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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 11/2015
Data: vint-i-vuit de juliol de dos mil quinze
Hora: 17.15h fins 22.53h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Rafael Jiménez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Giménez Marquez
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Interventora general
Secretària general del Ple, en funcions

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.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 2 DE JULIOL DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, 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
Bona tarda a tots i a totes, benvinguts al Ple ordinari, el primer Ple ordinari d’aquest
mandat, i comencem la sessió donant la paraula a la Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

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

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bona tarda a tothom, nosaltres en relació als quatre primers punts ens
abstindrem, tal i com vam dir en el primer Ple en aquest tipus de punts, en aquest
tipus d’acords, de moment fins que no tinguem una mica més de bagatge, una mica
més de camí fet en tot això, el que farem és abstenir-nos i anar aprenent.
Sí que és veritat que voldríem comentar una sèrie de coses en relació a tota la
documentació relacionada amb les modificacions i amb la dissolució del punt 1, bé,
totes aquestes modificacions d’estatuts esmentats estan directament relacionades
amb l’adequació dels mateixos a la Llei LRSAL, aquesta Llei estatal que pretén
buidar, com tots sabem, que pretén buidar de competències a les administracions
locals i amb la qual sí que hi estem profundament en desacord, aquí no tenim
dubtes. Aquest fet ens fa ser extremadament vigilants amb qualsevol canvi o
modificació per petit que sigui, a qualsevol d’aquests consorcis en els quals
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participa el nostre ajuntament i, per aquest motiu i perquè tot allò que està
relacionat amb consorcis, com el del Parc Agrari del Baix Llobregat, ens fa situarnos en una certa posició d’alerta i per això prenem aquesta decisió, de moment,
d’abstenir-nos en qüestions que estiguin relacionades amb això.
En el següent bloc, en el cinc i en el sis ens donem per assabentats, en el nou i en
el deu també i en relació al set i al vuit ens abstindríem igualment i fins aquí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del grup de Convergència votarem a favor de l’1, 2, 3 i 4, ens donem per
assabentats del punt 5, 6, ens abstindrem del 7 i el 8, i ens donem per assabentats
del 9 i el 10.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Des de Guanyem ens abstindrem en els punts 1, 2, 3 i 4, ens donem per
assabentats del 5 i el 6, a favor en el punt 7 i el 8, i ens donem per assabentats del
9 i el 10.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor del número 1 i del número 2, del número 3 de la modificació
dels estatuts del consorci ens abstindrem, bàsicament perquè en el seu moment
Esquerra Republicana doncs en aquest consorci es va oposar, del número 4 sobre
el tema del Parc Agrari, doncs votarem favorablement, i aquí també ens agradaria,
doncs ja que formem part d’aquest Parc Agrari, doncs ens agradaria que en aquest
mandat, la darrera zona agrícola de la nostra ciutat, Cal Trabal, s’incorporés al Parc
Agrari del Baix Llobregat. Per a la resta de dictàmens, en el 7 i el 8 ens abstindrem i
ens donem per assabentats en tots els altres números.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular votaremos a favor del punto número 1, a favor del punto
número 2, a favor del número 3, nos abstendremos respecto al número 4, si bien es
cierto que de la misma manera que en los acuerdos anteriores se da cumplimiento
a la Ley LRSAL, en este caso del consorcio del Parque Agrario estaremos también
alerta, no sabemos cómo se va a configurar finalmente lo que es el proyecto de Cal
Trabal y por eso en este punto nos abstendremos. Respecto al punto número 7 nos
abstendremos, en el 8 también, y nos damos por enterados del resto.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bona tarda, en el punt 1 ens posicionem a favor, en el punt 2 ens abstenim, ja que
l’informe de la Secretària de l’ajuntament no considera adequada la modificació
respecte de la Llei LRSAL i no hi ha elements objectius per a valorar aquesta
modificació. En el punt 3 en contra, ja que tenim en consideració l’informe de la
Secretària de l’ajuntament en el qual manifesta la seva reserva sobre aquesta
modificació d’estatuts. I en el punt 4 ens abstenim, ja que és una adaptació d’una
Llei, LRSAL, en la que no creiem i la que considerem limita les competències de
l’ajuntament. Ens donem per assabentats en el punt 5 i 6.
En el punt 7 votarem en contra, ja que respecte a les modificacions pressupostàries
de certificació de final d’obra curiosament es repeteix en diverses contractacions
que just s’arriba al 9,99 o al 9,98 o al 9,89, per posar exemples, del màxim legal que
és el 10% segons el plec de condicions inicial. Destaquem, en aquest sentit, la
modificació del parc de la Serp que suposa 92.036,50, que és justament el 9,99%.
No qüestionem els projectes, el que demanem és ajustar més els pressupostos,
que aquests pressupostos inicials siguin més realistes, que hi hagi un criteri únic,
perquè a vegades el percentatge s’aplica amb o sense IVA, i sol·licitem més
transparència en aquestes actuacions.
En el punt 8 ens posicionem a favor i ens donem per assabentats del 9 i del 10.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, buenas tardes, en el punto número 1 estamos de acuerdo, en el punto número 2
también estamos de acuerdo, en el número 3 de acuerdo, en el punto número 4
abstención, pendientes también del asunto de Cal Trabal, hay algunas cosas que
decir ahí, en el punto número 5 nos damos por enterados, en el punto número 6
también nos damos por enterados, en el punto número 7 estamos de acuerdo, en el
número 8 de acuerdo, número 9 enterados y número 10 enterados.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem a la següent Comissió Permanent de Drets i Territori.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.LOCAL.

RELATIU A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que el Ple municipal en sessió de 6 de febrer de 1998, va sol·licitar la
incorporació d’aquest ajuntament al Consorci de Comunicació Local, aprovant
l’adhesió a aquest ens i els seus Estatuts reguladors. El Consorci de Comunicació
Local figura inscrit al registre d’entitats locals de Catalunya amb el codi
d’identificació 9807720002, