és, evidentment, fer front a les despeses que li corresponguin, repartits entre tots els
propietaris, perquè els diferents elements i serveis comuns funcionin adequadament
en una comunitat. Són moltes les entitats financeres que no estan complint amb
aquesta obligació respecte de les finques de les quals són titulars, moltes d’elles
després d’haver desnonat els seus propietaris, precisament per impagaments.

Per tant, en aquest sentit nosaltres, com a grup polític, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, demanem que aquest Ajuntament insti als bancs al
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pagament de les despeses de comunitat dels habitatges que s’han quedat després
d’una execució hipotecària i que per tal d’operar amb l’Ajuntament, les entitats
bancàries hagin de presentar, anualment, una declaració responsable d’estar al dia,
també dels pagaments a les comunitats de veïns. I un segon acord, oferir la mediació
i l’assessorament a les comunitats de veïns afectades.
La quarta de les mocions és el judici produït a 25 civils sahrauís en un Tribunal militar
de Rabat. Veuran que al llarg de la moció parlem de 25, 24, 25 són els jutjats, 24 van
ser els detinguts i una persona està refugiada a l’Estat Espanyol.
El 8 de novembre de 2010, el campament a les afores d'Al-Aaiun, organitzat per
milers de persones sahrauís, per protestar per les seves deplorables condicions de
vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines, causant
víctimes i desapareguts. Precisament, perquè aquestes persones cridaven per
denunciar la situació que viuen els sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara
Occidental, l’últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell
de Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets
humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i
tortures.
El règim del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24
sahrauís, per responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins. Els va jutjar en un
tribunal militar que no va comptar amb les degudes garanties. I finalment, va
condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres
deu a penes d'entre 20 i 25 anys i a dos darrers a dos anys de presó. Aquestes
penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret
d'autodeterminació i la seva existència.
Diferents institucions europees, inclús el Parlament Europeu, la MINURSO de les
Nacions Unides, doncs ha de garantir el respecte als drets humans en el Territori, en
el poble sahrauí. El Parlament Europeu, el passat 7 de febrer, va demandar una
solució justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum
d'autodeterminació.
Per això aquest grup polític demana que subscrivim el mandat del Parlament Europeu
a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. Instem al govern
espanyol a condemnar els fets, exigint a les autoritats marroquines la llibertat de tots
els presos polítics sahrauís.
SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, pel posicionament de la resta de grups polítics, comencem pel partit de
Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
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Des del grup municipal de Convergència i Unió contestarem a la moció de suport a
les comunitats de veïns davant de l’impagament de la banca. Demanem una esmena,
en el punt primer afegir després d’hipotecària, el text següent: “ en aplicació de la Llei
49/1960 de propietat horitzontal”. El redactat quedaria de la següent manera: Primer.Instar als bancs al pagament de les despeses de comunitat dels habitatges que s’han
quedat després d’una execució hipotecària, en aplicació de la Llei 49/1960, de
propietat horitzontal.
Nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè pensem que té tota la seva
lògica, a més a més, hi ha una doble vara de mesurar, el fet que, per un costat els
ciutadans de peu, els propietaris d’un pis estiguin sotmesos a aquesta Llei, en el
sentit que, com diu la moció, han estat executats per impagament de la hipoteca o de
les quotes o de no poder fer front a despeses d’arranjament dels seus edificis, de les
seves comunitats, i en canvi els bancs, els quals s’adjudiquen a vegades, promocions
senceres o gran part de les promocions immobiliàries, i ells no facin front a aquest
pagament.
I moltes vegades què passa, que el ciutadà de peu o les pròpies comunitats no van
contra les entitats bancàries, perquè són monstres, pel cost econòmic que té i perquè
a dia d’avui moltes d’aquestes accions, a més a més, estan gravades per taxes
judicials que encara provoquen que això sigui més complicat. Per tot això, si ens
accepten aquesta petita esmena, aquest petit afegitó, votarem a favor d’aquesta
moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Meritxell Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, respecte de la moció del Dia Nacional de la Fibrosi Quística i els acomiadaments
a l’IDIBELL. Aquest és un tema certament sensible i, per tant, en aquest sentit,
m’agradaria explicar-nos d’una forma clara. En primer lloc, aquest és un tema en el
qual m’agradaria explicar que els diners de recerca vénen de diferents àmbits, un, del
govern de Catalunya, certament, que és dels pocs que no ha tocat i que, per tant, es
manté la mateixa quantitat, d’àmbits privats, bàsicament indústria i indústria
farmacèutica, que han disminuït les seves aportacions, i també diferents aportacions
de l’Estat, diferents organismes, bàsicament l’Institut Carles III, que ha disminuït en
gran mesura els diners per recerca.
Una vegada es tenen els recursos, que és cert que en aquests moments n’hi ha
menys que amb anterioritat, s’estableixen una sèrie de criteris, uns criteris objectius i
objectivables, per tal de veure..., de baremació i de puntuació dels diferents projectes
que hi ha sobre la taula, que es presenten i que, per tant, volen tirar endavant. En
funció d’això, s’estableix quin..., en funció de les dues coses, del conjunt de recursos
que hi ha i en funció d’aquestes baremacions que des d’un punt de vista, doncs no
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polític en cap cas, sinó científic i jo amb tota honradesa no m’atreveixo a qualificarlos, ni a retocar-los, s’estableix quin és aquest criteri.
És per això que nosaltres podem entendre la preocupació que per part de les
persones que ho pateixen, doncs puguin pensar que s’acaba una línia d’investigació
i, per tant, el que això pot representar, també és cert que no és l’única línia
d’investigació a l’Estat Espanyol sobre aquesta matèria, i també lògicament per part
de les persones que estan tirant endavant, fins a dia d’avui, aquest projecte. Per tant,
nosaltres votarem favorablement al punt número 1, però el punt número 2 entenem
que no som ningú per desqualificar o veure quin ha estat el punt, quins són els criteris
per tirar-ho endavant i, per tant, és en aquest sentit que no el votaríem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, el Partit Popular...

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, que queda encara el Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Sí, gràcies. Respecte a la moció de donar suport als presos polítics sahrauís,
nosaltres entenem que és un conflicte interminable el del Sàhara, cada vegada més
complex, donat el doble posicionament de la Unió Europea. Per un costat, defensa
els drets humans en declaracions i declaracions, com les Nacions Unides i, per l’altre
cantó, les Comissions negociant amb el govern alauita temes econòmics i que
pressuposen un espoli pel poble sahrauí i a canvi tenen fam, misèria, analfabetisme i
altres molt greus problemes. Votarem a favor d’aquesta moció, votarem a favor
d’aquesta moció essent conscients que al final això caurà en no res, com ha passat
d’altres vegades, caurà en un no res, per tant, exigim que aquesta moció pugui
complir-se a favor del poble sahrauí. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 32 de apoyo a las comunidades de
vecinos sobre el impago de los bancos…

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, sobre la de la República…

SR. PÉREZ
Sí, sobre la de la República…

SRA. ALCALDESSA
Doncs posicionament de vot Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
La nostra posició sobre els sahrauís és a favor, ara falta la de la República que han
presentat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, però ja se’n recorda del temps, doncs rapidet, molt bé.

SR. PÈREZ
Donaré la posició de vot, nosaltres votarem per punts, en el primer manifestem un a
favor, en el segon un a favor, en el tercer una abstenció, en el quart, aquí hem
presentat una proposta de modificació del redactat de la moció, si l’accepten, estarem
a favor, si no l’accepten fem abstenció. En el cinquè, abstenció i en el sisè abstenció
també i en el setè assabentats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, Sr. del Río... L’esmena, si pot explicar l’esmena Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
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Ah! Val, en l’esmena el que proposem en el redactat és: Sol·licitar al Congrés dels
Diputats que exigeixi a la Casa Reial el mateix nivell de transparència que s’exigeix a
la resta d’organismes institucionals. Perquè pensem que aquest redactat és una mica
massa fort per dirigir-lo a un Cap d’Estat.

SRA. ALCALDESSA
Accepten l’esmena?

SR. SALMERÓN
Cap problema, cap problema.

SRA. ALCALDESSA
Accepten l’esmena i la d’abans també, per tant, votaríem en funció de l’esmena que
acaba d’afegir el Sr. Pérez. La Sra. Secretària li demana si li pot fer arribar per escrit.
Per tant, votaríem la moció de la República amb les esmenes que ha introduït el Sr.
Pérez.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La moción 33, la exposición la hará la Sra. Elisabet Bas,
respecto a la 32 del impago por parte de la banca de los recibos de las comunidades
de vecinos, evidentemente vamos a darle apoyo, realmente está afectando a
comunidades de vecinos que les crea un grave perjuicio económico a los que sí que
cumplen con sus obligaciones legales y, por tanto, evidentemente, tienen ustedes el
apoyo del Partido Popular en ese sentido.
Respecto a la moción del pueblo saharaui, el planteamiento de la postura del Partido
Popular respecto al pueblo saharaui siempre ha sido la misma, es que no hemos
variado nunca, que es la de protección y defensa de los derechos del pueblo
saharaui y, por tanto, lo vamos a seguir siendo en ese sentido. Por tanto, votamos a
favor de la moción, como tampoco podía ser de otra manera.
Y respecto a la moción de la República, pues votamos en contra, todo y diciendo que
evidentemente estamos en contra del alzamiento del 36, sólo faltaría, pero del resto
de la moción, pues mire, no podemos participar, además porque esta es una moción
que de forma permanente, de forma continua, pues vienen trayendo Pleno tras Pleno
y ya es un poco cansino para nosotros. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
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Sra. Bas.

SRA. BAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, respecte a la moció número 33, sobre el Dia de la
Fibrosis Quística i els acomiadaments de l’IDIBELL, el Partit Popular de l'Hospitalet
votarà favorablement, com no pot ser d’una altra manera, és una malaltia greu, que
mereix tot el nostre respecte i el nostre recolzament. I sobre el fet que acomiadin a
aquesta doctora, Teresa Casals, doncs estem també complertament d’acord en
recolzar-la i que continuï fent la seva feina. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, ja s’ha expressat el posicionament per tots els grups polítics, perdó, perdó,
el grup socialista, Sr. Belver, bé, jo ja donava per votat i el posicionament...

Essent les 21.10 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Anem per ordre, la número 32, la moció de suport a les
comunitats davant dels impagaments de la banca, evidentment votarem
favorablement, com saben estem treballant, des de fa molt de temps, en tot el que té
a veure amb els temes d’habitatge i la relació, diguéssim, amb el món financer i el
món bancari, aquí jo crec que hem de posar en valor la feina feta des de les
plataformes i tot el recolzament que estan donant en els veïns, les veïnes, les
famílies, que tenen aquestes dificultats amb aquests bancs i amb tot el seu entorn
financer immobiliari, i aquest que avui ens porten en el Ple sobre tota la problemàtica
que generen, en les comunitats de veïns, els impagament per part de la banca, de les
quotes, és una derivada més del conjunt de problemes que tenen a veure amb aquest
món immobiliari.
Evidentment, nosaltres treballarem amb els bancs com estem fent amb d’altres
aspectes, ja no com a mediadors, sinó per insistir, per posar tot el que calgui sobre de
la taula, perquè compleixin les seves obligacions amb les comunitats, perquè a la
nostra ciutat hi ha un munt de pisos que tenen la titularitat d’aquestes entitats
financeres o els seus grups immobiliaris i, per tant, aquest impagament genera greus
problemes en moltes comunitats.
La moció número 33, del Dia Nacional de la Fibrosis Quística i dels acomiadaments
en l’IDIBELL, votarem favorablement per diverses qüestions. Per una banda, pel
recolzament a fer a l’Associació de Famílies d’Afectats per la Fibrosis Quística de la
ciutat, per la feina que entenem que s’està fent i esperem que es pugui continuar fent
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en l’IDIBELL a la nostra ciutat, amb tota la investigació, però sobretot jo crec que ens
equivocaríem si el focus el poséssim exclusivament en l’IDIBELL, perquè el que
finalment fa l’IDIBELL, que es veu obligat a la minoració de la seva plantilla i que es
veu afectada aquesta investigació sobre la fibrosis quística, no és una qüestió de
voluntat de l’IDIBELL, sinó que ve condicionat per la minoració de les aportacions de
les administracions, que en l’apartat d’investigació i desenvolupament han reduït les
seves aportacions.
Clar, si es redueixen les aportacions en el món de la investigació, és evident que els
recursos humans tenen una part molt important d’aquests costos, per tant,
automàticament la reducció de les aportacions, en aquest cas a l’IDIBELL, suposa,
com no pot ser d’altra manera, això sí que suposa que es vegi reduïda la possibilitat
de tenir gent a la plantilla. Per tant, suport a les famílies, suport a l’IDIBELL, suport a
l’IDIBELL no en aquest mal tràngol d’haver d’acomiadar investigadors, sinó en la seva
tasca d’investigació, coneguda i reconeguda arreu del món, i sobretot reconeixement
a les famílies i als malalts, perquè puguin continuar la seva lluita i que comptin amb el
recolzament d’aquest Ajuntament.
A la moció número 34, de suport als presos polítics i en contra del judici als 25 civils
sahrauís, nosaltres evidentment votarem a favor, jo crec que en l’exposició del Sr.
Salmerón, diguéssim, ja ha dit una bona part i no ens queda si més no recordar
algunes coses. El recolzament que des d’aquest govern municipal es dóna des de fa
moltíssims anys, a les famílies, a l’Associació de Famílies d’Acollida aquí a la nostra
ciutat, de tots els programes que hi ha de cooperació internacional en els camps de
Tinduf i amb tot el que significa aquests camps de refugiats sahrauís, que ja porta
pràcticament prop de 30 anys en aquesta situació, més de 30, gairebé 40 anys,
perdó, després de la marxa del govern espanyol en aquells moments tan convulsos
de la nostra història i que van deixar al poble sahrauí poc menys que no a la seva
sort, que això ja hagués estat una bona notícia, sinó a la sort del Marroc i de tota la
mala praxis i dels incompliments permanents que està fent de les resolucions de les
Nacions Unides, del Tribunal dels Drets Humans, una darrera l’altra, any rere any, i
aquí sí que una certa tebió per part de la comunitat internacional, que no són capaços
de fer complir allò que ells mateixos acorden.
Per tant, el nostre recolzament al poble sahrauí una vegada més, continuarem
nosaltres, evidentment, amb el recolzament a l’Associació aquí a la nostra ciutat i, en
la mesura de les nostres possibilitats, continuarem amb els programes de cooperació
internacional amb aquell poble i esperem veure algun dia la seva possibilitat d’exercir
el dret a l’autodeterminació que fa tants anys que li va reconèixer l’ONU i que mai
arriba.
I, per acabar, la moció número 35, de suport a la República. Jo crec que la moció,
diguéssim, per mi, sobretot en el tema dels acords, té com dues parts. Una de
reconeixement de tot el que va significar la II República i la condemna de l’alçament
militar de l’any 36 i tot el que, a partir d’aquí, ha significat el desenvolupament del
memorial democràtic i de reconeixement a tota aquella gent. I, per una altra banda,
diguéssim, ja transportats a l’actualitat, el que és la institució de la monarquia en
l’actualitat, en la persona del Rei en concret, i la seva activitat més recent.
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Evidentment, sense fissures, d’una manera molt clara, el recolzament a tot el que
significa el memorial democràtic, el que significa la II República, la condemna dels
fets de l’any 36 i la il·legitimitat del govern resultant d’aquella guerra civil i la
massacre que va significar també personal, però cultural, política, ideològica, al llarg
dels prop de 40 anys de dictadura franquista.
Dit això, el Partit Socialista, com vostès saben, és un partit republicà i sempre ho ha
estat, no és una novetat, per tant, el nostre ideari no s’ha mogut gens ni mica al llarg
de tots aquests anys, érem un partit republicà, som un partit republicà i no crec que
en els propers temps res ens faci canviar. Dit això, crec que hem de tocar també de
peus a terra i ser sensats en els nostres posicionaments, en aquests moments la
institució de la monarquia en la transició democràtica, va jugar un paper de pal de
paller, de coordinador, d’aglutinador de la societat espanyola, que crec hores d’ara no
és un bon moment per deixar d’atorgar aquest paper. Crec que obrir un procés
constituent, un procés constituent que ens porti a una altra fórmula de govern en
l’Estat, com es proposa a la moció, crec que en aquests moments no ens portaria a
un millor estadi, sinó tot el contrari, crec que ens portaria a un clima de tensió i
d’enfrontament que no crec que sigui el moment, que no pensem que sigui el millor
moment per tirar endavant.
Per tant, i en virtut del que ens proposa la moció, nosaltres votaríem favorablement
als quatre primers punts i votaríem en contra del cinquè i del sisè. A més a més,
pensem que el Rei Juan Carlos va jugar un paper determinant, ha jugat un paper
determinant, en virtut de tot això se li va atorgar la medalla de la ciutat i crec que, més
enllà de les errades i tenint en compte que és una institució que, a més a més, com a
mínim ha reconegut els seus errors, perquè és un dels pocs que, a més a més, ha
sortit i ha demanat perdó, això no l’eximeix de res, però com a mínim ha demanat
perdó, cosa que no es pot dir d’altres representants, d’altres institucions, aquest ha
demanat perdó i crec que la seva tasca el va fer mereixedor de la medalla de la ciutat
i no crec que hores d’ara tinguem elements objectius per demanar que se li retiri. Per
tant, com deia, votarem favorablement als quatre primers punts, en contra del cinquè i
del sisè, i esperem que, arribat el moment, tinguem una, no sé si una tercera
República o una segona part d’una segona República que crec que va ser un model
de convivència.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, ha estat just al límit de temps, ara sí faríem un segon torn, Sr.
Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, en primer lloc agrair els vots favorables a la moció sobre l’IDIBELL, penso
que pot ser molt important, doncs aquest posicionament del Ple, perquè l’Ajuntament
faci servir el seu pes institucional i, per tant, ajudar a fer repensar a l’IDIBELL en
aquestes decisions. I, d’altra banda, doncs lamentem una mica que el fervor republicà
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del Partit Socialista es quedi “a medio gas” i ens porti a aquest “coitus interruptus”
d’alguna manera i que no ha estat possible que s’aprovi una moció a favor de la
República i contra, diguem-ne, la Corina, la corona, perdó, espanyola. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, posats a fer acudits, lamentem el vot contrari a treure-li la medalla al Rei, tant
nosaltres com el grup municipal i crec que el regne animal de la sabana africana
també ho lamenta en aquest moments. Respecte a les altres dues mocions, agrair
molt profundament el suport a la moció del Sàhara, agrair aquest vot i agrair també la
feina a l’Associació l'Hospitalet amb el Sàhara, pel seu treball constant de solidaritat
amb els camps de Tinduf, que personalment vaig tenir l’oportunitat de conèixer. I
també agrair indirectament, doncs a la moció dels bancs, aquesta aprovació, també
vull agrair-li a la Plataforma d’Afectats per la hipoteca de la nostra ciutat, que és un
moviment més recent de solidaritat que no pas el del Sàhara, però també està fent
una tasca de solidaritat, a la nostra ciutat, amb els afectats, i de denúncia de les
polítiques actuals sobre l’habitatge, que, per cert, recordo que en aquests moments
les polítiques actuals d’habitatge no asseguren el dret constitucional a l’habitatge, que
recull la Constitució Espanyola que avui està, per suposat, en entredit.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, no sé si hi ha algun grup que vulgui fer ús de la paraula, sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Bé, ja que hem parlat de la República i de la memòria històrica, jo vull recordar avui
que és el 75è aniversari de l’afusellament de Manuel Carrasco i Formiguera. Un
republicà que va ser conseller de la Generalitat, de sanitat i beneficència, en el
govern del President Macià. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hauríem acabat amb aquestes mocions d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31, 32, 33, 34 i 35;
adoptant-se els següents acords:
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MOCIÓ 31.- DE MODIFICACIÓ D’ITINERARIS DE TRANSPORT
D’ACCÉS A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.

PÚBLIC

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 32.- DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS DAVANT ELS
IMPAGAMENT DE LA BANCA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament amb una esmena “in voce”
incorporada, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

La banca i els promotors immobiliaris acumulen el 53% de les quotes pendents de
pagament en les comunitats de veïns, segons les dades del Consell General de
Col·legis d’Administradors de Finques. La morositat a les comunitats s’ha disparat
durant els últims tres anys: ha crescut un 60% des del 2010 i ja arriba als 1.606
milions d’euros, equivalent al 16% del pressupost anual de les comunitats.
Atès que el dret de propietat implica per al propietari la capacitat d'exercir determinats
drets i l'obligació de complir amb diferents obligacions, i que la principal obligació dels
propietaris en un edifici sotmès al Règim de Propietat Horitzontal, és fer front a les
despeses que li corresponguin repartits entre tots els propietaris conformement al
previst a l’article 9 de la Llei de Propietat Horitzontal.
Atès que el compliment d'aquesta obligació dota a la Comunitat de Propietaris dels
fons i instruments necessaris perquè els diferents elements i serveis comuns
funcionin adequadament i d'aquesta manera les comunitats de veïns puguin exercir
els seus drets, el principal dels quals és poder gaudir de tals serveis i elements
comuns.
Atès que, darrerament són moltes les entitats financeres que no estan complint amb
aquesta obligació respecte de les finques de les quals són titulars, sigui el que sigui el
Títol mitjançant el qual hagin accedit a la condició de propietaris. Aquesta falta de
pagament de les quotes (tant ordinàries com extraordinàries) s'està perllongant en
molts casos durant mesos i fins i tot anys.
Atès que a més de l'efecte negatiu que s'està produint sobre les malmeses finances
d'un gran nombre d'edificis, s'està generant un enorme malestar entre el conjunt dels
propietaris.
Atès que les comunitats, en nombroses ocasions, han vist desnonar d'aquests
habitatges, precisament per falta de pagament, als seus veïns de tota la vida; a
instàncies d’unes entitats que, a més de rebre grans quantitats de diners públics per
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resoldre els seus problemes, s’han convertit en un problema per a les comunitats, al
no complir amb les seves obligacions.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar als bancs el pagament de les despeses de comunitat dels habitatges
que s’han quedat després d’una execució hipotecària, en aplicació de la Llei 49/1960,
de propietat horitzontal.
Per tal d’operar amb l’Ajuntament, les entitats bancàries hauran de presentar,
anualment, una declaració responsable d’estar al dia, també dels pagaments a les
comunitats de veïns.
SEGON. Oferir la mediació i assessorament a les comunitats de veïns afectades.
TERCER. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a Federació d’Associacions de veïns, i a la direcció de les entitats
bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal.

MOCIÓ 33.- DAVANT EL DIA NACIONAL DE LA FIBROSI QUISTICA I ELS
ACOMIADAMENTS A L’IDIBELL.
Atès el marc general de retallades pressupostàries, i més en concret el nou descens
en les partides destinades a la investigació científica, desenvolupament i innovació,
que la situen en nivells inferiors a 2005. Diversos programes estan sent cancel·lats o
són convocats amb retards considerables, i molts altres es troben amb traves
administratives per al seu desenvolupament.
Atès, però, que tal com es posa de relleu aquests dies “salut i investigació, son uns
motors de transformació econòmica i social. El camp de la recerca en el sector de la
salut té unes oportunitats que es deriven d’una demanda global però també, en el cas
concret de L’Hospitalet, de la presència local d’uns actius molt rellevants en l’entorn
d’un hospital de qualitat de tercer nivell com és del de Bellvitge”.
Atès que com afirma el Director de l’IDIBELL, “cada investigador genera activitat
econòmica per valor de 400.000 € anuals”, i per tant que cada pas enrere en aquest
terreny no es sols una pèrdua pel qui es veu acomiadat, sinò pel conjunt de la
societat
Atès que un punt important en aquest debat és la implicació de la societat civil,
cadascú des del seu àmbit i possibilitats; i en aquest punt a L’Hospitalet tenim un bon
exemple en l’aportació continuada des dels anys 90 de l’Associació catalana de
fibrosi quística a l’equip de Genètica Humana de l’IDIBELL (el 2012 amb 24.000 €)
Atès que a instàncies d’aquesta associació, l’Ajuntament va atorgar el Premi d’Honor
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Ciutat de L’Hospitalet de l’any 1996, a l’equip d’investigació encapçalat pels Drs.
Xavier Estivill i Teresa Casals com a reconeixement del seu treball de recerca,
reconegut a escala mundial i sempre lligat a L’Hospitalet.
Atesa la repercussió positiva de la recerca sobre l’assistència quotidiana, com s’ha
pogut comprovar en la millora de la qualitat de vida dels afectats, l’estudi genètic dels
quals, ha permès una atenció primerenca; així com en el treball coordinat de la Dra.
Teresa Casals amb les tres unitats de referència de Fibrosi Quística a Catalunya.
Atès que el dia 24, quart dimecres d’abril, ha sigut el dia Nacional de la Fibrosi
quística, i la federació Espanyola de Fibrosi Quística recorda que “en els últims anys
s'ha avançat molt en el coneixement i tractament de la malaltia però, a pesar d'això,
segueix sent una patologia sense curació. Per això, és molt important el foment de la
investigació, ja que ens acosta a una possible guarició de la malaltia i a la millora en
els tractaments. La reducció de la inversió en investigació, juntament amb les
retallades en les prestacions sanitàries i socials que s'estan produint, posen en perill
la qualitat de vida de les persones amb malalties greus com la Fibrosis Quística”
Atès per tant, que en uns moments en que ens enorgullim dels bons llocs de l’ICO i
l’Idibell en el Ranking mundial de recerca, i posem en relleu el paper de la salut i la
investigació Salut i investigació com motors de transformació econòmica i social, ens
ha causat sorpresa el previst acomiadament de la Dra. Teresa Casals, del laboratori
de Genètica Humana, i altres companys.
Atès que aquests acomiadaments son preocupants, tant pel que representen per al
futur dels investigadors implicats, com per al futur dels treballs que duien a terme. En
concret, els afectats de fibrosi quística, que des de fa anys veuen a l’Hospitalet una
llum, tant pel que fa al diagnòstic com a la investigació; veuen ara que se’ls tanca una
porta.
Atès que no es tan fàcil assegurar que una mesura com aquesta no repercutirà en els
afectats de fibrosi quística, i més enllà en el treball tant d’investigació com
assistencial que s’està duent a terme a Catalunya, ja que en aquest terreny la
veterania és un grau, i les persones no son tan fàcils de substituir… menys encara
quan no es dona temps per preparar un relleu.
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:
PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament als afectats de fibrosi quística i les
seves famílies en ocasió de la celebració del Dia Nacional.
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b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 3 vots en contra dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
SEGON. Instar a la Direcció de l’IDIBELL a repensar aquesta decisió que posa en
perill la continuïtat d’una línia de treball capdavantera a Espanya.

c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER. Donar trasllat d’aquests acords a la direcció de l’IDIBELL, a la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, Comissió Assessora de
Malalties Minoritàries, Agència de Salut Pública de Catalunya, Programa de Salut
Maternoinfantil, Programa de Recerca i Innovació en Ciències de la Salut,
Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries, Consell Consultiu de
Pacients, i a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística.
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 34.- DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS I EN CONTRA
DEL JUDICI A 25 CIVILS SAHRAUÍS EN UN TRIBUNAL MILITAR DE RABAT.
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:

El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun,
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables
condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines
causant víctimes i desapareguts.
Atès que aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la
situació en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental,
últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat
de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli
dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Atès que el que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, va ser
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dissolta de forma violenta per part de la força ocupant marroquina. El règim del
Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments d’aquest
desmantellament violent a Gdeim Izik.
Atès que posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del
Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar
que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb
les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser
assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es
va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN.
Atès que després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar
marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de
presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó.
Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra
el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès
permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.
Atès que diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament
Europeu han vingut denunciant sistemàticament aquestes violacions i exigint que la
Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions
Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets
humans del poble sahrauí.
Atès que a la sessió del Parlament Europeu del passat 7 de febrer, es va aprovar el
mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a
celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on es sol·licita, a més d'una solució
justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació,
la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Aquesta “Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22
període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533
(RSP)” deia en el punt 21:
“Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans
al Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del
poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat
d'expressió i el dret de manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos
polítics sahrauís, saluda el nomenament d'un enviat especial per al Sahel i
destaca la necessitat d'un seguiment internacional de la situació dels drets
humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora del
conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de
conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides”
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell
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de Drets Humans de Nacions Unides
SEGON.- Instar al Govern Espanyol a condemnar els fets, exigint a les autoritats
marroquines la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24
presos de Gdeim Izik; així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble
sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets
humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en
l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses
resolucions de les Nacions Unides.
TERCER.- Donar trasllat al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats I del Parlament de Catalunya, President del Parlament Europeu i l'alta
representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, al
delegat del Front Polisari a Catalunya i a l’Associació L’Hospitalet amb el Sàhara.

MOCIÓ 35.-

DE SUPORT A LA REPÚBLICA.

Aquest any celebrem el 82è aniversari de la proclamació de la II República, model
d’estat que va promoure l’avenç de la nostra societat, en la defensa de les llibertats i
els drets individuals i col·lectius, i en la consecució de la justícia social.
El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució més
avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una
República democràtica de treballadors de tota mena, que s’organitza en regim de
llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’entusiasme del poble amb un
programa alternatiu a la vella Espanya caciquista de la Restauració. Un programa de
canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, on la
propietat privada quedava subjecte als interessos de l’economia nacional; on el
principi de laïcitat establia que “l’Estat, les regions, les províncies i els Municipis, no
mantindran, afavoriran, ni auxiliaran econòmicament a les Esglésies, Associacions i
Institucions religioses”, a més a més, es reconegué l’ensenyança primària laica,
gratuïta i obligatòria, i la llibertat de càtedra.
Avançà en el control democràtic dels cossos armats i policials i vertebrà una resposta
política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva
existència els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la
República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van conquerir el
dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.
La II República va ser una forma d’estat construïda democràticament pels ciutadans
truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, encapçalat, pel feixista general
Francisco Franco, entre d’altres militars, membres de la cúpula eclesiàstica i
empresarial.
Malauradament, la lluita per la pervivència del que fora la Memòria Democràtica i del
que succeí durant la Guerra i la dictadura està seriosament amenaçada per la
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retallada de recursos econòmics i la voluntat política de diverses administracions.
Canviar carrers d’alcaldes, poetes, diputats, afusellats o represaliats republicans,
impedir o posar les màximes traves per trobar fosses comunes (el segon país del
món en nombre de foses comunes), demostren la l'extrema debilitat de la cultura
democràtica a Espanya i l’actitud revengista de la dreta espanyola i els seus aliats.
El model d’Estat republicà suposa avançar en una concepció més democràtica de les
nostres institucions, on tothom està sotmès a l’imperi i el control de la llei, i aquest a
alhora a l’emanació de la sobirania popular.
Avui assistim perplexos com una part fonamental dels acords socials i polítics de la
Transició, que van conduir a la construcció d’un Estat Democràtic Social i de Dret,
amb l’objecte de garantir una vida digna pel conjunt de la ciutadania, amb drets
socials, econòmics i polítics, han estat vulnerats i trepitjats. Els poders financers,
l’estructura de poder emanada del model actual de construcció europea (Comissió,
Banc Central Europeu, etc), i fonamentalment, la voluntat política dels partits que han
donat suport a aquest model de desenvolupament econòmic i social, ens dut a
aquesta situació.
En un moment de fort retrocés en drets i llibertats individuals i col·lectives, veiem
gravosa pel conjunt de la ciutadania que pateix l’atur, la carestia de la vida, els
desnonaments, la pèrdua generalitzada de qualitat de vida, etc., els nombrosos casos
de corrupció i falta de ètica, que afecten a empresaris, polítics i fins i tot a la Casa
Reial, on membres destacats han vulnerat lleis, i altres actuen de manera
irresponsable moralment.
Aquest escenari marca i assenyala la necessitat de canvi d’un règim esgotat i que no
dona sortides a tots els reptes plantejats.
És per aquest conjunt de motius i situacions, refermant el nostre compromís amb un
canvi de model econòmic i una regeneració ètica i política, que el Grup Municipal
d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt Primer amb 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; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
Primer.- Continuar donant suport als actes commemoratius en record a la
proclamació de la II República i als valors republicans.
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b) Ha estat aprovat el punt Segon amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
Segon.- Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble i
el govern legítim i democràtic República espanyola; i sol·licitar al govern espanyol
la plena rehabilitació de tots els assassinats i executats per la dictadura franquista
per la seva lluita en defensa de la II República.

c) Ha estat aprovat el punt Tercer amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; assistents
a aquesta sessió i que literalment diu:
Tercer.- Demanar al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic
continuï fent la labor que ha estat desenvolupant des de la seva creació en pro de
la recuperació de la Memòria Democràtica al nostre país.
d) Ha estat aprovat el punt Quart, amb una esmena “in voce” ja incorporada, 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;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en contra
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Quart.- Sol·licitar al govern espanyol la publicació de tota la informació sobre els
viatges del Cap de l’Estat (motius, despesa, etc.), i demanar el control
parlamentari del conjunt d’activitats de la Casa Reial.
e) Ha estat rebutjat el punt Cinquè amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; amb 3 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
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Cinquè.- Instar a l’Ajuntament a iniciar els tràmits corresponent per retirar la
medalla d’or de la ciutat al Cap d’Estat, el Rei Joan Carles I.
f)

Ha estat rebutjat el punt Sisè amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants del
PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; amb 3 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
Sisè.- Demanar al Rei Joan Carles I, que abdiqui com cap de l’Estat, i que el
conjunt de forces democràtiques i la societat civil, impulsin un procés de
regeneració democràtica, ètica i política, que desemboqui també en la elecció
democràtica del Cap d’Estat.

g) Ha estat aprovat el punt Setè 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; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
Setè.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Memorial Democràtic i a les associacions memorialistes de referència del municipi
i de Catalunya.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Aquest any celebrem el 82è aniversari de la proclamació de la II República, model
d’estat que va promoure l’avenç de la nostra societat, en la defensa de les llibertats i
els drets individuals i col•lectius, i en la consecució de la justícia social.
El 9 de desembre de 1931, las Corts republicanes van promulgar la Constitució més
avançada del seu temps, que en l’article primer definia a l’Estat espanyol com “una
República democràtica de treballadors de tota mena, que s’organitza en regim de
llibertat i de justícia”. La II República va aixecar l’entusiasme del poble amb un
programa alternatiu a la vella Espanya caciquista de la Restauració. Un programa de
canvi social basat en la reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, on la
propietat privada quedava subjecte als interessos de l’economia nacional; on el
principi de laïcitat establia que “l’Estat, les regions, les províncies i els Municipis, no
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mantindran, afavoriran, ni auxiliaran econòmicament a les Esglésies, Associacions i
Institucions religioses”, a més a més, es reconegué l’ensenyança primària laica,
gratuïta i obligatòria, i la llibertat de càtedra.
Avançà en el control democràtic dels cossos armats i policials i vertebrà una resposta
política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol reconeixent al llarg de la seva
existència els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. Així mateix, la
República va obrir la porta a la participació política de les dones, que van conquerir el
dret a vot, el matrimoni civil i el dret al divorci.
La II República va ser una forma d’estat construïda democràticament pels ciutadans
truncada pel cop d’estat del 18 de juliol de 1936, encapçalat, pel feixista general
Francisco Franco, entre d’altres militars, membres de la cúpula eclesiàstica i
empresarial.
Malauradament, la lluita per la pervivència del que fora la Memòria Democràtica i del
que succeí durant la Guerra i la dictadura està seriosament amenaçada per la
retallada de recursos econòmics i la voluntat política de diverses administracions.
Canviar carrers d’alcaldes, poetes, diputats, afusellats o represaliats republicans,
impedir o posar les màximes traves per trobar fosses comunes (el segon país del
món en nombre de foses comunes), demostren la l'extrema debilitat de la cultura
democràtica a Espanya i l’actitud revengista de la dreta espanyola i els seus aliats.
El model d’Estat republicà suposa avançar en una concepció més democràtica de les
nostres institucions, on tothom està sotmès a l’imperi i el control de la llei, i aquest a
alhora a l’emanació de la sobirania popular.
Avui assistim perplexos com una part fonamental dels acords socials i polítics de la
Transició, que van conduir a la construcció d’un Estat Democràtic Social i de Dret,
amb l’objecte de garantir una vida digna pel conjunt de la ciutadania, amb drets
socials, econòmics i polítics, han estat vulnerats i trepitjats. Els poders financers,
l’estructura de poder emanada del model actual de construcció europea (Comissió,
Banc Central Europeu, etc), i fonamentalment, la voluntat política dels partits que han
donat suport a aquest model de desenvolupament econòmic i social, ens dut a
aquesta situació.
En un moment de fort retrocés en drets i llibertats individuals i col•lectives, veiem
gravosa pel conjunt de la ciutadania que pateix l’atur, la carestia de la vida, els
desnonaments, la pèrdua generalitzada de qualitat de vida, etc., els nombrosos casos
de corrupció i falta de ètica, que afecten a empresaris, polítics i fins i tot a la Casa
Reial, on membres destacats han vulnerat lleis, i altres actuen de manera
irresponsable moralment.
Aquest escenari marca i assenyala la necessitat de canvi d’un règim esgotat i que no
dona sortides a tots els reptes plantejats.
És per aquest conjunt de motius i situacions, refermant el nostre compromís amb un
canvi de model econòmic i una regeneració ètica i política, que el Grup Municipal
d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Continuar donant suport als actes commemoratius en record a la
proclamació de la II República i als valors republicans.
Segon.- Condemnar l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el poble i el
govern legítim i democràtic República espanyola; i sol•licitar al govern espanyol la
plena rehabilitació de tots els assassinats i executats per la dictadura franquista per la
seva lluita en defensa de la II República.
Tercer.- Demanar al govern de la Generalitat que el Memorial Democràtic continuï
fent la labor que ha estat desenvolupant des de la seva creació en pro de la
recuperació de la Memòria Democràtica al nostre país.
Quart.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats que exigeixi a la Casa Reial el mateix nivell
de transparència que s’exigeix a la resta d’organismes institucionals.
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Memorial Democràtic i a les associacions memorialistes de referència del municipi i
de Catalunya.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal Plataforma per
Catalunya, número 36, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Ara tindríem la moció presentada per Plataforma per Catalunya, donat que avui, per
motius de malaltia en el cas del portaveu de Plataforma per Catalunya, i el Sr.
Sánchez ha tingut un problema familiar greu, per tant, no poden estar presents, ells
presentaven aquesta moció, la deixaríem sobre la taula i, en tot cas, en el proper Ple,
quan ells estiguin presents, doncs la podrien presentar i la podríem votar. Per tant,
passaríem ja a l’apartat de Participació Ciutadana, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 36; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 36.- PARA LA IMPLANTACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD EN
LOS CONTENEDORES DE BASURAS.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

37.- PETICIÓ DE PARAULA DEL SR. MARIANO PITARQUE TURÓN, EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ L’HOSPITALET AMB EL
SÀHARA, PER TRACTAR LES DARRERES SENTÈNCIES ARBITRÀRIES
DICTADES CONTRA 25 ACTIVISTES DELS DRETS HUMANS DEL POBLE
SAHARAUI.
En relació a la petició de paraula sol.licitada pel Sr. Mariano Pitarque Turón, en nom i
representació de l’entitat Associació L’Hospitalet amb el Sàhara, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs primer té la paraula el Sr. Mariano Pitarque.

SR. PITARQUE
Buenas tardes Sra. Alcaldesa, buenas tardes señores regidores y regidoras, en
nombre de la Asociación l’Hospitalet amb el Sàhara muchas gracias por poder
intervenir en este Pleno de hoy.
Como todos ustedes ya saben, nuestra asociación lleva desde el año 1996
trabajando estrechamente con el pueblo saharaui, tanto en temas humanitarios como
políticos, defendiendo el referéndum de autodeterminación, la libertad de las
personas y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Estamos realizando
proyectos humanitarios en los campamentos de refugiados de Tinduf y numerosos
actos de sensibilización en nuestra ciudad, uno de los más importantes, como ya
saben, las “vacaciones en paz”, donde vienen los niños y niñas saharauis a disfrutar
del verano entre nosotros.
En referencia a la moción que se ha presentado de soporte, desde la Associació
l’Hospitalet amb el Sàhara:
Denunciem que el Govern del Regne del Marroc ocupa il·legalment el Sàhara
Occidental.
Condemnem rotundament i no reconeixem la sentència del tribunal militar marroquí,
contra els presos polítics sahrauís del Campament de la Dignitat (Gdeim Izik).
Denunciem aquest procés motivat políticament per injust, il·legal i per no tenir
qualsevol tipus de garanties jurídiques.
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Denunciem que el Tribunal Militar del Marroc és un Tribunal d’Excepció sense
competències ni legitimitat per jutjar la població sahrauí.
Denunciem que el judici és nul de ple dret, s’ha vulnerat el dret a la tutela judicial
efectiva, el dret a un jutge independent, el dret a un judici amb condicions d’igualtat i
ambient propici per a actes judicials, el dret de defensa, el dret a una instrucció
objectiva i imparcial, el principi de legalitat, el principi de presumpció d’innocència.
Exigim l’alliberament de tots els presos polítics sahrauís.
Denunciem que els assassinats de civils sahrauís i un ciutadà espanyol no s’estan
investigant pel govern marroquí. Els crims del Majzen contra la població civil sahrauí
queden impunes.
Fem una crida a la protecció dels drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental,
inclosos el dret a la lliure associació, la llibertat d’expressió i de manifestació.
Expressem la nostra preocupació per la contínua violació dels drets humans al
Sàhara Occidental.
Subratllem la necessitat d’un mecanisme internacional de seguiment de la situació
dels drets humans i la presència permanent d’observadors internacionals al Sàhara
Occidental.
Exigim la celebració d’un referèndum d’autodeterminació del poble sahrauí just i
vinculant i el reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica.
El conflicte del Sàhara Occidental és polític i s’acabaria amb l’exercici del dret
d’autodeterminació del poble sahrauí, d’acord amb les resolucions de les Nacions
Unides. Mentrestant, cal paralitzar el comerç d’armes, aturar l’espoli dels recursos
naturals i econòmics del Sàhara Occidental ocupat, denunciar i perseguir els
culpables de delictes com la vulneració dels drets humans.
No podem quedar-nos passius davant la violació de la legalitat internacional i dels
drets humans, per això el moviment solidari amb el poble sahrauí demanem, als
nostres representants polítics, suport per als presos polítics sahrauís de Gdeim Izik.
És vergonyós que encara hi hagi països, com el Regne del Marroc, que impunement
no respectin les normes internacionals.
Amb tot, el poble sahrauí, orgullós de no haver estat mai vençut militarment, manté la
determinació de lluitar, perquè es faci justícia i recuperar allò que se li ha robat,
territori i llibertat.
No se puede encarcelar impunemente la dignidad y la libertad de todo un pueblo
durante 38 años.
Nosaltres estarem sempre al seu costat.
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Creiem en el dret d’autodeterminació de tots els pobles!
Volem agrair la solidaritat del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa que han presentat la moció de suport als presos polítics
sahrauís així com a la resta de grups municipals que l’han recolzat. Moltes gràcies.
Llibertat presos polítics! Visca el Sàhara lliure!

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies per la seva intervenció, crec que per part de tots els grups
polítics hem parlat d’aquest tema, per tant, doncs queda recollida la seva intervenció i
ara sí que cediríem la paraula al Sr. Celestino Raya.

38.- PETICIÓ DE PARAULA DEL SR. CELESTINO RAYA RIVAS, EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI
QUÍSTICA, DAVANT L’ANUNCI DE L’ACOMIADAMENT D’UNA INVESTIGADORA
DE L’INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL).
En relació a la peticions de paraula sol.licitada pel Sr. Celestino Raya Rivas, en nom i
representació de l’entitat Associació Catalana de Fibrosi Quística, es produeixen les
intervencions següents:

SR. RAYA
Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa, señores regidores. Yo antes quería hacer una
muy breve descripción de qué estamos hablando cuando hablamos de fibrosis
quística. La fibrosis quística es una enfermedad genético hereditaria muy grave, es
hereditaria porque ambos padres la transmiten al recién nacido, sin saberlo ninguno
de ellos. Es una enfermedad grave, crónica y evolutiva, afectando a órganos
fundamentales del cuerpo, como puede ser el aparato respiratorio, el aparato
digestivo y el aparato reproductor, la patología que con más gravedad evoluciona es
la patología de tipo respiratorio.
Todos estos pacientes con fibrosis quística, al nacer, todos sus fluidos internos, como
son las mucosidades, los jugos pancreáticos, los jugos biliares, son muy espesos y
eso impide que fluyan, en el caso del páncreas hacia el aparato digestivo, para hacer
una buena nutrición, y a nivel también hepático también los jugos biliares. En el
aparato respiratorio lo que produce es que el moco es muy espeso, muy, muy espeso
y este moco no se expulsa al exterior, al no expulsarse al exterior se convierte en un
caldo de cultivo para los microorganismos que proliferan en el medio ambiente,
bacterias, microbacterias, hongos, etc. Al no expulsarse la mucosidad e infectarse,
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hay una infección de forma crónica y permanente que hace que el tejido pulmonar se
vaya deteriorando hasta que se fibrosa y acaba en un fallo respiratorio fatal.
La fibrosis quística es una enfermedad, como digo, cruel, grave, y que hoy no tiene
curación, la verdad es que en los últimos años se ha avanzado mucho y se ha
avanzado mucho gracias a la ciencia y gracias a que ha habido clínicos, médicos,
que se han dedicado de forma profesional, pero también con mucho cariño, a
combatir esta enfermedad. A nivel mundial es amplio el movimiento que hay de
investigaciones y de tratamiento, y fruto de esos esfuerzos que se han hecho hemos
logrado que la esperanza de vida de esta enfermedad hoy estemos hablando de una
media de unos 30 años, de media, tenemos pacientes que a lo mejor tienen 40 o 50
años, muy poquitos, y tenemos pacientes que se nos van en la edad infantil o en la
edad juvenil.
Yo tengo contacto con la fibrosis quística en el año 80, cuando nació mi único hijo,
fallecido ya. Cuando nació David no teníamos dónde acudir, sí teníamos alguna
referencia en San Juan de Dios, nació en San Pau, allí nos dijeron que nos fuésemos
a casa y que no viviría más de un año, nosotros buscamos un referente, no había
referentes en ningún sitio, en San Pau, precisamente dónde él nació, dicen que había
habido una asociación en su día y que había desaparecido la asociación, porque
todos los chicos habían fallecido, entre ellos, dos nietos de Carrasco y Formiguera, y
hoy tiene viva una biznieta. Entonces, no sabíamos hacia dónde ir, hacia dónde tirar,
y cuando en el año 88, un grupo de valientes, de padres valientes, deciden crear la
Asociación Catalana de Fibrosis Quística.
A partir de ahí fue cuando ya vimos un rayo de esperanza, la Asociación posible
avance en la investigación, posible avance en los tratamientos, y precisamente en
San Pau, donde no se trataba mucho la enfermedad, pues había un grupo de gente
trabajadora en el campo de la investigación, que era el Dr. Estivill, la Dra. Teresa
Casals, la Dra. Virginia Nunes y algunos colaboradores más, que fueron los que nos
dieron la esperanza de posibles vías de, por lo menos, encontrar el gen de la
enfermedad, se decía que era una enfermedad genética, en teoría, se decía que
estaba en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, pero tampoco se
podía demostrar, y fueron ellos, junto con otros investigadores a nivel internacional,
los que lograron descifrar el gen de la fibrosis quística. En principio se pensaba que
era un gen simple, que no tenía muchas mutaciones y hoy estamos hablando de una
enfermedad que tiene 1.900 diferentes mutaciones en el mismo gen.
Quiénes han sido los que nos han llevado a ese conocimiento de la enfermedad,
pues las personas como la Dra. Teresa Casals. Hubo un grupo que se vinieron de
San Pau hacia el entonces Institut de Recerca Oncológica de Bellvitge, que crearon
el grupo de genética humana i ahí fue cuando ya en el año 89-90, cuando nosotros
ya tomamos contacto con ellos, incluso en San Pau también tomamos contacto con
ellos. Y lo que hemos hecho desde entonces es colaborar con ellos, codo con codo, a
nivel de España era el único grupo de referencia que había en genética básica, hoy
ya hay varios grupos en España, en Baleares, que no están en genética, pero están
en otros campos de células madre, en Bellvitge se trabaja la genética, que es lo que
hacía la Dra. Casals, en diagnóstico y en los diferentes tipos de mutaciones. Y a otros
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niveles, pues se están haciendo otras cosas también en el tema de las células madre,
y este año, precisamente la Generalitat ha incorporado otras 15 o 20 enfermedades
más a ese programa y incorpora nuevas enfermedades y frena o despide a una
persona pionera en el diagnóstico neonatal de una enfermedad como la fibrosis
quística, es decir, es muy, muy contradictorio todo esto.

Es decir, yo les doy las gracias a que hayan aprobado la moción de apoyo a la Dra.
Teresa Casals, pero es el apoyo a la Dra. Casals, es el apoyo a la investigación de la
fibrosis quística y es el apoyo a la investigación básica de la fibrosis quística y de
múltiples enfermedades más, que a todos nos afectan o pueden afectarnos en algún
momento de nuestra vida. Gracias por haber aprobado la moción y pediría que esto
se transmita a la consellera de Salut, desde el Ayuntamiento de Hospitalet, porque
merece la pena que reivindiquemos que se mantenga esto. Agradecer al
Ayuntamiento de Hospitalet la solidaridad que se ha demostrado hoy aquí hacia el
colectivo de fibrosis quística y hacia la Asociación Catalana de Fibrosis Quística y
que esto viene siendo, desde hace un tiempo ya muy lejano, el apoyo y solidaridad
con nosotros, a nivel de cooperación internacional, a nivel del premio de honor
Ciudad de Hospitalet, que se concedió en el 97 y siempre que hemos necesitado la
ayuda del Ayuntamiento de Hospitalet, la hemos tenido a nuestra disposición.

Simplemente eso, agradecer que sigan en esta línea de ayuda y de solidaridad con
los afectados de fibrosis quística y otras enfermedades raras y minoritarias, que se
sienten huérfanas y que a veces se desprecian, porque afectan a pocas personas,
porque tampoco es tanto, pero en definitiva, aquí si se despide a la Dra. Teresa
Casals y sus cinco, que no son de fibrosis quística, pero que son de investigación
básica, es un retroceso a 50 años atrás, simplemente, eso. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, muchas gracias, creo que también, en este caso, por parte del Pleno
municipal nos hemos posicionado, evidentemente elevaremos esta cuestión, en fin,
más allá de lo que son estas paredes, lo elevaremos a la conselleria y esperemos
que, bueno, que la gestión al final pueda tener un resultado positivo, para que se
pueda seguir investigando y se pueda ir avanzando en temas como estos que,
bueno, pues que son los casos concretos de los recortes, de la política económica
que en estos momentos se está llevando a término y, por tanto, vamos a elevar este
tema para que, bueno, como mínimo se pueda repensar, si es posible, y se pueda
continuar investigando en beneficio de muchas personas que están afectadas por
esa enfermedad y por otras muchas que también existen.

PRECS I PREGUNTES
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a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 7976, de 12 de febrer de 2013, 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 7.976 i data 12 de febrer de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del 26 de febrer de 2013, en relació al servei de
menjador social de L’Hospitalet, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos
que:
El Servei de menjador social municipal és una prestació garantida que, segons la
cartera de Serveis Socials, ha de proporcionar de forma temporal àpats elaborats
a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda per a
la subsistència. L’objectiu és assegurar l’alimentació bàsica i l’atenció social a la
ciutadania que ho precisi. Les seves funcions són:
 Proporcionar àpats
 Assegurar una dieta adequada
 Prevenir situacions greus de necessitat social
El menjador social està ubicat en el Centre d’Estada Limitada ELS ALPS,
actualment disposa de 48 places diàries. A més d’aquestes places de menjador
social es distribueixen uns 100 pícnics diaris. Es a dir, diàriament tenim 150
usuaris atesos.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 7977, de 12 de febrer de 2013, 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 en virtut de l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
amb entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament número 7.977 i data 12
de febrer de 2013 en relació als Consells de Participació, i de la que havíem
demanat pròrroga, dir-vos que:
- Durant l’any 2011, les sessions plenàries dels diferents Consells de
Participació s’han vist afectades per la convocatòria de les eleccions municipals,
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ja que les persones membres, tant del Plenari com de la Comissió Permanent,
han de ser anomenades com a conseqüència del nou Consistori.
- Amb l’aprovació de la Llei10/2011, de 29 de desembre, els Ajuntaments
queden obligats a constituir un Consell Municipal de Serveis Socials. Es per això,
que durant el primer semestre de 2012 es va valorar no allargar la vida dels
Consells de participació (que quedaven derogats i englobats en funció de la seva
especificitat a les Taules sectorials) anomenant les persones membres arrel de
les eleccions municipals, quan en breu es constituiria el nou Consell Municipal de
Serveis Socials.
- No obstat això, els grups de treball s’han anat veien i treballant diferents
propostes per ser presentades a les taules del Consell Municipal de Serveis
Socials.
Tot seguit es dona resposta a les preguntes concretes:
Si aquests Consells han quedat sense vigència.
El Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, aprovat definitivament pel Ple Municipal en sessió de
24 de juliol de 2012, estableix a la seva disposició derogatòria:
“ Amb l’entrada en vigor del present Reglament, quedarà automàticament
derogada la següent normativa:
a) Normativa de Funcionament del Consell Municipal de la Gent Gran de
L’Hospitalet, aprovada mitjançant Acord de Ple en sessió de 3 de febrer de 2004.
b) Normativa de Funcionament del Consell Municipal per les Persones amb
Discapacitat, aprovada mitjançant Acord de Ple en sessió de data 20 d’abril de
2006.
c) Normativa de Funcionament del Consell Municipal de les Dones, aprovada
mitjançant Acord de Ple en sessió de data 20 d’abril de 2006. “
Aquest Reglament va tenir la seva entrada en vigor al dia següent de la seva
publicació al BOPB, de data 16 d’agost de 2012; és aplicable des del dia 17
d’agost i a partir d’aquesta data queden sense vigència la normativa dels Consells
anteriors, i en conseqüència el funcionament dels mateixos.
En cas contrari, si les dates que proporcionem es corresponen amb les últimes
dades de plenari.
En cas contrari, si aquest grup municipal no ha estat convocat per alguna causa.
Si per error d’aquest grup municipal s’ha realitzat alguna convocatòria que se’ns
hagi passat.
Aquestes qüestions ja queden resoltes amb l’anterior expositiu; no obstat això, us
informem de les dates correctes de les darreres sessions de Plenari:
• Consell Municipal de les Dones de L’Hospitalet:
Sessió de Plenari de data 25 d’octubre de 2010, excusada l’assistència de la
representant del Grup Municipal del PPC.
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• Consell Municipal de la Gent Gran de L’Hospitalet de Llobregat:
Sessió extraordinària de Plenari de data 15 de novembre de 2011. En aquesta
sessió es van explicar els canvis al nou Consell Municipal de Serveis Socials.
• Consell Municipal per les Persones amb Discapacitat de L’Hospitalet de
Llobregat:
Sessió extraordinària de Plenari de data 7 de novembre de 2011, a la qual va
assistir en substitució de la Sra. Bas Pujol, el Sr. Senen Cañizares, en
representació del Grup Municipal PPC. En aquesta sessió es va explicar els
canvis al nou Consell Municipal de Serveis Socials.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 8697, de 15 de febrer de 2013, 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 en virtut de l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
amb entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament número 8.694 i data 15
de febrer de 2013, en relació als gossos potencialment perillosos, i de la que
havíem demanat pròrroga, l’informo del següent:
- Pel que fa a la primera pregunta, “Quantes sancions per infracció de la Llei
50/99 de gossos potencialment perillosos es van imposar l’any 2012”:
L’any 2012 s’han imposat un total de 7 sancions , per incompliment de la Llei
50/99 que sanciona la manca de Llicència administrativa municipal per tinença de
gossos potencialment perillosos.
- Envers la segona qüestió, “quantes sancions es van cobrar?”
A l’Àrea de Benestar i Famílies no disposem d’aquestes dades. No obstant això, i
segons la informació facilitada des de l’Àrea d’Hisenda podem dir que:
• Dos han estat cobrades en període voluntari
• Una es troba en via executiva
• Tres estan pendents de cobrament, dins del període voluntari.
• En una, la persona sancionada va fer un recurs de reposició que va ser
admès.
- Pel que fa al nombre de persones que reincideixen:
En l’any 2012 no va haver cap reincidència.
- Pel que fa a l’últim extrem, “quines actuacions hi ha previstes per tal d’evitar la
reincidència?”
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Es duen a terme campanyes informatives amb difusió de tríptics i alguna en
coordinació amb Guàrdia Urbana.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 9917, de 22 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9917 i de data 22/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar ajornament 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:
Una vegada consultada la informació oportuna no consta cap sol.licitud ni cap
llicència atorgda a una activiat de “chatarreria” a l’esmentada adreça- Així doncs
des de el coneixement dels fets s’estan realitzant les comprovacions d’aquesta
situació per pendre les mesures oportunes.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 10311, de 26 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció
Econòmica, Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 10311 i data 26 de febrer de 2013, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal del dia 22 de març de 2013, en relació a la
celebració del Mobile World Congress, i de la qual es va sol•licitar prorroga,
l’informo:
Que les mesures de promoció de la nostra ciutat realitzades per les diferents
àrees de l’ajuntament han estat, entre d’altres, reunions amb la Comissió d`Hotels
de L’Hospitalet, amb el gremi d’hostaleria i restauració de L’Hospitalet, amb Fira
de Barcelona i empresaris de la ciutat; disseny d’una marca paraigües de ciutat:
es van distribuir en senyalitzacions, columnes institucionals, etc.; traducció a
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diferents idiomes de missatges de benvinguda a L’Hospitalet; presència al MWC a
través d’un estand d’informació en que es van distribuir la guia gastronòmica i el
plànol de L’Hospitalet.
La despesa total assumida ha estat de 8.438,47 euros (IVA inclòs)
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 11402, de 5 de març de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 11402 i data 5 de març de 2013 i, i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal 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”
i de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
Dir-vos que durant l’exercici 2012 les quantitats rebudes dels hotels de la ciutat en
concepte d’IBI ha estat 1.324.660,25 € i d’IAE 294.231,37 €.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12868, de 13 de març de 2013, 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 fos
contestada en el Ple Ordinari del 22 de març de 2013, en relació a un Estudi
Epidemiològic, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
1- El desembre del 2008, la Cap de servei de Salut, a petició del Consell de
Salut, va sol•licitar un estudi epidemiològic a l’Agencia de Protecció de la Salut

…/…

147

de la Generalitat de Catalunya, relacionat amb les emissions de contaminants
atmosfèrics de la Central de Cicle Combinat al Port de Barcelona i els possibles
efectes en la salut dels ciutadans de l’Hospitalet.
2- El novembre del 2009, la Directora del servei regional a Barcelona de
l’Agència de Protecció de la Salut, no va considerar necessari la realització de
l’estudi epidemiològic, atès que el sistema d’intervenció ambiental establert per la
Llei 3/1998 és un procés suficientment preventiu i garanteix un nivell alt de
protecció de les persones i del medi ambient. Aquest mateix sistema, és el que
diu que la incidència de l’activitat en els nivells de contaminació de la zona no és
significativa i per tant la salut de les persones no ha de patir una alteració
significativa com a conseqüència de l’activitat.
3- En el Plenari del Consell de Salut de desembre de 2011, el representant de la
Plataforma Defensa de Salut Pública, va demanar us estudi epidemiològic de les
malalties de causa ambiental, sobre l’impacte ambiental d’abans i després de la
posada en marxa de la Central Tèrmica de Cicle Combinat.
4- Al Plenari del Consell de Salut de gener de 2013 no es va anunciar cap estudi
Epidemiològic.
5- A la reunió del Grup de treball de Salut Mental, de març de 2013, el Dr.
Fernando Contreras, Psiquiatra de L’Hospital de Bellvitge, demanava si es podia
fer des de l’Ajuntament, un estudi Epidemiològic de la situació de la salut mental a
la ciutat.
Conclusió: Els estudis epidemiològics són competència del departament
d’Epidemiologia de la Generalitat. La manca de dotació econòmica per part de
l’Ajuntament, fa inviable la realització de cap estudi epidemiològic de salut, de
salut mediambiental o per la prevenció sobre noves necessitats en salut mental.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 12869, de 13 de març de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12869 de data 13/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a”
”... atracaments produïts per delinqüents que s’oculten als testos del carreró situat
darrera l’ Institut Torres i Bages, ......”
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Resposta:
Consultades les bases de dades on es recullen les queixes i denuncies dels
ciutadans no tenim constància de ninguna trucada per atracaments o robatoris en
el lloc indicat. La zona compte de manera habitual amb vigilància per part de un
vehicle de patrulla, dos scooters i una parella de proximitat a peu durant el matí i
la tarda i una patrulla en horari nocturn.
Respecte als esmentats “testos “ correspondria al area de Espais Públics la
retirada dels mateixos si fos necessari segons les nostres indicacions.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 9420, de 20 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de les respostes per escrit, efectuades pel Tinent d’Alcalde de Promoció
Econòmica, Sr. José M. García Mompel, i per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conilla, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 9420 i data 20 de febrer de 2013, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal del dia 22 de març de 2013, en relació a l’eix 1
del PAM 2012-2014, i de la qual us vaig sol·licitar prorroga, l’informo:
Que la posada en marxa de Servei d’Informació, Orientació i Inserció laboral de
l’equipament del Gornal Activa, està prevista tan aviat es faci lliurament de
l’equipament a la nostre àrea.
Que actualment els serveis que s’estan duen a terme en matèria d’orientació
professional, formatives, ocupacionals i d’inserció laboral, per a la promoció
d’igualtat d’oportunitats, son el servei d'informació i espai d'autogestió, orientació
laboral, sessions monogràfiques, aula de recerca de feina i gestió de les ofertes
de la Borsa de Treball. Tres dispositius, d’Inserció Laboral, Joves en acció i
Dóna’t Oportunitats, un dispositiu de doble via d’atenció a joves i adults, i un
servei específic d’orientació i inserció per a persones amb malaltia mental a
l’Oficina Tècnica Laboral.
Que l’ampliació d’aquestes prestacions es realitzen mitjançant Convenis,
Programes Operatius i/o properes convocatòries, i que tant aviat disposem d’un
marc estable tan jurídic com de finançament de la Generalitat de Catalunya,
s’implementarà la Carta de Serveis d’Ocupabilitat de la ciutat.
Que per tal d’incrementar en un 40% el percentatge d’inserció es realitzarà la
prospecció de les possibles ocupacions del territori, previsió de les tendències i
evolució del mercat laboral mitjançant la Borsa de Treball Municipal i la
prospecció d’empreses.
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Que resta a la seva disposició a l’àrea, el estudi que es va realitzar amb la finalitat
d’identificar les qualificacions professionals prioritàries i establir les possibilitats
logístiques per a la programació de formació associada certificable que va
finalitzar el 12 de juny del 2012. (Subvenció foment del desenvolupament local
Ordre TRI/125/2006, de 17 de març DOGC 4604, de 30 de març).
Que la programació d’especialitats amb certificat de professionalitat depèn de les
convocatòries del Departament de Treball i Ocupació i per tant la seva concreció
estarà en funció de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya. Enguany, de
les 21 homologades, la Generalitat de Catalunya únicament ens a atorgat 5
especialitats: Desenvolupament productes audiovisuals multimèdia interactius,
Neteja de espais oberts i instal•lacions industrials, Gestió ambiental, Manteniment
d’elements no estructurals de carrosseria de vehicles i Operacions auxiliars de
manteniment de carrosseria de vehicles. Malgrat l’adequació de les instal•lacions
realitzades amb l’homologació de 6 especialitzats al 2011 i de 15 a l’any 2012,
amb la inversió municipal de 60.000 i 43.000 € respectivament.
Que pel col·lectiu de joves aturats i sense el GESO ni qualificació, s’està
desenvolupant el programa Joves per l’ocupació. Té una durada de 15 mesos i
incorpora orientació, tutoria, formació en competències bàsiques, formació
professionalitzadora, formació per a l’obtenció de l’ESO, pràctiques en empresa i
experiència laboral amb contracte (6 mesos).
Que per a les persones a l’atur amb especials dificultats de inserció es
desenvolupen els Plans d’Ocupació finançats per l’AMB. El projecte inclou 6
mesos de contractació i formació orientada a superar les proves d’accés a la
formació amb certificat de professionalitat i millorar la seva ocupabilitat.
Que per posar en marxa una nova línia formativa de disseny multimèdia i de
suport a les indústries creatives i de l’espectacle serà necessari cercar
finançament extraordinari a les properes convocatòries de la UE 2014-2020.
Actualment la línia formativa d’aquest àmbit consta de
3 especialitats
homologades amb certificat de professionalitat, Desenvolupament de productes
multimèdia audiovisuals interactius, Confecció i publicació de pàgines web i
Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web.
Un curs FOAP de
Desenvolupament de productes multimèdia audiovisuals interactius (560 h), nivell
3 del certificat de professionalitat, i d’un curs dins el programa Joves per
l’ocupació de Desenvolupador/a de pàgines web (350 h).
Que enguany, donat que els PQPI estan finançats pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i no corresponen a certificats de professionalitat,
comptem únicament amb les especialitats de Neteja en espais oberts i
instal·lacions industrials i d’Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria
de vehicles, amb certificat de professionalitat de nivell 1. L’ampliació d’aquesta
oferta vindrà supeditada a les propostes de Conveni/Programes Operatius i/o
properes convocatòries del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya que és l’administració competent.
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Que en referència als recursos obtinguts (en matèria de desenvolupament
d’infraestructures i programes de promoció econòmica) per part de la Unió
Europea, únicament son competència d’aquesta àrea els que fan referència a
programes de promoció econòmica i que en aquest període 2010-2012 no hem
obtingut cap recurs.
Que l’Observatori de la Formació Professional es va crear al 2009 amb l’objectiu
de facilitar i acompanyar la presa de decisions en l’àmbit de la Formació
Professional, finançat per diferents programes de la Diputació de Barcelona i/o del
SOC.
Que aquesta àrea va presentar en el marc de la convocatòria de projectes
Innovadors del Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i
Ocupació, el projecte LH INNOVA. Projecte que posa en marxa un conjunt
d’accions adreçades al seu teixit industrial i de serveis a partir de la realització
d’un Pla d’Innovació Local, pel disseny i desenvolupament d’una estratègia
integral que contribueixi al creixement empresarial, el suport a la innovació, la
millora de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació.
Aquest projecte va quedar exclòs pel Servei d’Ocupació de Catalunya, no obstant,
i considerant la seva importància, es continua en la recerca de fonts externes que
permetin el finançament del mateix. El seu desenvolupament requerirà de la
participació dels responsables de l’àrea de Promoció Econòmica pel seu
plantejament i coordinació i d’una assistència externa pel seu desenvolupament i
implementació, en un període relativament ampli de temps, que defineixi una
diagnosi territorial consensuada des del punt de vista socioeconòmic i alinii
recursos endògens així com altres fonts de finançament extern.
El Pla s’articularà al voltant de l’anàlisi del context actual de l’Hospitalet i de la
detecció de les necessitats en innovació dels diferents actors: empreses,
emprenedors, institucions i dinàmica del sistema actual. Detecció de necessitats i
dels mecanismes de foment de la innovació, l’anàlisi de les xarxes actuals i de les
necessitats de l’entorn de funcionament.
Es serveis d’atenció a l’empresa aplicat fins ara han estat centrats en donar
suport a les empreses constituïdes amb el nostre assessorament i orientades a
afavorir la seva consolidació i creixement mitjançant accions formatives, suport
tècnic personalitzat, reorientació del pla d’empresa, accions d’assessorament en
profunditat, tallers, accions de mentoring, networking empresarial una vegada a
l’any. A més a més, oferim un servei d'informació especialitzada sobre gestió
empresarial a empreses i persones emprenedores a traves de la Diputació de
Barcelona.
El nou servei d’atenció a l’empresa previst, respon a la necessitat d’oferir un punt
d’atenció que permeti conèixer les principals empreses de la ciutat, apropar els
serveis que ofereix l’àrea i conèixer els àmbits possibles de col•laboració. Vol ser
la porta d’acollida de les de recent localització, conèixer les seves necessitats i
atendre-les en la mesura de les possibilitats, canalitzant les seves demandes, cap
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a l’àrea municipal que disposi de la competència i donant suport en temes que
contribueixin al seu desenvolupament des del nostre àmbit local, creant un espai
de cooperació entre les empreses i l’administració.
Per la posada en funcionament d’aquest centre territorial encara no hi ha data
prevista, donat que es requereix una definició i abast dels serveis a proposar a
l’empresa, el dimensionament del recursos necessaris, tan materials, tècnics, com
humans i de la necessària coordinació amb les altres àrees municipals.
En referència a les modificacions d’ordenances del Districte Econòmic, informar-li
que redactar, aprovar i/o modificar les ordenances municipals és competència del
àrea d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.
Que donat que el Consorci BiopoL’H ha quedat integrat dins l’ IDIBELL això, entre
d’altres, implicarà reformular els objectius en matèria de Salut i Investigació, ja
que la biosalut aplicada és un dels cinc àmbits destacats com a prioritaris per
aquest equip de govern, configurat com un dels grups de treball que integren el
procés de reflexió i debat obert en el marc de “L’H on. El futur per endavant”, les
seves conclusions determinaran l’estratègia que seguirà l’Ajuntament en aquesta
matèria.
Que el Club de l’emprenedor, es un servei depenent de la Unitat de Suport de
l’empresa, concebut inicialment com un espai d’autoús que els emprenedors
poden fer servir durant el procés d’elaboració del Pla d’empresa. Permet disposar
d’accés a Internet i consultar bibliografia o informació que pot ser rellevant en el
procés de creació de l’empresa, espai de trobada que està disponible prèvia
sol•licitud. Els Tallers formatius, tenen una periodicitat mensual i per una qüestió
d’optimització de recursos, en funció de la temàtica, l’oferta es oberta a la resta
d’empreses de la ciutat. Actualment, compten amb la col.laboració de SECOT per
la impartició de les sessions informatives, organització de sèniors que fan un
paper de transmissió d’experiències i coneixements cap a nous empresaris.
Que per la creació de noves empreses en sectors emergents, està previst
aprofitar un dels sectors que donen identitat a la ciutat, el biomèdic en particular i
el de salut en un sentit mes ampli amb les activitats econòmiques vinculades al
mateix, (Investigació, Universitats, Bioincubadora, serveis auxiliars.....) fomentant
l’emprenedoria en aquest sector, així com en els sectors emergents en la zona
d’influència de l’Hospitalet., com el mediambiental o el logístic. En aquest sentit,
està previst un curs adreçat a bioemprenedors que es complementarà amb una
acció de tutelatge i mentoring per contribuir a la creació i creixement empresarial.
Que per facilitar l’accés al finançament per a projectes d’emprenedoria en els
quals els seus promotors tinguin dificultats d’accés al sistema ordinari de
finançament, hi han acords de col•laboració amb MICROBANK de La Caixa, amb
ACCIO SOLIDARIA CONTRA L’ATUR, (no hi ha acord de col•laboració, sinó
derivació directa) i formem part de la Xarxa Inicia per a la Creació d’empreses del
Departament d’Empresa Ocupació (préstec INICIA per la creació d'empreses
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amb acord vigent amb el BBVA i amb acords en condicions de revisió amb el
Banc de Sabadell i amb UNNIM).
Que el projecte executiu del nou mercat de la Florida ha estat aprovat inicialment
en data 5 de març de 2013 per la l’AMB. Les previsions amb les que treballem
son les següents: Treballs de reubicació dels serveis afectats en la zona
d’ubicació del nou mercat (octubre 2013), inici de les obres (novembre 2013) inici
de l’activitat comercial del nou mercat (desembre 2015), finalització de les obres
d’acondicionament de l’espai públic de l’entorn del mercat (abril- maig 2016)
El servei de repartiment a domicili es venia prestant al Mercat de Santa Eulàlia,
però la situació econòmica actual i la tipologia dels clients habituals ha fet
impossible continuar amb el servei i desenvolupar-lo en la resta del mercats. No
obstant estem estudiant noves formules d’implementar un servei que faci arribar
la oferta dels mercats municipal a clients no presencials, com la prova pilot que
s’ha iniciat al mercat del Torrent Gornal a traves de la pàgina Web “HOSPI
FRESC” que ofereix l’opció de comprar per Internet i el servei a domicili, i que ja
s’ha extensiva a la resta de mercats.
Els mecanismes de participació de les associacions de comerciants en els òrgans
de participació ciutadana, estan fins el moment, representats mitjançant la seva
participació activa en el Consell Municipal de Comerç, les accions i campanyes
que es realitzant, es realitzen mitjançant el consens amb totes les associacions.
Accions i campanyes, orientades a la millora de la competitivitat comercial amb
l’objectiu de cohesionar els plans de dinamització, afavorir l’associacionisme
comercial i potenciar els centres comercials, amb accions que permeten la
visualització i incentiva la participació del comerç urbà i la seva contribució en la
transformació dels barris en espais de proximitat al consumidor.
Que el servei d’assessorament al comerç és un eix de treball, dins de la
organització i planificació estratègica, dins del pla de desenvolupament del
departament de promoció comercial, que s’emmarca dins la línea, de comunicació
directa amb el ciutadà, i el comerciant, mitjançant les diferents eines d’informació
(pàgina web, butlletins informatius sobre la normativa comercial, o sobre els
cursos de formació), i sobretot aprofitant la plataforma digital, com a mesura
pràctica d’actualització continuada de la normativa comercial i les diferents
notícies i qüestions relacionades amb la promoció comercial.
Que el pla de formació per als comerciants de la ciutat, és una actuació que es
realitza anualment amb una oferta adreçada a la millora de les competències
professionals dels comerciants, (relacionades amb noves tecnologies, xarxes
socials com a eina de “commerce online” i marketing comercial.)
Que la Junta Arbitral de Consum de l’Hospitalet de Llobregat, es va constituir l’any
1995, mitjançant conveni entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Generalitat
de Catalunya i aquest ajuntament. Des de la seva constitució, desenvolupa les
seves funcions de mediació i d’arbitratge i actualment, es troba integrada
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orgànicament dins la Unitat de Consum. Les dades de la seva activitat es
publiquen en els respectius anuaris de la Ciutat.
Atentament,”
“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? ”
I de la qual us vaig sol•licitar pròrroga.
Us adjuntem informe elaborat per la Gerència Municipal on dona compliment a les
preguntes sol·licitades.
Cordialment,

INFORME SOBRE LES PREGUNTES 35,36,37 I 38 DE LES PRESENTADES EL
PASSAT 20 DE FEBRER PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
DAVANT DEL PLE.
Pregunta 35
“Quan s’aplicarà la millora del catàleg de serveis i tràmits municipals. Demanem
còpia d’aquest catàleg.”
El Projecte d’elaboració del catàleg de tràmits municipals es va començar a finals
del darrer mandat municipal. Es tracta d’un projecte d’execució continuada , ja
que una vegada s’hagin catalogat tots els tràmits i serveis municipals, es
continuarà amb les tasques d’actualització i manteniment del mateix.
Es tracte d’un projecte troncal tant per a l’implementació de l’Administració
Electrònica com pel desenvolupament de l’oficina d’Atenció Integral a la
Ciutadana.
Actualment en execució es desplega en les següents Fases:
Fases del projecte (en cursiva les executades o en fase d’execució)
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•

Definició
•
Definició del nou catàleg: tipologia de tràmits, nous camps de
classificació/ descripció, rols, circuït de validació, ...
•
Formalització de criteris comuns alhora d’emplenar el catàleg
•
Disseny de l’entorn d’usuari (intranet)

•

Preparació
•
Elaboració del material de suport: vídeo, guia d’estil, presentació,
ajudes, ...
•
Desenvolupament tecnològic del nou formulari
•
Identificació d’interlocutors i adjudicació de permisos als usuaris
responsables

•

Execució
•
Sensibilització i formació a personal de les àrees gestores
•
Desplegament a tots els serveis per al seu emplenament
•
Revisió i publicació dels nous continguts

•

Manteniment (continu al llarg del temps)
•
Manteniment periòdic de la informació dels tràmits per part dels serveis
•
Revisió i publicació dels nous continguts al catàleg

Els tràmits i servis municipals estan recollits i es poden trobar actualment a la Seu
Electrónica de l’Ajuntament.

Pregunta 36
“Quins serveis estaven adaptats als sistema de gestió de la qualitat
(ISO,EFQM,ACAF) abans de l’any 2012?”
Cal dir que te ISO 9001:2000 la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, i la
ISO:2008 els Equips d’Inspecció de Salut Pública, el Laboratori de Salut Pública,
el Programa Municipal de la Dona i els Programes de formació professional
ocupacional, Tallers d’oficis, Cases d’oficis, Itineraris formatius, Programes de
qualificació professional inicial (PQPI), així com els itineraris integrats per a
l’ocupació, assessorament i suport a les empreses i a l’emprenedor. També te
auditoria externa de qualitat el servei d’Atenció a les Drogodependències.

Pregunta 37
“Quins són els serveis als que s’implementarà un sistema d’execució de la qualitat
(ISO,EFQM,ACAF) de la prestació de serveis municipals durant la vigència del
PAM?”
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A banda dels ja existents, s’està treballant per la implementació de programes
específics de qualitat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i a la resta de programes del
Servei de Benestar i Famílies i es planteja fer extensiva la ISO de formació als
programes d’Orientació i Inserció Laboral de l’àrea de Promoció Econòmica.
A més, de manera genèrica i en funció de la disponibilitat de recursos, es vol anar
fent extensiva la implementació de programes de qualitat a la resta de serveis
municipals de manera progressiva.
Pregunta 38
“Quin és el calendari per a la posada en funcionament de la Comissió de Queixes
i Suggeriments ?”
Una vegada en vigor el Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana,
l’Ajuntament està desplegant la formació dels Consells de Districte i taules
sectorials. Una vegada desplegats els òrgans de participació previstos al ROM
s’obrirà el procés per a regular y posar en funcionament la Comissió de Queixes i
Suggeriments, tal com es disposa al Reglament Orgànic Municipal del Ple de
l’Ajuntament. Es preveu finalitzar aquest procés abans de finalitzar el present
exercici.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 9423, de 20 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de les respostes per escrit, efectuades pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, i per la Tinent d’Alcaldia de Benestar i Famílies, Sra. M.
Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 9423 de data 20 de febrer de 2013, i segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 22 de març de 2013, de la
que vam demanar pròrroga, us informo del següent:
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?
Sí, existeixen. Les línies d’intervenció habituals que utilitza Joventut, en el
desenvolupament dels seus tres Programes (Emancipació Juvenil; Participació,
oci i Cultura; Programa d’Acció Comunitària) és la proximitat, la territorialitat i la
descentralització, a través de la coordinació amb agents formals i no formals de la
xarxa municipal i comunitària, per l’intercanvi d’informació i coneixement mutu de
les intervencions per a joves en curs, i per altra, la possibilitat d’establir línies
d’actuació comunes.
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Alguns exemples de coordinació amb serveis i recursos públics que es destinen a
la població jove son:
- La coordinació de Joventut amb Promoció Econòmica i Educació en temàtica
de transició escola-treball.
- La coordinació de Joventut amb els districtes, per la descentralització dels
recursos destinats per a joves.
- La participació de Joventut en accions de Plans territorials: Pla integral
Collblanc-La Torrassa i Urban Gornal.
- La coordinació de Joventut amb Benestar i famílies, per la creació d’accions
conjuntes d’intervenció i abordatge en espais referencials per a joves, i accions en
temàtica de sensibilització per a joves: la prevenció (Centre de salut pels joves),
el gènere (Programa municipal de la dona), mediació comunitària, entre d’altres.
- La coordinació de Joventut amb la resta de serveis que conforma l’Àrea de
Serveis a les persones (Esports, Joventut, Cultura i Educació) per la unificació de
procediments.
- La participació de Joventut en diferents espais tècnics municipals de treball
amb joves, amb l’objectiu de crear sinergies en el treball comunitari.
35. Es pensa dur a terme un pla de formació a nivell de gerència i administració
dels poliesportius?
En resposta a la pregunta, l’informo que sense tenir un pla de formació específic
en els àmbits als que es fan referència, tant els responsables d’equipaments
esportius com el personal d’administració que donen servei als mateixos,
realitzen formacions en funció de les seves necessitats i responsabilitats, per tal
d’estar formats i informats de l’evolució del sector esportiu, així com de les
novetats en aquest sentit, amb l’objectiu d’adaptar el servei per a la seva
optimització.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
“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 fos
contestada en el Ple Ordinari del 22 de març de 2013, en relació al Pla d’Actuació
Municipal, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
• Per contestar les preguntes que fan referència a Serveis Socials,
Dependència i Dona (apartats 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 25 i 26), cal tenir present que la Llei de Serveis Socials fixa les
competències municipals i les prestacions garantides per als ciutadans.
Per aquest motiu les actuacions de l’Àrea de Benestar i Famílies prioritzades en
el Programa d’actuació Municipal 2012-2015 estan dins d’aquest marc legislatiu
(article 17 de la Llei de Serveis Socials que defineix les funcions dels serveis
socials bàsics de competència municipal). S’adjunta informe.
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• Les respostes que fan referència a Salut (apartats 27 i 28) també són
contestades en informes adjunts.
Atentament,
“INFORME PER DONAR RESPOSTA A LES PREGUNTES
DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU sobre el PAM
Abril 2013
Apartat núm. 8.- Resultats de la gestió per a l’accés als recursos socials i a les
prestacions econòmiques destinades a atendre determinades situacions i que
estaven subjectes a crèdits pressupostaris d’altres ens i / o administracions:
RMI
RMI vigents
RMI nous tramitats
DEPENDÈNCIA
Gestió de noves sol•licituds
Gestió i resolució de PIAS
Gestió de modificacions PIAS
ALTRES TRAMITACIONS DE RECURSOS SOCIALS

2011
739
474

2012
658
58

3.812
1.414
440
8.128

1.665
1.921
501
7.364

En aquest nou PAM és continuen prioritzant les funcions dels Serveis Socials
bàsics fixades en la Llei de Serveis Socials 12/2007, una d’aquestes funcions és
oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i
recursos socials i a les actuacions socials a que poden tenir accés. Altra de les
funcions és gestionar les prestacions econòmiques d’àmbit supramunicipal.

Apartat núm. 9.- Prestacions econòmiques municipals d’urgència social:
Els resultats han estat els següents:
2011
2012
Nombre d’ajudes econòmiques
1.992
2.240
Nombre de beneficiaris/es
6.415
4.767
Pressupost
1.072.414,52 €
1.193.223,87 €
Per conceptes relacionats amb:
HABITATGE
Allotjament, Subministraments, Reparacions / Instal•lacions,
Electrodomèstics
ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA
AJUTS ESPECÍFICS PER A LA INFÀNCIA Escola bressol ,Escolarització,
Menjador escolar, Llibres i material escolar, Lleure
AJUTS ESPECÍFICS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT: Pròtesi i estris
per l’adaptació, Integració social persones amb discapacitat
DESPESES SANITÀRIES I SOCIO-SANITÀRIES: Medicaments, Ajuts
residencials urgents (Gent Gran)
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ENTERRAMENTS DE BENEFICÈNCIA
En aquest nou PAM es prioritzen les funcions dels serveis socials bàsics definides
a les Lleis 12/2007 i 13/2006; una d’aquestes funcions és gestionar les
prestacions d’urgència social i s’ha incrementat el pressupost de l’any 2013 en un
50%.

Apartat núm. 10.- Entitats iniciativa social vinculades a projectes destinats a
col•lectius vulnerables
Es treballa amb les entitats d’iniciativa social que realitzen projectes socials en el
territori: Projecte Clau, Projectes de Centre Obert, Projectes de Lleure per a
persones amb discapacitat...
S’ha enfortit el treball en xarxa amb les entitats del territori potenciant la
coordinació i la col•laboració amb els projectes que realitzen, per tal d’atendre
conjuntament les necessitats socials del territori. Es fa suport als seus projectes
socials amb les subvencions municipals.
En aquest PAM es continua potenciant el treball en xarxa per atendre les
necessitats socials dels ciutadans i es promou la participació i la implicació de la
ciutadania al sistema de serveis socials de la ciutat constituint i posant en
funcionament el Consell Municipal de Serveis Socials de la ciutat.

Apartat núm. 11.- Intervenció en nuclis familiars o convivencials on hi ha menors
en risc social per protegir els seus drets, acomplint actuacions de tractament
social o socioeducatiu
Una de les funcions dels Serveis Socials bàsics és intervenir en els nuclis
familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
Els objectius que es treballen són:
- Garantir el dret dels infants i adolescents a veure satisfetes les seves
necessitats allà on viuen i creixen, en el seu nucli d’origen i sense que sigui
necessari separar-los de les seves famílies en contra de la seva voluntat, fora de
que sigui estrictament necessari.
- Garantir als progenitors, tutors o guardadors el suport necessari per exercir les
seves responsabilitats i complir les seves funcions i així poder superar les
situacions de risc.
Anualment s’han atès uns 4.300 infants i joves, i les seves famílies, realitzant una
intervenció socioeducativa.
En aquest PAM es continua treballant en aquesta funció fixada en la Llei de
Serveis Socials, al ser una prestació bàsica dels Serveis Socials, intensificant la
intervenció en aquests nuclis familiars amb l’organització d’un dispositiu: UNITAT
BÀSICA D’ATENCIÓ INTENSIVA A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, per
atendre amb major intensitat en aquells nuclis familiars amb infants en situació
d’alt risc social.

Apartat núm. 12.- Intervenció en l’espai públic:
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El projecte de Medi Obert és un projecte prioritari en els serveis socials bàsics per
tal d’aproximar-se a les dinàmiques relacionals i socials de la infància i
adolescència que es donen en els diferents espais públics de la ciutat. Es posa
l’accent en la detecció de necessitats emergents que afecten a la població infantil
i especialment l’adolescent, amb la pretensió de mantenir la vinculació dels
infants i adolescents als recursos i centres ja existents al territori i promoure nous
recursos i/o dispositius que donin resposta a les necessitats detectades.
Anualment s’estan realitzant unes 3.500 intervencions socials amb joves en el
Medi Obert. Es continuarà treballant en aquesta línia de treball fixada en la Llei
de Serveis Socials i es consolidaran les taules de Medi Obert en cada districte de
la ciutat, com una plataforma d’anàlisi, diagnòstic i intervenció en l’espai públic.

Apartat núm. 13.- Intercanvies entre dones.
Els intercanvis entre dones mitjançant la creació d’una xarxa d’intercanvis és un
projecte que té com objectiu promoure l’autonomia de les dones i afavorir el
desenvolupament personal, social i professional.
Durant el 2012 s’han realitzat tasques de recerca i prospecció d’experiències
vigents actualment. Així com tasques de promoció i sensibilització entre dones
interessades amb els objectius descrits, mitjançant tallers i xerrades.

Apartat núm.14.- Informació a la ciutadania de la Llei per a l’autonomia personal i
l’atenció a les persones en situació de dependència.
La informació sobre la Llei per a l’autonomia personal i atenció a la dependència
s’ha facilitat a nivell individual a tots aquells ciutadans que la sol•licitaven, així
com tots aquells ciutadans més grans de 65 anys o amb discapacitats que es
podien trobar en una situació de risc de dependència.
També s’ha facilitat aquesta informació a les Associacions de Jubilats i
Pensionistes, a les Associacions de Persones amb Discapacitat i als Consells de
participació de Gent Gran i Persones amb Discapacitat.
Els resultats han estat els següents:

Sol•licituds de valoració de dependència
1665
Persones que han rebut la resolució de Grau
Persones que han rebut la resolució (Grau III)
Persones que han rebut la resolució (Grau II)
Persones que han rebut la resolució (Grau I) Nivell 2
Persones que han rebut la resolució (Grau II) Nivell 1
Persones que han rebut la resolució NO GRAU -

2007

2008
888

2009
3609

2010
1781

2011
3307

2012
3812

803
712
64
27

1350
1281
43
26

2092
928
1068
0

2282
704
1552
3

1904
128
376
606

-

-

3970
356
909
585
891
1150

1394

En aquest nou PAM es continua prioritzant la informació als ciutadans en relació
als recursos de la Llei per a l’autonomia personal i atenció a la dependència ja
que el dret d’accés a la informació dels recursos socials és una prestació
garantida que tenen els ciutadans, segons la llei de Serveis Socials.
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Es continuarà treballant amb la xarxa d’entitats del territori per tal de que tots els
ciutadans estiguin informats.

Apartat núm.15.- Termini actual de resolució PIAS.
Des de la sol•licitud de la valoració de dependència fins a la resolució de Grau de
dependència, procés que realitza la Generalitat de Catalunya, el termini és de fins
a 3 mesos.
De la resolució de Grau de dependència fins la signatura del PIA el termini és de
3 mesos com a màxim. Estem resolent tots els PIAS dins d’aquest termini.

Apartat 16.- Priorització casos dependència i d’alt risc social que necessiten
Servei d’Ajut a Domicili.
El Servei d’Ajut a Domicili (SAD) s’està portant a terme en relació a 2 lleis:
- Llei de Serveis Socials
- Llei per la Promoció de l’ autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència
El SAD en relació a la llei de dependència s’ha implementat en els graus 3 , 2 i 1
nivell 2, tal com fixa la normativa. El grau 1 ha quedat posposat per la llei de
dependència a l’any 2015; no obstant això, aquest any 2013 l’Àrea de Benestar i
Famílies de l’Ajuntament està assumint el servei de SAD en les valoracions de
dependència de grau 1.
En relació a la llei de Serveis Socials es prioritzen totes aquelles situacions de
persones i/o unitats de convivència amb manca de capacitat i/o habilitats
personals per atendre les necessitats bàsiques i en perill de la integritat física de
la persona i/o de tercers.

Apartat 17.- Teleassistència majors de 75 anys i criteris de prioritat.
Les demandes de teleassistència que reuneixen els criteris de necessitat per
accedir al recurs, es responen totes afirmativament. A la ciutat hi ha 4.664
usuaris de teleassistència, dels quals 3.532 són majors de 75 anys
Es dona cobertura, amb el servei de teleassistència, a un 9,16 % de persones
majors de 65 anys de la ciutat.

Apartat 18.- Resposta a diverses necessitats de la gent gran i nous perfils
socioculturals de la població que anirà envellint.
S’ha treballat en la línia de la implementació dels recursos de la cartera de
Serveis Socials i de la Llei de Dependència:
- Plans individuals d’atenció a la dependència
- Servei d’ajuda a domicili: Serveis d’atenció a la persona i Serveis d’atenció
domèstica
- Servei de Teleassistència
- Servei de menjador en els Casals de Gent Gran i en el domicili
- Serveis de dutxes
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S’ha treballat en la línia de potenciar projectes per promoure l’autonomia personal
de les persones grans dins dels Casals de Gent Gran:
- Promoure la participació en les associacions de Gent Gran
- Tallers de memòria
- Taller d’iniciació a la informàtica
- Promoció d’activitats físiques
- Promoció d’activitats lúdiques
En el marc de la Taula sectorial de Gent Gran dins del Consell de Serveis Socials
s’avançarà en l’anàlisi i propostes d’activitats d’aquest nou perfil de població gran
de la ciutat, potenciant l’obertura dels Casals de Gent Gran en nous perfils
d’aquest sector de població.

Apartat núm. 19.- Serveis socials especialitzats i participació en els seus consell
de centre.
Es participa en els Consell de Centre dels establiments que han fet la petició a
l’Ajuntament:
• Serveis per persones amb discapacitat:
- Centre Ocupacional AAS Can Serra
- Servei de teràpia ocupacional Casa Boleda
• Serveis per persones grans:
- Residència i Centre de Dia Laia Gonzalez
- Centre residencial per a Gent Gran SAR Can Buxeres
- Residència i Centre de Dia Francisco Padilla
En aquest nou PAM es continuarà treballant en aquesta línia per a potenciar la
col·laboració amb els serveis de territori, tal com estableix el decret sobre els
òrgans de participació i coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

Apartat núm. 20.- Casals d’estiu per a persones amb discapacitat.
El Casal estiu Estel-Can Bori i el Casal Escorça són 2 projectes a la ciutat que fan
un suport molt important a l’estiu a les famílies que tenen fills/filles amb
discapacitat.
Anualment hi participen uns 45 infants.
L’objectiu en aquest nou PAM és continuar fent suport a les entitats que realitzen
aquests casals per tal de que les famílies tinguin un servei de respir a l’estiu i
potenciar que es puguin beneficiar el màxim nombre de famílies.

Apartat núm. 21.- 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.
L’àrea està treballant amb la xarxa d’entitats de territori (esplai, esportives, oci...)
per tal de potenciar activitats lúdiques dirigides a aquest col·lectiu.
Anualment hi participen unes 400 persones amb discapacitat de la ciutat en
aquestes activitats.
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L’objectiu en aquest nou PAM és potenciar la intervenció en aquesta línia de
sumar esforços amb les entitats de la ciutat per tal que es promoguin accions
d’oci i lleure i es puguin beneficiar el màxim número de joves i adults.

Apartat núm. 22.- Accions i campanyes de sensibilització envers el col•lectiu de
persones amb discapacitat:
Anualment coincidint amb el Dia internacional i Europeu de les persones amb
discapacitat es fa un manifest per fer ressò i sensibilitzar a l’opinió publica i a la
població en general, sobre les qüestions que afecten a les persones amb
discapacitat.
Dins la guia INTRO adreçada a les escoles, també s’incorporen accions de
sensibilització adreçades als infants.

Apartat núm. 23.- Campanyes de sensibilització:
Les campanyes de sensibilització envers a les persones amb discapacitat es
proposen dins del marc de la taula sectorial de persones amb discapacitat del
consell municipal de serveis social . En aquests moments s’està pendent de
definir quina es farà aquest any.

Apartat núm. 25.- Accés normalitzat de les persones amb discapacitat a l’àmbit de
la cultura, l’esport i el lleure.
Des de l’Àrea de Benestar i Famílies es col•labora transversalment amb les àrees
municipals obrint espais de reflexió i participació per tal d’incorporar en les seves
actuacions i projectes un disseny universal que inclogui les adaptacions
necessàries que responguin a les necessitats específiques del col•lectiu de
persones amb discapacitat.
En el marc del Consell Municipal de Serveis Socials, en la que participen entitats
de la ciutat i àrees municipals, es reflexiona conjuntament i es fan propostes
inclusives.
Mesures que s’han potenciat:
• Adaptació de poliesportius municipals
• Activitats de lleure en els esplais de la ciutat
• Activitats esportives en els poliesportius municipals
• Programació de concerts de música en viu anomenats DISCCONCERTS.
• Etc.

Apartat núm. 26.- Atenció psicològica i grupal a familiars de persones amb
malaltia mental:
Es col•labora amb l’associació AFEMHOS (Asociación Familiares de Enfermos
Mentales de l’Hospitalet) realitzant programes de suport a famílies que tenen
familiars amb problemes de malaltia mental.
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Són projectes amb una metodologia d’intervenció grupal. Anualment hi participen
unes 20 persones (que representen 20 famílies).

INFORME
Que s’emet envers les preguntes formulades pel Grup Municipal CiU per a ser
contestades en el proper Ple de 22 de març d ’enguany, envers a 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.
ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
Dins de la Cartera de Serveis del Servei de Salut s’ofereixen activitats
comunitàries orientades a la promoció de conductes saludables per tal de
prevenir situacions de risc.
Les activitats comunitàries que es realitzen s’engloben en tres àrees principals:
-

Promoció de la salut afectiva i sexual i de prevenció de les ITS/VIH
Prevenció de les drogodependències i
Promoció d’hàbits alimentaris saludables.

L’oferta d’activitats comunitàries està adreçada en general a adolescents i joves
que estudien Educació Secundària Obligatòria (ESO), cicles formatius, batxillerat i
altres espais no cautius.
PROMOCIÓ DE LA SALUT AFECTIVA I SEXUAL I PREVENCIÓ DE LES
ITS/VIH
■ Tallers d’educació afectivo-sexual
Les accions programades del curs 2011-2012, emmarcades en el programa
Maleta Pedagògica i en coordinació amb l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva- CAT Salut) s’han adreçat principalment a l’alumnat de 1r a 4rt d’
ESO, de cicles formatius, de centres públics i concertats de la nostra ciutat, així
com d’altres intervencions especials en espais d’ensenyament no reglat.
Continguts del Programa:
- 1r d’ESO. Tallers d’hàbits saludables vinculats a l’afectivitat i la sexualitat
- 2n d’ESO. Tallers de sexualitat i afectivitat. Habilitats vinculades a la prevenció
- 3r d’ESO. Taller de sexualitat i contracepció i Taller preventiu de VIH/sida
- 4t d’ESO. Taller sobre afectivitat, sexualitat i reducció de riscos
Cicles formatius. Taller sobre afectivitat, sexualitat. Foment de l’esperit crític
S’han realitzat un total de 233 tallers. Han participat un total 5.610 de alumnes.
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■ Altres activitats complementàries: Representacions teatrals: El Diari Vermell de
la Carlota
L’obra de teatre El Diari Vermell de la Carlota és una adaptació per part del
Quadre Escènic de L’Hospitalet de la Associació Catalana de Teatre Educatiu
(ACTE), de la novel•la original de Gemma Lienas. S’ofereix als centres escolars
pel curs de 3r d’ ESO i al 2012 van participar 750 alumnes
■DIA MUNDIAL DE LA SIDA
Activitats d’informació i sensibilització adreçades a la població general amb motiu
del Dia Mundial de la Sida .Material lliurat en les diferents activitats: 15000
caixetes de preservatius, 15000 llacets, 3000 posa gots, 50 motxilles.
PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE DROGUES
Programes inclosos dins de l’oferta d’activitats en Salut i prevenció en el consum
de drogues:
■ TALLERS DE PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES
Els tallers formatius s’adrecen principalment a l’alumnat de 2n, 3r, 4t d’ ESO així
com a cicles formatius i cursos PQPI. Amb aquests tallers es pretén: donar una
informació útil i precisa sobre aspectes relacionats amb l’ús de drogues (alcohol,
tabac, cànnabis, drogues de síntesi, cocaïna, heroïna, etc.) i aconseguir que la
gent jove pugui tenir més recursos personals, capacitats i habilitats a l’hora
d’enfrontar-se i resoldre situacions facilitadores de prevenció d’iniciació al
consum.
S’han fet 43 tallers i amb un total de 1010 alumnes participants.
■ NO EM RATLLIS!!!
És un espectacle interactiu que fusiona el teatre amb la prevenció de les
conductes de risc associades al consum de drogues.
S’han realitzat tres representacions al Centre Cultural Barradas per alumnes de
2n, 3r i 4rt d’ESO. Van participar 3 IES públics de la ciutat i un total de 335
alumnes.
■ PROGRAMA ÒRDAGO
L’Òrdago és una proposta didàctica per abordar la prevenció de les
drogodependències amb
adolescents de 12 a 16 anys en el marc de
l’escolarització obligatòria, amb la voluntat de facilitar al professorat la progressiva
transformació de l’escola en un espai saludable i facilitador d’estils de vida
saludables.
Durant el curs 2011-12 han participat 13 centres educatius amb un total de 1377
alumnes.
■ SPORTMANIA
Sportmania vol facilitar informació i promoure la reflexió per part del propi jovent
integrant l’esport com a alternativa al consum de substàncies i a l’oci
convencional.
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Han participat 160 joves de la ciutat (per iniciativa pròpia (espais públics de la
ciutat)i provinents de centres educatius, del Projecte Patis Oberts- L’H estiu als
Patis, Grup de Serveis Socials Collblanc-Torrassa, Esclat Bellvitge, Urban Gornal,
Centre Obert La Llumeneta, Casal d’Estiu de l’Associació Itaca, Aula d’acollida de
l’Institut Pedraforca, Esplai La Florida).
■ SOM NIT!!
És un projecte de la Creu Roja de L’Hospitalet. Ofereix als joves informació,
prevenció i reducció de riscs en el consum de drogues,S’intervé principalment en
espais d’oci nocturn on s’ubiquen stands informatius.
A l’any 2012 s’han fet dues intervencions: una a la sala Salamandra dins el marc
de la Nit Europea de Reducció de Riscos i l’altre al vestíbul dels Ferrocarrils de la
Generalitat.
S’han apropat a l’stand al voltant de 300 persones.

PROMOCIÓ D’HÀBITS ALIMENTARIS SALUDABLES.
Els tallers pretenen promoure una alimentació saludable i tenen el format d’una
sessió de dues hores que permetrà donar als joves tot un seguit de consells sobre
alimentació i realitzar plats fàcils, ràpids, saludables i econòmics.
Durant l’any 2012 han participat 251 alumnes en els diferents tallers de cuina
adreçats a adolescents i joves.
Cuina de supervivència
Cuina sense Pares

200 participants
51 participants

CONCLUSIONS
L’adherència demostrada cada any als programes oferts en l’àmbit de promoció
de la salut unit a l’avaluació que es realitza evidencien la idoneïtat de les nostres
intervencions per l’adquisició d’estils de vida saludables adequats als canvis
socials.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 9425, de 20 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de les respostes per escrit, efectuades pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, i pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 9425 de data 20 de febrer de 2013, i segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
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contestades en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 22 de març de 2013, de la
que vam demanar pròrroga, us informo del següent:
64. Quines accions es pensen dur a terme per tal d’educar els joves en la
utilització de mitjans de transport sostenibles?
La Regidoria d’Esports i Joventut, des de la Unitat de Joventut, abasta un ampli
ventall d’accions de dinamització i de sensibilització als joves, en diferents àmbits:
la prevenció, la interculturalitat, els valors, l’oci saludable i responsable, la cultura,
el civisme, el gènere i també la mobilitat sostenible, entre d’altres.
Està previst en el marc de la Programa de l’Estiu Jove 2013, i més concretament,
a l’oferta estable de xerrades i tallers per a joves, impartir un taller sobre l’ús de la
bicicleta, com un mitjà alternatiu per gaudir de la nostra ciutat. De la mateixa
manera, en les futures programacions trimestrals, aquest tema també estarà
present.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9425 de data 20/02/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar
ajornament, 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:
Respecte al punt 11 els agents de la Guardia Urbana controlen aquesta situació i
sancionen en el cas de trobar-se actes incívics d’aquesta indole.
Les patrulles varien segons els diferents torns, i no es dedica especialment un
servei a aquesta infracció, ja que es tota la plantilla d’agents en tots els torns
contempla les sancions amb motiu d’aquestes infraccions en el moment que es
detecten in situ.
23. Tot i això les parades de bus com la resta de mobiliari urbà no han de tenir
il•luminació pròpia incorporada. Aquest suport el dóna l’enllumenat públic urbà
com a altres elements del viari.
59.- Aquest tema està pendent de valorar- se entre les diferents administracions
implicades.
60.- Si, es realitzen accions continuades. Hi ha previst diversos projectes.
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Esta previst implantar un SAE als busos de l’empresa Rosanbus en el termini d’un
any.
Controls manuals per veure el compliment horari per part del servei. Dos al llarg
de l'any. AMB realitza controls sistemàtics d'incompliments d'horaris.
Estudi per implementar un sistema de preferència de pas de les línies de
transport públic que integri els SAE del autobusos amb el SDCTU del entre de
Gestió de la Mobilitat i modifiqui la regulació semafòrica.
S'han instal•lat semàfors específics de prioritat de pas per al bus i s’està estudiant
la passibilitat d’incrementar-los.
Estudi per a la implantació d'un carril bus a Gran Via que uneixi Can Trias amb
l'accés a la rambla de la marina des de la C-31.
Integració de línies i parades per facilitar la intermodalitat i reduir les pèrdues de
temps, incrementant l’eficiència del servei.
61.- Si es fan actuacions.
Ja està implantant per obtenir aquesta informació mitjançant els mòbils. S’’han
implantat els codis CQR a totes les paredes de la ciutat
per obtenir
immediatament el temps d’espera de les línies a través dels telèfons mòbils.
A més a més, s’estan implantant progressivament a les parades amb més
concentració de línies la informació detallada, mitjançant panells d'informació
connectats a la xarxa elèctrica, a cadascuna de les parades de bus i possibilitat
de consultar per Internet o SMS la informació en temps real sobre l’arribada de
les línies d'autobús a les parades habilitades de la ciutat. En aquest moment ja
tenim cobert el 20% de les parades que tenen massa crítica suficient per
implantar-les.
62.- Si es fan actuacions.
Avui en dia ja és un servei intermunicipal. S’està treballant per a que l’AMB creï
aquest mateix transport en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana amb un disseny similar
al del servei de transport d’autobusos.
El Servei de mobilitat treballa en coordinació amb la AMB per millorar la qualitat i
l'eficàcia del servei i igualar totes les prestacions de transport per a les persones
amb la mobilitat reduïda a l'Àrea Metropolitana.
63.- Si es fan actuacions. S’està treballant per aconseguir el compromís de
l’AMB per a la substitució o adaptació progressiva de la flota d’autobusos per
autobusos híbrids i/o elèctrics, per disminuir el soroll ambiental, l'emissió de CO2 i
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de partícules contaminants. Actualment tota la flota compleix la normativa
europea.
Impulsar projectes. Des de l'ICAEN i en col•laboració amb l’Ajuntament de
l’Hospitalet s'ha dut a terme en els autobusos de l'Hospitalet un projecte d'estalvi
energètic. S'ha implementat tecnologia als autobusos de l'empresa Rosanbus. Al
final del projecte es va calcular que l'estalvi era d'un 7,5 % de combustible, la qual
cosa suposa uns 1700 € anuals per vehicle. Pel que fa a les emissions de CO2,
va haver 100 tones menys d'emissions, la qual cosa suposa una mica més de 300
Tones menys en tota la flota a l'any.
64.- Si es fan actuacions. Potenciar l'ús de la targeta T-12 oferint informació a les
famílies i usuaris des dels canals d'informació municipals.
Oferir en els poliesportius municipals informació sobre el Bicibox. Estudi per
incrementar els estacionament de bicicletes a les escoles.
Estudiar amb les administracions competents la possible ampliació de la targeta a
T-16.Foment de les activitats formatives entre els joves com a l’elaboració de la
Setmana de la Mobilitat. Dintre de la setmana "Cursa de transports
Metropolitana"" Pedalada Escolar"
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 9439, de 20 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9439 de data 20/02/2013 i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a”
“Ates que el PAM 2012-2015 es vol promoure l’increment d’ofertes i d’accions
d’alfabetització en les llengües oficials de Catalunya als nouvinguts.
Punt 4. Es fa l’oferta d’aprenentatge del català als nouvinguts que nomes parlen
castellà?
Punt 5. Quin pressupost es pensa assignar?
Resposta:
L’orientació i informació sobre la llengua catalana i els recursos per aprendre
català a la ciutat de L’Hospitalet que s’explica a les persones nouvingudes, es fa
principalment per part de l’Ajuntament des de dos moments i espais diferenciats.
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1. En les sessions del Pla d’Acollida
2. Als sol•licitants del Informe INF02: Grau d’integració social per l’arrelament
Des de l’Ajuntament de L’Hospitalet, aquest any s’ha previst fer una aportació de
42.000,00 € al Consorci per a la Normalització Lingüística per al
desenvolupament de programes i actuacions d'acolliment lingüístic destinats a la
nova ciutadania, que s’aporta des de les àrees d’Educació i de Seguretat,
Convivència i Civisme respectivament, amb una aportació de 22.000€ la primera i
20.000€ la segona,que serveix per mantenir la mateixa oferta de l’any anterior.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 9445, de 20 de febrer de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de
Benestar i Famílies, Sr. 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 9.445 i data 20 de febrer de 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del 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 econòmics, de quines possibilitats gaudeixen
per tornar”, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que:
Des dels serveis socials municipals s’informa, a tota persona que no disposa de
recursos econòmics i vol tornar al seu país, del Programa de Retorn Voluntari de
persones immigrades des de Catalunya als seus països d'origen (PREVICAT).
El Programa proporciona ajuda econòmica a aquelles persones estrangeres
immigrades en situació de vulnerabilitat que desitgen retornar al seu país i que
compleixen els requisits fixats.
Les persones interessades són informades del que suposa l’ajut, dels requisits
establerts respecte a qui ho pot sol•licitar, quins països accedeixen aquest
programa, documentació a aportar, compromisos per part de la persona
sol•licitant, així com la previsió d’adjudicació de l’ajut.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 12241, de 11 de març de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
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Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12241 de data 11/00/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a” la Ronda de la Torrassa es poden detectar moltes
defecacions de gossos...” i en contestació als punts.
2. Es pensa sancionar a llurs propietaris que vulneren les ordenances establertes
per la convivència i el civisme.
3. Es pensa fer vigilància en aquesta zona , per tal de dissuadir als propietaris
incívics.
4. Quines accions es pensa portar a terme per tal de vetllar per la neteja i bones
pràctiques a la ciutat.
Resposta:
Informar-vos que ja es sanciona als propietaris que vulneren la ordenança del
civisme en aquest sentit , en el cas de que els agents de la Guardia urbana ho
detectin en el moment de cometre la infracció.
Ja es te en compte quan es realitza la vigilància diària per el agents assignats en
aquesta zona i en d’altres arreu de tota la ciutat respecte en aquest tema en
concret.
Les accions que es porten a terme es sancionar als propietaris dels gossos quan
es detecta la infracció in situ i es pot constatar l’esmentada falta.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 12957, de 14 de març de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 12957 de data 14/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar
ajornament, 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:
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Informar-vos que es va rebre una trucada de l’encarregat de la discoteca Caribe
Caliente comunicant que una persona havia sofert lesions en l’interior del local. A
l’arribada al lloc, la baralla ja havia finalitzat i es va localitzar a la persona ferida
en urgències de l’Hospital General de l’Hospitalet.
La intervenció es va portar a terme per els Mossos d’Esquadra.
La discoteca “Caribe Caliente” igualment que la resta de locals de la ciutat amb
aquesta activitat, i els bars musicals on es produeixen una certa concentració de
persones en horari nocturn, son objecte de vigilància i seguiment continu, amb
una major o menor intensitat en funció de la problemàtica que es be detectant o
de les demandes puntuals que es puguin rebre tant a Guardia Urbana o als
Mossos d’Esquadra.
Des d’altres àmbits de l’Ajuntament, s’intervé amb diferents programes amb el fi
de promoure un oci responsable en la joventut de la ciutat.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 13091, de 14 de març de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 13091 de data 14/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 22/03/2013 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a”
“Ates que davant la moció presentada per aquest Grupo 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 “..
Resposta:
Una vegada consultat amb el òrgan competent de gestió en aquest cas l’Entitat
Metropolitana de Transport us podem informar que en aquests moments no és
viable per motius econòmics la prolongació de la línia L14 des de Merca-2
Bellvitge fins a Av. Amèrica, ja que segons ens informen significaria haver
d’incrementar el número d’autobusos per fer la ruta i no es possible, o en tot cas
si fossin els mateixos nombre de busos perllongar desmesuradament el temps
d’espera en detriments dels usuaris, amb un servei deficient.
Ben atentament,”
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•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió, en el Ple de 22 de març de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit , que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia
amb numero 534 i de data 25/03/2013, 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 30/04/2013 en relació a:
“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....”
Resposta:
Consultada la base de dades de la Guardia Urbana, en la data esmentada al
nostre servei no consta cap intervenció realitzada amb motiu d’una baralla
multitudinari en la zona de Famades o zona d’influència dels voltants.
No obstant , informar-vos que la presencia de mossos d’esquadra o policia local
i especialment de dijous a diumenge es deu a la vigilància i seguiment nocturn
que es realitza d’aquesta zona , on es produeix una concentració de persones en
horari nocturn amb motiu de l’existència de les discoteques i bars musicals dels
voltants, al igual que es realitza també a la resta de la ciutat amb aquestes
característiques en funció de la problemàtica i demandes puntuals que es puguin
detectar per part dels serveis de Mossos i de Guardia Urbana.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió, en el Ple de 22 de març 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 Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 22
de març de 2013, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple,
en relació amb l’esvoranc a la calçada del c/ Progrés, us comunico el següent:
El passat dia 21 de març de 2013, a l’alçada del núm. 39 del c/ Progrés, es va
produir un enfonsament a la calçada, provocat per filtració d’aigua degut al
deteriorament de la connexió de l’embornal amb la xarxa de clavegueram general.
Es va procedir a reparar el terreny afectat, així com a solucionar l’origen del
problema.
Degut a les característiques d’aquesta incidència, les finques no han patit cap
tipus d’afectació.”
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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 23
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 26 de
març i 2, 3, 8, 11, 15, 16 i 19 d’abril 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. 15168, de 26 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 30 d’abril de 2013.
En respuesta a la pregunta presentada por este Regidor, en fecha 21 de febrero con
número de registro 9.540, respecto a la iluminación del c/Xipreret en los tramos
comprendios entre c/ Joan Pallarès i c/ Molinés, se nos contesta por parte del Sr.
Francesc J. Belver i Valles “...els fanals instal·lats són molt antics i s’aniran subtituint
progressivament...”
Este Regidor solicita conocer cuál es la previsión temporal con la que se cuenta y si
se ha realizado algún tipo de estudio al respecto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 15.168 i data 26 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 30 d’abril de 2013, en relació amb els fanals
antics del c/ Xipreret entre c/ Joan Pallarès i c/ Molinés, us comunico que la
substitució d’aquests fanals està prevista dins de les actuacions a realitzar en temes
d’enllumenat durant l’any 2013.”
2.- RGE núm. 15170, de 26 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 30 d’abril de 2013.
En respuesta a la pregunta presentada por este Regidor, en fecha 19 de febrero con
número de registro 9.101, respecto a un centro ubicado en c/Òrrius, se nos contesta
por parte del Sr. Francesc J. Belver i Valles “…s’ha comprovat que s’hi desenvolupa
una activitat, per la qual cosa s’ha aixecat acta…”
Este Regidor solicita conocer qué tipo de actividad se comprobó que se desarrollaba.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 15.170 i data 26 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 30 d’abril de 2013, en relació amb quin tipus
d’activitat es desenvolupa al centre del c/ Òrrius, us comunico que l’activitat que s’hi
desenvolupa és d’ensenyament de l’idioma àrab.”

3.- RGE núm.15171, de 26 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 30 d’abril de 2013.
Según comentan vecinos de la zona en la Rambla de la Marina 243 local B y en
concreto en el bazar Chen, se viene realizando una actividad de tratamiento de uñas
de gel y porcelana, actividad que no tiene nada que ver con la principal de ese
negocio.
Por todo ello solictamos conocer si dentro de la actividad del bazar se puede realizar
tratamiento de uñas, y si la respuesta es negativa conocer si se va a llevar a cabo
alguna actuación al respecto.”

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 15.171 i data 26 de març de 2013, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 30 d’abril de 2013, en relació amb l’activitat
que es desenvolupa al basar Chen ubicat a la Rambla Marina, 243, local B, us
comunico que s’ha realitzat una visita d’inspecció a l’esmentada activitat i s’ha pogut
comprovar que l’activitat va cessar a primers d’abril. De fet, la titular estava, en el
moment de la visita, buidant el local.”

4.- RGE núm. 15173, de 26 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 30 d’abril de 2013.
El pasado día 08/03/13 se presentó una pregunta relativa a la contraprestación
econòmica por la conferencia que el señor Greg Clark pronunció el 06/03/13 en el
Centro Cultural Tecla Sala, la respuesta facilitada en el informe de 21/9¡03/13 de la
jefa de la unidad de Administración del Gabinete de Alcaldía es que “la
contraprestació econòmica que ha percebut el senyor Clark és de 4.230 € que
corresponden a la realització de l’estudi “uns bons veïns: les ciutats globals i els altres
centres metropolitans”
Al respecto solicitamos copia de dicho estudio, y examen de la documentación
relativa a la adjudicación de este estudio, así como poder consultar las facturas de
hotel, traslados, etc.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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 15173 de data 26 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 30 d’abril de 2013, sol•licitant “còpia de l’estudi “uns
bons veïns: les ciutats globals i els altres centres metropolitans” realitzat pel senyor
Greg Clark i examen de la documentació relativa a l’adjudicació d’aquest estudi, així
com consultar les factures d’hotel, trasllats, etc”.
Us adjunto l’ esmentat estudi segons la vostra petició i en relació a la consulta de les
factures d’hotel, trasllats, etc... poden sol·licitar dia i hora al Gabinet de l’Alcaldia.
Ben atentament,”

5.- RGE núm.15178, de 26 de març de 2013.

…/…

176

“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 30 d’abril de 2013.
El pasado día 12/02/13 presentamos una pregunta de pleno relativa a la problemática
existente frente al número 10 de la calle Albeniz.
Tal y como se explicaba en ese tramo de calle suelen estar aparcadas alrededor de
15 motos, dos furgonetas y dos coches que son propiedad o tienen relación con el
titular de un local situado en el número 10. En este local hay un rótulo en el que se
dice que se reparan motos.
Los vecinos no saben a ciencia cierta si en este local se reparan motos o se compran
o venden vehículos, pero lo cierto es que al tratarse de una calle de reducidas
dimensiones la movilidad de los peatones se ve gravemente condicionada por estos
vehículos.
La respuesta facilitada el 25/02/13 por el teniente de alcalde del Área de Seguridad,
Convivencia y Civismo es que “sobre el taller esmentat en el nº 10 del carrer Albeniz
s’han realitzat varies inspeccions i denuncies i s’han tramitat al departament
corresponent (activitats Reglades) ja que una d’elles era per no tenir llicencia”
Atendiendo que ha pasado un mes desde esta respuesta y que, como se puede
apreciar en las fotos que se adjuntan, las motos siguen aparcadas incluso encima de
la acera contraviniendo lo dispuesto en 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 2,00metros”
Solicitamos conocer si se va a seguir tolerando esta ocupación abusiva del espacio
público.
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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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 15178 de data 26/03/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari que es
celebrara el dia 30/04/2013, en relació a”.. pregunta de pleno relativa a la
problemàtica existente frente al número 10 de la calle Albeniz..”
Resposta:
Tal com es va informar al Ple anterior, s’han realitzat diverses inspeccions i
denúncies que s’han tramitat al departament corresponent , no obstant en els darrers
dies s’han efectuat per part de la Guardia Urbana, diversos controls, que han
determinat la retirada per el Servei de Grua Municipal d’algunes motocicletes que
s’ha comprovat que no tenien papers.
Així mateix s’ha comprovat que el taller esmentat ha estat tancat en les visites en les
que les patrulles han passat per la zona.
S’ha donat instruccions al servei de proximitat de la zona, de fer control i
comprovació dels vehicles que es puguin trobar mal aparcats per sancionar o retirar
si s’escau.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 15955, de 2 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
El pasado día 19/12/12 formulamos una pregunta de pleno sobre la carpa de la
mezquita de la Calle Fortuna, pregunta que fue reiterada en fecha 27/02/13, en
concreto solicitábamos conocer:
1.
Si la entidad que gestiona la mezquita había solicitado algún tipo de permiso
para la instalación de esta carpa
2.
Si cuenta con algún tipo de seguro para el caso de un eventual
desprendimiento de la lona cause algún daño a los usuarios o transeúntes
3.
Conocer si los técnicos que visitaron las instalaciones que la entidad ha
construido sin pedir la oportuna licencia en torno al modulo prefabricado han
realizado algún tipo de informe al respecto
Cuestiones que no fueron contestadas, ya que en la respuesta que se nos facilitó
firmada el 21/03/13 por el Teniente de alcalde del Área de Espacio Público fue “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”
De lo que se deduce que los técnicos hicieron una visita a la mezquita para certificar
que la carpa cumple con los requisitos adecuados para proteger del sol a los
usuarios. Pero dada la escueta respuesta facilitada no sabemos si la carpa, además
de proteger de las condiciones atmosféricas, cumple con las normas de seguridad
oportunas para evitar riesgos a las personas, si la entidad posee algún tipo de seguro
que cubra esta eventualidad y si en su día solicitaron algún tipo de permiso para la
instalación.
Por todo ello volvemos a reiterar nuestra petición de información al respecto de todas
las cuestiones planteadas ut supra.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 15.955 i data 2 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació amb la carpa de
la mesquita del c/ Fortuna, us comunico que la instal•lació d’aquesta carpa la va
realitzar l’Ajuntament i els tècnics municipals van certificar que complia amb els
requisits de seguretat.
Pel que fa a l’assegurança de l’entitat, és una pregunta que hauríeu de fer al
Ministerio de Justicia que és qui porta el registre d’entitats religioses en aquest país.”
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7.- RGE núm.16277, de 3 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Según noticia aparecida en el diario “El Mundo” el 30/03/13 la cooperativa
d’Habitatges Veïnals de Catalunya, SCCL, vinculada a la CONFAVC (Confederació
d’Associacions de Veïns de Catalunya), alzó una promoción en l’Hospitalet que
arrastra problemas de estructura, al respecto solicitamos conocer si la promoción a la
que hace referencia ese diario es la de Amadeo Torner, 39 y si la respuesta es
negativa conocer la ubicación exacta.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.277 i data 3 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació amb si la
promoció de pisos apareguda al diari “El Mundo” fa referència als pisos del c/
Amadeo Torner núm. 39, us comunico que sí.”
8.- RGE núm.16278, de 3 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Segons noticia publicada ahir, 02/04/13 a el Periodico, L'Hospitalet s'ha sumat al
projecte europeu Life09, que promou la Generalitat, i que té com a objectiu mesurar
els camps electromagnètics procedents de les estacions de telefonia mòbil i donar
informació als ciutadans davant el recel que genera el seu funcionament i el seu
possible impacte en la salut humana.
Per això L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha instal•lat 10 equips fixos per
mesurar els camps electromagnètics en diferents punts de la ciutat i ha posat en
servei també un equip mòbil per prendre dades en llocs com ara guarderies,
residències d'avis o hospitals.
Per tot això sol•licitem conèixer:
-

Cost de cada aparell
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-

Empresa que els ha instal·lat
Quan i on estan situats els equips fixes”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.278 i data 3 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació amb demanar
informació sobre el projecte europeu Life09, dir-vos que és necessari sol•licitar
pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”
9.- RGE núm.17150, de 8 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Hace dos meses la asociación de vecinos de Pubilla Casas denunció el estado en
que se encuentra la zona donde debería ubicarse el futuro parque de Can Rigalt, en
concreto se denunciaba que "la zona s’ha convertit en un abocador on s’acumulen
aigües putrefactes. Algú se n’hauria de fer responsable”.
Según parece estos terrenos son privados, de lo que se deduce que los propietarios
están incumpliendo el deber de conservación previsto de la ley de Urbanismo.
Atendiendo el tiempo transcurrido solicitamos conocer si se ha realizado algún tipo de
actuación relativa al tema, y si se ha requerido a los propietarios a la limpieza de
estos terrenos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 17.150 i data 8 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació amb els terrenys
de Can Rigalt, us comunico que s’ha fet visita d’inspecció al solar i el seu estat, en
general, és correcte. En tot cas, atesa la gran superfície de la parcel•la, no es
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descarta que, puntualment, existeixi algun punt en el qual puguin quedar retingudes
les aigües de pluja.”
10.- RGE núm.17895, d’11d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Quants treballadors, laborals i/o funcionaris, en situación d’excedència han sol·licitat
reincorporació al seu lloc de treball durant el passat 2012 i el temps transcorregut
aquest 2013.
S’ha denegat alguna reincorporació? Com s’ha motivat legalment?
Sol•licitem detall de les persones que han sol•licitat reincorporació sabent quin tipus
d’excedència tenien, lloc de treball que ocupaven abans i lloc que ocupen després de
la reincorporació.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 17895 i data 11 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a:
“Quants treballadors, laborals i/o funcionaris, en situació d’excedència han sol•licitat
reincorporació al seu lloc de treball durant el passat 2012 i el temps transcorregut
aquest 2013.
S’ha denegat alguna reincorporació? Com s’ha motivat legalment?
Sol•licitem detall de les persones que han sol•licitat reincorporació sabent quin tipus
d’excedència tenien, lloc de treball que ocupaven abans i lloc que ocupen després de
la reincorporació.”
Des del període gener 2012 a març 2013, els treballadors que han sol•licitat
reincorporació al seu lloc de treball, son :
1)

M.L.M.
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•
27.09.2010
Excedència voluntària per passar a prestar serveis a
l’Ajuntament de Barcelona
•
19.01.2012
Reincorporació
•
Fins la data de l’excedència ocupava plaça i lloc d’agent
•
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.
2)
JM.D.T.
•
27.09.2010
Excedència voluntària per passar a prestar serveis a
l’Ajuntament de Barcelona
•
19.01.2012
Reincorporació
•
Fins la data de l’excedència ocupava plaça i lloc d’agent
•
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.
3)
C.F.P.
•
27.09.2010
Excedència voluntària per passar a prestar serveis a
l’Ajuntament de Barcelona
•
19.01.2012
Reincorporació
•
Fins la data de l’excedència ocupava plaça i lloc d’agent
•
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.

4)
O.G.J.
•
27.09.2010
Excedència voluntària per passar a prestar serveis a
l’Ajuntament de Barcelona
•
19.01.2012
Reincorporació
•
Fins la data de l’excedència ocupava plaça i lloc d’agent
•
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.
5)

F.A.I.

16.03.2011 Excedència voluntària
14.05.2012 Reincorporació
Fins la data de l’excedència ocupava plaça de subaltern i lloc d’ordenança
reintegrat a la mateixa plaça i lloc.
6)
•
•
•
•

J.S.C.
01.07.2003
Excedència voluntària
01.08.2012
Reincorporació
Fins la data de l’excedència ocupava plaça i lloc d’agent
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.

7)
•
•
•
•

JJ.C.C.
01.06.2000
Excedència voluntària
12.09.2012
Reincorporació
Fins la data de l’excedència ocupava plaça i lloc d’agent
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.

8)

N.M.N.

S’ha
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•
14.02.2011
Excedència voluntària
•
01.02.2013
Reincorporació
•
Fins la data de l’excedència ocupava plaça d’Administrativa i lloc de Funcions
Administratives N-1
•
S’ha reintegrat a la mateixa plaça i lloc.
Cordialment,”
11.- RGE núm. 18492, de 15 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Atendiendo que desde el mes de febrero se está llevando a cabo el proceso
participativo de reflexión y debate L’H on. El futur per endavant, solicitamos conocer:
1.
si hay alguna empresa que se encargue de realizar todo el tema logístico y de
infraestructura
2.
si la respuesta es positiva solicitamos conocer el nombre y el importe al que
asciende el contrato”

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 18492 de data 15 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol•licitant “conèixer si hi ha
alguna empresa que s’encarregui de realitzar tot el tema logístic i d’infraestructura del
procés participatiu L’H on. El futur per endavant”.
Em plau informar-vos que per al desenvolupament de les trobades del procés
participatiu L’H on, la logística i la infraestructura és porta a terme amb personal i
equipaments municipals.
Ben atentament,”
12.- RGE núm. 18493, de 15 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Atendiendo que recientemente (el 11/04/13) tuvo lugar la presentación del trabajo
“Una visió de L’Hospitalet i la seva cultura” elaborado por el señor Josep Ramoneda
en el Centro Cultural la Bòbila, solicitamos conocer:
1.
Las eventuales retribuciones percibidas por el señor Ramoneda por la
elaboración de este trabajo
2.
Las eventuales retribuciones percibidas por el señor Ramoneda por la
presentación de este estudio
3.

Copia de este estudio”

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 18493de data 15 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol•licitant “informació econòmica
envers l’estudi “Una visió de L’Hospitalet i la seva cultura” elaborat pel senyor Josep
Ramoneda i còpia de l’ esmentat estudi ”.
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 15 d’abril d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díex Crespo, en relació amb
la pregunta amb número de registre 0648, en què sol·licita informació econòmica
envers l’elaboració de l’estudi “Una visió de l'Hospitalet i la seva cultura” i la seva
presentació.
Pel que fa a la retribució econòmica que ha percebut el senyor Josep Ramoneda, és
de 5.929 euros (aquest import inclou l’IVA), que corresponent a la realització de
l’estudi, així com la presentació d’aquest estudi al Centre Cultural la Bòbila, el passat
dia 11 d’abril.
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Hi enviem, adjunt a aquest informe, còpia de l’estudi sol·licitat.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns signo aquest informe.”
13.- RGE núm. 18494, de 15 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
En enero de este año se convocó una plaza de promoción interna de técnico auxiliar
en el área de Seguridad, Convivencia y Civismo, que fue ganada por una persona
que trabajaba como Guardia Urbano, que se incorporó al nuevo puesto el uno de
marzo.
Al mismo tiempo se abrió la convocatoria para cubrir un puesto de trabajo de
coordinador de distrito, este puesto que es de libre designación, se le volvió a dar.
Se da la circunstancia de que el personal de la Guardia Urbana no podía optar a este
puesto ya que los agentes de la Guardia Urbana están en una escala profesional
diferente, no pueden promocionar a las escalas generales del personal funcionario
del Ayuntamiento.
El sindicato CCOO denunció este tema ya que a priori puede parecer que la
convocatoria intermedia (la de técnico auxiliar) se hizo con la única finalidad de que
este señor pudiera formar parte de la plantilla de personal funcionario para poder
darle luego el puesto de coordinador de distrito, un puesto muy bien remunerado.
Por todo ello el regidor que suscribe y su grupo político solicitan conocer:
1.
Los motivos por los que se convocó esta plaza de Técnico Auxiliar en el Área
de Convivencia y Civismo
2.
Cuantas personas se presentaron a esta plaza
3.
La puntuación obtenida por cada una de ellas desglosada la fase de oposición
y la de concurso
4.
Conocer si al quedar esta plaza vacía por la incorporación de su recién
estrenado titular al puesto de Coordinador de distrito se volverá a convocar de nuevo.
5.
Conocer cuantas personas se presentaron al puesto de coordinador de
distrito”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 18494 i data 15 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a:
“......
1.
Los motivos por los que se convocó esta plaza de Técnico Auxiliar en el Área
de Convivencia y Civismo.
2.
Cuantas personas se presentaron a esta plaza.
3.
La Puntuación obtenida por cada una de ellas desglosada la fase de oposición
y la de concurso.
4.
Conocer si al quedar esta plaza vacía por la incorporación de su recién
estrenado titular al puesto de Coordinador de distrito se volverá a convocar de nuevo.
5.
Conocer cuantas personas se presentaron al puesto de coordinador de
distrito.”
En relació a les preguntes de referència l’informo del següent:
1.
Els motius de la convocatòria van ser organitzatius.
2.
Van ser tres les persones que van presentar la instància i a les proves
únicament es va presentar l’aspirant.
3.
La puntuació obtinguda va ser la següent:
o
Prova teòrica: 15,50 punts (sobre un màxim de 20)
o
Prova pràctica: 14 punts (sobre un màxim de 20)
o
Mèrits: 11,30 punts
4.
La plaça no ha quedat buida, al accedir al lloc de Coordinador manté la plaça
de Tècnic Auxiliar, el que ha resultant vacant és el lloc d’Auxiliar Tècnic de Gestió N2.
5.
Van ser dues les persones que van presentar instància a la convocatòria del
lloc de Coordinador de Districte.
Cordialment,”

14.- RGE núm.18636, de 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Del díptic “ Nous contenidors , nous vehicles. Un millor servei de neteja a
L’Hospitalet”, editat pel nostre ajuntament sol•licitem la següent informació :
Número d’exemplars fets i repartits
Cost total d’aquesta campanya ( amb desglossament de les diferents
despeses)”
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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 d’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 18636 de data 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol•licitant “informació sobre el
díptic “Nous contenidors, nous vehicles. Un millor servei de neteja a L’Hospitalet” ”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 16 d’abril d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor Senén Cañizares Martín, en relació
amb la pregunta amb número de registre 0658, en què sol·licita informació del fullet
“Nous Contenidors, nous vehicles. Un millor servei de neteja a L’Hospitalet” realitzats
el passat mes de març de 2011.
El nombre d’exemplars produïts i distribuïts va ser de 5000 i el seu cost (IVA inclòs)
va ser de 175, 82 euros.
Aquest fulletó forma part de la campanya informativa anomenada “L’H BEN NET”,
que es va realitzar per donar a conèixer la nova flota de camions, de contenidors i del
nou servei de neteja.
Aquesta despesa va estar assumida per l’empresa adjudicatària de la contractació del
servei de recollida de residus municipals i neteja viària i neteja de clavegueram, al
nostre municipi.
I perquè així consti, i als efectes oportuns signo aquest informe.”
15.- RGE núm. 18637, de 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
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Del díptic “Agenda d’activitats de medi ambient i sostenibilitat, Visites de
sensibilització mediambiental” edició 2012, editat pel nostre ajuntament sol•licitem la
següent informació :
Periodicitat
Número d’exemplars fets i repartits
Cost total d’aquesta campanya ( amb desglossament de les diferents
despeses)
Conèixer si s’ha fet edició bilingüe?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 18.637 i data 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació amb informació
sobre el díptic “Agenda d’activitats de medi ambient i sostenibilitat. Visites de
sensibilització mediambiental” edició 2012, us comunico el següent:
•
•
•
•

Periodicitat: S’elaboren 1 cop a l’any. Enguany no s’han editat.
Número d’exemplars fets i repartits: 3.000 unitats
Cost: 94,10 € els díptics i en transport 1.894,40 €
Si s’ha fet edició bilingüe: NO”

16.- RGE núm. 18638, de 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Del díptic “Programa d’activitats, Biblioteques L’H són teves” que editen les
biblioteques de L’H , sol•licitem la següent informació :
Periodicitat
Número d’exemplars fets
Punts de distribució
Cost total d’aquesta campanya ( amb desglossament de les diferents
despeses)
Conèixer si s’ha fet edició bilingüe?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 18638 i data 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol·licitant diferent informació
sobre el díptic “Programa d’activitats, Biblioteques L’H són teves” em plau adjuntar-li
l’informe de la Cap de Serveis de Biblioteques, en el que dóna resposta a la
informació sol·licitada.
Cordialment,”
“INFORME
En relació a la pregunta del Grup del Partit Popular sobre el díptic d’activitat de
biblioteques, s’informa del següent:
El programa de foment de la lectura i difusió cultural que organitza Biblioteques de
l'Hospitalet des de fa més de deu anys pren el nom de +Que llibres.
Aquesta programació es fa amb caràcter trimestral tres cops a l’any: gener-març,
abril-juny i octubre-desembre i cada trimestre s’editen tres díptics en català:

Programa d’activitats general
1.246,08€
Programa d’activitats per a tota la familia
Cursos i tallers Clica i aprèn
*Dades tercer trimestre 2012

Quantitat
5.000

Import*

5.000
3.000

560,00€
98,37€
1.904,45€

La distribució es fa a través de correu postal i de la missatgeria interna de
l’Ajuntament, en els punts de distribució que es detallen en el full excel adjunt.
A més d’aquesta difusió a la web de la xarxa de biblioteques es poden trobar totes les
activitats detallades una per una i en butlletí electrònic setmanal es fa el recordatori
de les properes.
La qual cosa informo als efectes que calgui.”
17.- RGE núm. 18639, de 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Del díptic “Flash Formatiu per a Joves ( Xerrades i tallers) “ sol•licitem conéixer el
següent :
Periodicitat
Número d’exemplars fets
Cost total d’aquesta campanya ( amb desglossament de les diferents
despeses)
Conèixer si s’ha fet edició bilingüe”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 18639 de data 16 d’abril de 2013, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestades en
el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 30 d’abril de 2013, us informo del següent:
Periodicitat:
o Els díptics, de la Programació de xerrades i tallers per a joves, són trimestrals
i es confeccionen tres a l’any: Gener-març; Abril-Juny i Octubre-Desembre.
Número d’exemplars fets:
o La producció dels díptics és de 8.000 unitats/trimestre.
Cost total d’aquesta campanya (amb desglossament de les diferents despeses):
o El total de despesa, al trimestre, és de 861,49 euros (IVA inclòs), distribuïts de
la següent manera:
- 8.000 Díptics: 733,74
- 200 Cartells: 59,99
- 1 vinil exterior: 67,76
Conèixer si s’ha fet edició bilingüe:
o L’edició s’ha fet seguint el que estableix el reglament d’ús de la llengua
catalana aprovat pel ple de l’Ajuntament.
Resto a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una cordial
salutació.”

18.- RGE núm. 18640, de 16 d’abril de 2013.

…/…

191

“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 30 d’abril de 2013.
Del díptic “Protecció Civil informa”, editat pel nostre ajuntament sol•licitem la següent
informació :
-

Número d’exemplars fets i repartits
Punts de distribució”

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 18640 i de data 16/04/2013, 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 30/04/2013 en relació a: “díptic Protecció civil informa”,
editat pel nostre ajuntament sol·licitem la següent informació...”
Resposta:
El número d’exemplars que es van realitzar va ser de 20000 i van ser editats l’any
2009. Els punts de distribució van ser Regidories, punts informatius d’ajuntament i
puntualment en els Mercats relacionada amb alguna de les campanyes realitzades
per Protecció Civil.
Ben atentament,”

19.- RGE núm. 18643, de 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Sobre les diferents targetes de convit, que fa el nostre Ajuntament, a diferents actes
de la Fundació Arranz Bravo sol·licitem conèixer la següent informació :
Quants esdeveniments s’han publicitat, per any, des del 2007 fins el passat
2012.
Nombre d’exemplars per esdeveniment i cost .”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1864 i data 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol·licitant informació referent a
les targetes de convit que fa l’Ajuntament per a diferents actes de la Fundació ArranzBravo, em plau informar-li que tots els elements de difusió vinculats a la programació
d’activitats de la Fundació (invitacions, catàlegs i altres suports de difusió), són
dissenyats i editats per empreses externes a l’Ajuntament i són amb càrrec al
pressupost de la Fundació i no de l’Ajuntament.
Cordialment,”

20.- RGE núm. 19350, de 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Respecte als expedients sancionadors per infraccions de la Llei 10/99 de gossos
potencialment perillosos, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:
Quin tant per cent de sancions es cobren.
Quin és el procediment de cobrament de les sancions.
Si hi ha embargament de Comptes corrents en cas de que no es cobrin, igual
que les multes de trànsit.
Quina força te l’ajuntament per pressionar pel cobrament d’aquestes
sancions.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19350 i data 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a:
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“Respecte als expedients sancionadors per infraccions de la Llei 10/99 de gossos
potencialment perillosos, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:
- Quin tant per cent de sancions es cobren.
- Quin és el procediment de cobrament de les sancions.
- Si hi ha embargament de Comptes corrents en cas de que no es cobrin, igual que
les multes de trànsit.
- Quina força te l’ajuntament per pressionar pel cobrament d’aquestes sancions.”
L’any 2012 s’han imposat un total de 7 sancions, per incompliment de la Llei 50/99,
de les quals:
•
Dues han estat cobrades en període voluntari
•
Una es troba en via executiva
•
Tres estan pendents de cobrament, dins el període voluntari
•
En una, la persona sancionada va fer un recurs de reposició que va ser
admès.
El procediment recaptatori és el que està establert amb caràcter general per als
ingressos de dret públic al reglament General de Recaptació.
Cordialment,”
21.- RGE núm. 19453, de 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
La Masía Can Arus fue adquirida por este ayuntamiento con una serie de mobiliario,
cuadros y ajuar vario, por lo que solicitamos conocer si se hizo inventario de estos
artículos, si la respuesta es positiva solicitamos que se nos facilite.
Asimismo solicitamos conocer el destino actual de estos bienes muebles.”

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 19453 i data 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a la pregunta que diu el
tenor següent:
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La Masía Ca n’Arús fue adquirida por este ayuntamiento con una serie de mobiliario,
cuadros y ajuar vario, por lo que solicitamos conocer si se hizo inventario de estos
artículos, si la respuesta es positiva solicitamos que se nos facilite.
Asímismo solicitamos conocer el destino de estos bienes muebles.
Em plau informar-li del següent:
La finca va ser adquirida l’any 1986 i es va realitzar un inventari i es va destinar
l’edifici i les seves pertinències a formar part de l’Assessoria Jurídica.
A partir de l’any 2005, amb el començament de les obres de remodelació, els
objectes amb valor històric i/o artístics van ser recollits pel Museu per a formar part
del seu fons.
Disposem d’una base de dades informatitzada d’aquest inventari, per tal de fer la
consulta poden posar-se en contacte amb el Dr. Josep Mª Solias. (jmsolias@l-h.cat o
93 3381396).
Cordialment,”

22.- RGE núm. 19457, de 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Atendiendo que numerosas personas acuden cada domingo al mercado de los
pajaritos, en la avd. Torrente Gornal con jaulas de pájaros, y que han llegado quejas
a este grupo político acerca del “hostigamiento” de la Guardia Urbana respecto a
estas personas.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer cuáles son las directrices de este
equipo de gobierno y la política que se sigue con respecto a las personas que acuden
los domingos con sus pájaros a este mercadillo.”

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:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19.457 i data 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació al Mercat dels Ocellets,
dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
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Atentament,”
23.- RGE núm. 19459, de 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013.
Atendiendo que según parece la señora Montserrat Gonzalo Sahelices tiene un
contrato menor para trabajos de corrección y traducción de textos.
Este regidor y su grupo político solicitan la relación detallada de todas las
traducciones y correcciones de texto realizadas por esta señora desde el año 2012.
Al respecto solicitamos conocer cuáles son los idiomas objeto de sus traducciones.”

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 19459 de data 19 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol·licitant “relació detallada de
totes les traduccions i correccions de text realitzades per la senyora Montserrat
Gonzalez Sahelices des de l’any 2012” ”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 19 d’abril d’enguany,
pel regidor del grup municipal del PPC, senyor J. Javier Díes Crespo, en relació amb
la pregunta amb número de registre 0707, en què sol·licita relació detallada de totes
les traduccions i correccions de text des de l’any 2012, així com conèixer els idiomes
objecte de les traduccions, realitzades per la senyora Montserrat Gonzalo.
Hi enviem adjunt a aquest informe, relació i fotocòpia de les factures amb la
descripció dels treballs realitzats, emeses per la senyora Gonzalo, que corresponen
al contracte menor que regeix la contractació del servei de revisió, correcció i
traducció de textos, tant del castellà al català, com del català al castellà per al Servei
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d’Imartge Corporativa i Relacions Externes d’aquesta administració, per a l’exercici
pressupostari de 2012.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns signo aquest informe.”

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
8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 22 d’abril
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. 19487, de 22 d’abril 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
30-4-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’ajuntament ha editat un fulletó informatiu per donar a conèixer als
ciutadans/es de la ciutat una relació de bars tapa-tapa, en la Primavera Tapes 2013.
Atès que aquest fet estaria bé a nivell promocional si no fos que en aquest fulletó hi
ha imprès el nom i el telèfon mòbil del propietari o responsable, així com el correu
electrònic.
Atès que en haver-se editat i repartit, moltes persones de la relació han tingut que
suportar infinitat de trucades al seu mòbil.
Entenent que aquest fet pot estar penalitzat amb les sancions que se’n poden derivar
doncs està tipificat en vulnerar la llei de privacitat de dades, i per tant, hi ha una
responsabilitat civil.
PREGUNTES
.-Per què s’ha editat el fulletó informatiu de bars tapa-tapa amb les dades personals
del propietari i/o responsable de l’establiment, vulnerant així el dret a la privacitat de
dades?
.-Qui o quins han estat els responsables d’aquest fet?
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.-Que pensa fer l’Ajuntament respecte les denuncies que se’n poden derivar?
.-Quines accions pensa portar a terme per tal que no es torni a produir?”

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19487 i data 22 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a la Primavera de
Tapes 2013.
Dir-vos que és necessari sol·licitar la pròrroga de l’esmentada pregunta, per recavar
la informació necessària.
Atentament,”
2.- RGE núm. 19489, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons informacions rebudes en aquest grup municipal, els treballadors de
Ràdio i TV de l’Hospitalet, van fer arribar una carta a la Farga, queixant-se de la mala
gestió de la Directora dels mitjans de Ràdio i TV de l’Hospitalet.
PREGUNTES
Sol·licitem una còpia o tenir accés visual a la carta adreçada a la Farga pels
treballadors de Ràdio i TV de l’Hospitalet, sobre la denunciada gestió de la Directora
dels Mitjans.”

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 Conilla,
que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19489 i data 22 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a:
“Atès que segons informacions rebudes en aquest grup municipal, els treballadors de
Ràdio i TV de l’Hospitalet, van fer arribar una carta a la Farga, queixant-se de la mala
gestió de la Directora dels mitjans de Ràdio i TV de l’Hospitalet.
Sol·licitem una còpia o tenir accés visual a la carta adreçada a la Farga pels
treballadors de Ràdio i TV de l’Hospitalet, sobre la denunciada gestió de la Directora
dels Mitjans. “
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.”

3.- RGE núm. 19491, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que des de la secció sindical de CCOO en el full informatiu es diu que: es va
demanar una reunió amb la Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals
“sol•licitant informació sobre la subrogació de part del personal de la Farga, S.A.”
Atès que se’ls va comunicar que la reunió no es produiria fins que la Farga S.A. no
hagués elaborat una memòria justificativa del canvi de gestió de les instal•lacions
esportives. “Traduint: quan ho tinguin tot “arregladet”
Atès que segons el mateix full informatiu, “l’objectiu de la reunió” era poder conèixer
com es portaria a terme tot el procés per tal “d’evitar els greuges i situacions violentes
i injustes que es van produir amb la subrogació del personal de l’H 2010.”
Donat que es preveu que “la subrogació de la Farga, S.A. sigui un procés complicat
perquè comença amb ocultisme i perquè afecta al servei d’Esports”
Atès que estant disposats a tractar el tema sense cap conflicte, amb el temps
suficient per entre tots buscar una millor solució

…/…

199

PREGUNTES
.-Quina és la situació en aquest moment de les actuacions sobre la subrogació de
part del personal de La Farga, S.A?
.-Quan es pensa fer la reunió esmentada en la col·laboració per una solució adient en
aquest cas i per tal d’evitar conflictes com els passats en la subrogació del personal
de L’H 2010, tal i com es diu en el full informatiu de la Secció Sindical CCOO?
.-Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conilla,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19491 i data 22 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a:
“......
.- Quina és la situació en aquest moment de les actuacions sobre la subrogació de
part del personal de La Farga, SA.?
.- Quan es pensa fer la reunió esmentada en la col•laboració per una solució adient
en aquest cas i per tal d’evitar conflictes com els passats en la subrogació del
personal de L’H 2010, tal i com es diu en el full informatiu de la Secció Sindical
CCOO?
.- Sol·licitem informació al respecte.”

En dates 12 d’abril i 15 d’abril de 2013 es van celebrar les reunions d’informació
sobre aquest assumpte als comitès d’empresa de la Farga, SA i l’Ajuntament,
respectivament, previstes a l’article 44.6 de l’Estatut dels Treballadors.”

4.- RGE núm. 19492, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons veïns/es de l’Avinguda Vilafranca, davant el número 22, hi ha una
fàbrica abandonada.
Atès que segons les mateixes fonts, en aquesta fàbrica abandonada s’hi celebren
festes a on es consumeix alcohol i possiblement productes estupefaents -amb
brutícia i vidres trencats al terra- fins a altes hores de la matinada, provocant soroll i
malestar entre els veïns/es.
Atès que tot plegat s’ha convertit en un problema de convivència, ja que es vulnera el
dret al descans, i a les bones pràctiques ciutadanes.
Atès que caldria veure si aquest local te tots els permisos adients per desenvolupar
llur activitat, i si no fos així procedir al seu tancament.
Atès que les persones que el regenten en diuen “ CSO La Astilla”
PREGUNTES
.-Pensa l’Ajuntament demanar la llicencia d’ocupació si és que en disposa aquest
local? Si no fos així, es pensa procedir al seu tancament amb el conseqüent
pagament de la sanció que se’n derivi?
.-Es pensa procedir a la neteja dels voltants i la vigilància adequada per tal que no es
torni a ocupar?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució es pot donar als veïns/es?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 717 i de data 22/04/2013, 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 30/04/2013 en relació a:
“Atès que segons veïns/es de l’Avinguda Vilafranca, davant el numero 22, hi ha una
fabrica abandonada”
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Resposta:
Informar-vos que ens consten les queixes existents respecte aquest tema i que la
nau en qüestió es una propietat privada a l’espera d’ordre judicial per el seu
desallotjament.
Informar-vos també que es venen realitzant intervencions a l’entorn de l’esmentada
nau de vigilància i control, donada la impossibilitat d’accedir al interior de la nau
ocupada. Des d’aquest àmbit s’atenen les trucades rebudes i tant la Guardia Urbana
com el mossos d’esquadra van efectuant seguiment en aquest sentit fins que arribi
una resolució judicial.
Ben atentament”
5.- RGE núm. 19599, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per l’administració es concedeixen ajuts en concepte de prestacions
econòmiques d’urgència especial per al pagament de quotes d’amortització
hipotecària amb la intenció d’evitar la pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un
procés de desnonament.
Atès que per documentar aquesta petició cal l’informe dels serveis socials.
PREGUNTA
1 .- Quants expedients han estat iniciats a L’Hospitalet en l’any 2011 i el 2012?
2 .- Quants d’aquets resolts negativament ?
3 .- Quants resolts positivament i quina ha estat la quantitat econòmica total en
cadascun d’aquest dos d’arres exercicis?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19.599 i data 22 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a prestacions
econòmiques d’urgència especial per al pagament de quotes d’amortització
hipotecària, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
6.- RGE núm.19601, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per l’administració es concedeixen ajuts en concepte de prestacions
econòmiques d’urgència especial per atendre els pagaments de deutes de lloguer per
a persones que corren risc de pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un
possible procés de desnonament per impagament de les quotes de lloguer mensual .
Atès que per documentar aquesta petició cal l’informe dels serveis socials.
PREGUNTA
1 .- Quants expedients han estat iniciats a L’Hospitalet en l’any 2011 i el 2012?
2 .- Quants d’aquets resolts negativament ?
3 .- Quants resolts positivament i quina ha estat la quantitat econòmica total en
cadascun d’aquest dos d’arres exercicis?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19.601 i data 22 d’abril de 2013 i, segons el que disposa
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l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 30 d’abril de 2013, en relació a prestacions
econòmiques d’urgència especial per atendre els pagament de deutes de lloguer, dirvos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

7.- RGE núm. 19602, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per l’administració es concedeixen ajuts en concepte de prestacions
econòmiques d’urgència especial pel pagament del lloguer per atendre persones que
han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament.
Atès que per documentar aquesta petició cal l’informe dels serveis socials.
PREGUNTA
1 .- Quants expedients han estat iniciats a L’Hospitalet en l’any 2011 i el 2012?
2 .- Quants d’aquets s’han resolt negativament ?
3 .- Quants s’han resolt positivament i quina ha estat la quantitat econòmica total en
cadascun d’aquest dos exercicis?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 19.602 i data 22 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a prestacions
econòmiques d’urgència especial pel pagament de lloguer, dir-vos que es necessari
sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
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Atentament,”

8.- RGE núm. 19603, de 22 d’abril 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
30-4-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant la informació publicada en diversos mitjans de premsa i per part de la mateixa
administració de la Generalitat de Catalunya, en la que es denuncia l’existència d’un
parc d’habitatge vuit a Catalunya considerable.
PREGUNTA
1.- Quin és el número d’habitatges de propietat privada tant de la banca com de
persones privades no ocupats a la nostra ciutat?
2.- Quants no estan posats a la venda o lloguer?
3.- Quants habitatges de titularitat pública no estan ocupats o concedits?”

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 19.603 i data 22 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació amb el número
d’habitatges de propietat privada no ocupats a la nostra ciutat, us comunico que,
quant a les preguntes 1 i 2, es tracta d’una qüestió de privats i, per tant, no podem
donar resposta. Pel que fa a la pregunta número 3, segons ens comunica l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, en data març 2013, la situació és la següent:
•
•

En procés d’adjudicació: 54 habitatges
No disponibles: 32 habitatges”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
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que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 20
de març i 10 i 16 d’abril 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. 14217, de 20 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 30 d’abril de 2013.

per
que
DE
que

Exposició de fets:
Hem rebut per part de veïns queixes reiterades sobre la problemàtica que es produeix
en la fàbrica abandonada coneguda com CSO LA ASTILLA situada a l’Avinguda
Vilafranca, 22 en la que es desenvolupen festes il•legals des de fa alguns anys.
Aquest local no té llicència d’activitats, ni assegurança de responsabilitat civil, es
venen begudes alcohòliques, es cobra per accedir al recinte, no està insonoritzat i
provoca destroces en el mobiliari urbà de la zona, cristalls trencats al carrer, rodes de
vehicles punxades .... El passat dissabte 16 de març es va celebrar una altra
d’aquestes festes il·legals i segons comenten els veïns van realitzar diverses
trucades a Guàrdia Urbana i no es va actuar com caldria. S’adjunten dos últims
cartells d’aniversari del 3r i 4t aniversari.
Pregunta sobre el Centro Social Ocupat “La Astilla”:
Tenen constància d’aquestes festes il·legals?
Quines mesures s’ha pres per evitar que es facin aquestes festes il·legals?
Per quin motiu la Guardia Urbana no actua desprès de les trucades dels veïns?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 14217 i de data 20/03/2013, 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 30/04/2013 en relació a: “ queixes reiterades sobre la
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problemàtica que es produeix en la fàbrica abandonada coneguda com CSO LA
ASTILLA situada a l’avinguda Vilafranca, 22 en al que es desenvolupen festes
il·legals....”
Resposta:
Informar-vos que ens consten les queixes existents respecte aquest tema i que la
nau en qüestió es una propietat privada a l’espera d’ordre judicial per el seu
desallotjament.
En referència als fets del passat 16 de març, es va realitzar una intervenció a l’entorn
de l’esmentada nau de vigilància i control, donada la impossibilitat d’accedir al interior
de la nau ocupada. Des d’aquest àmbit es van atendre les trucades rebudes i tant la
Guardia Urbana com el mossos d’esquadra van efectuar seguiment de l’impacte que
la festa podria provocar a l’entorn.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 17493, de 10 d’abril 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 30 d’abril de 2013.

per
que
DE
que

Pregunta sobre el Complex Esportiu de l'Hospitalet Nord:
Quin preu es va cobrar pel lloguer del Complex Esportiu de l'Hospitalet Nord (Av.
Manuel Azaña, 21-23. 08906 L'Hospitalet), per l’activitat que es va realitzar el passat
dissabte 6 d’abril?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 17493 de data 10 d’abril de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestades en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 30 d’abril de 2013, sobre el Complex Esportiu de
l’Hospitalet Nord “Quin preu es va cobrar pel lloguer del Complex Esportiu de
l’Hospitalet Nord (Av. Manuel Azaña, 21-23. 08906 L’Hospitalet), per l’activitat que es
va realitzar el passat dissabte 6 d’abril?”, us informo del següent:
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El Complex Esportiu l’Hospitalet Nord va cobrar un import de 1.012,42€ en concepte
de lloguer del pavelló corresponent a 7 hores de lloguer per 119,53€ preu /hora
segons els preus públics aprovats el 10 d’agost de 2012 més el 21% I.V.A.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”

3.- RGE núm. 17494, de 10 d’abril 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 30 d’abril de 2013.

per
que
DE
que

Pregunta sobre cessió Auditori Barradas:
Segons notícies als mitjans de comunicació, l’Ajuntament ha cedit un local municipal
(Auditori Barradas) per un acte en reivindicació de la independència de Catalunya,
aquest local va ser cedit o llogat? Si va ser llogat, quin preu es va cobrar a
l’organització?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel 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 17494 i data 10 d’abril 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 30 d’abril de 2013, realitzant la pregunta “Segons
notícies als mitjans de comunicació, l’Ajuntament ha cedit un local municipal (Auditori
Barradas) per un acte en reivindicació de la independència de Catalunya, aquest local
va ser cedit o llogat? Si va ser llogat, quin preu es va cobrar a l’organització?”, em
plau informar-li del següent:
El Sr. J.S.N., en representació de l’entitat Plataforma Ciutadana Política
Independentistes per la Reunificació, va fer una petició d’ús privatiu de la sala d’actes
de l’Auditori Barradas pel dia 8 d’abril, de 19 a 21 h.
El procediment per a la cessió de la sala està regulat pel Reglament per a la
utilització privativa d’equipaments culturals, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
de data 25 de juliol de 1997 i el preu públic corresponent ho regula l’ordenança 4.02
reguladora dels preus públics de Cultura, que estableix un preu de 48 euros per hora.
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El document d’autoliquidació (núm. Expedient AT130945) va ser abonat el mateix dia
8 per un import de 96 euros.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 17497, de 10 d’abril 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 30 d’abril 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”, i
també respecte a la pregunta que vam presentar en el Registre General d’Entrada
amb número 11018 i data 1 de març de 2013 la resposta rebuda no dona resposta a
la pregunta presentada, sino que va ser exactament: “El Decret de l’AlcaldiaPresidència, 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 Salmerón 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 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”.
Com es pot comprovar cap de les dues respostes contestava les dues preguntes
formulades, i el fet de copiar part d’un decret no pensem que es pugui considerar una
resposta digna a una pregunta presentada per un grup de l’oposició, es per aquests
motius que tornem a preguntar,
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?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel 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 17497 de data 10 d’abril 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 30 d’abril de 2013, en relació a “l’Oficina 21”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 18675, de 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013.

per
que
DE
que

Pregunta sobre la publicació d’un anunci al diari ARA:
Quin preu s’ha pagat per la inserció d’un anunci en la pàgina 37 del diari ARA del
dimarts 16 d’abril de 2013?
S’adjunta còpia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel 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 18675 de data 16 d’abril 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 30 d’abril de 2013, sol•licitant informació sobre “el
cost de la inserció d’un anunci al diari ARA del dimarts 16 d’abril de 2013”.
Us comunico que per respondre a les preguntes, s’adjunta informe signat per la
senyora eulàlia Santiago i Bayona, assessora tècnica de Mitjans de Comunicació.
Ben atentament,
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INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 16 d’abril
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 0665, per Daniel Ordóñez González,
portaveu del Grup Municipal de PXC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
L’import de la inserció publicitària al diari ARA el passat dia 16 d’abril és de 2.663,33
euros amb impostos.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hemos acabado ya todo el Orden del Día, quedaría el punto de “Precs i Preguntes”,
no sé si hay algún Prec o alguna Pregunta, Sra. Sonia Esplugas.
SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, fa uns dies ha hagut moltes famílies, algunes famílies
del barri del Centre, que s’han posat en contacte amb el grup popular, davant la seva
preocupació davant uns fets esdevinguts als parcs municipals de la ciutat. En concret
sembla que, presumptament, la setmana passada hi va haver un intent de segrest
d’un menor al parc de Can Buxeres, a mans d’un individu d’origen hindú. A partir
d’aquí, ha hagut es veu que notes que estan voltant per la zona, inclús el propi
col·legi Busquets i Punset ha emès una nota informativa als pares, per tal que vagin
amb compte en la cura dels seus fills. Sembla que no és un cas aïllat i també
presumptament sembla que al parc de la Serp també ha hagut un episodi semblant.
Llavors nosaltres, des del grup popular, el que volíem saber és si ha hagut un
protocol específic per aquest cas, i en qualsevol cas, cóm pensen garantir, des del
govern municipal, la seguretat dels menors als parcs municipals. Gràcies.

En aquest moment per part del Portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. del
Río, es fa lliurament a la Secretaria General de la pregunta següent:
•

En relació a la Cursa SPORT Ciutat de l'Hospitalet celebrada el pasado sábado
27 a partir de las 21 horas y a las quejas que nos han llegado respecto al
recorrido de la misma, que dejó colapsada la Granvia por el tráfico, solicitamos
conocer:
1. Si los recorridos eran los más correctos para que no hubiera colapso de
circulación.
2. Si la Guardia Urbana es consciente de que el colapso que se produjo fue a
causa del recorrido de la cursa.
3. Si el operativo de la Guardia Urbana falló por falta de previsión.
Es por ello que solicitamos que para próximos eventos de esta magnitud en la
zona de Granvia se tenga en cuenta el colapso circulatorio de esta edición de la
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cursa y se tomen medidas para que en lo posible no vuelva a pasar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? Si no hi ha cap pregunta, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Simplement donaré lectura d’una nota que han tret els mossos d’esquadra a les dinou
cinquanta-vuit: “Si en els darrers dies us han enviat o heu rebut informacions en
relació a què un o diversos homes han intentat segrestar a menors d’edat al voltant
de les escoles, és un rumor que es va difondre de manera cíclica en el temps, però
sense una base real. Hi ha diferents versions del rumor, des que un home hindú se’n
du els nens en una furgoneta blanca, fins que un home que l’espera a la sortida de
l’escola i se l’emporta en un turisme. Segons hem pogut comprovar els mossos,
aquestes informacions no es basen en cap fet verídic i no hi ha motiu per a l’alarma
social, abans de fer difusió a través de les xarxes socials, corroboreu que es tracta de
fets que realment s’han produït, d’aquesta manera evitem que es creï una
preocupació innecessària entre els pares i els alumnes. I, en qualsevol cas, si teniu
coneixement de cap circumstància, fet o situació que creieu pot posar en perill els
vostres fills, truqueu al 112.” Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, és per una altra pregunta?

SRA. ESPLUGAS
Per preguntar-li, en aquest cas, si això ho ha posat en coneixement, en concret a
l’escola aquesta que ha enviat el comunicat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, està comunicat.

SRA. ESPLUGAS
D’acord, doncs ja està.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, doncs s’ha acabat el Ple, s’aixeca la sessió, moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les nou hores i quaranta minuts, del dia trenta d'abril 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

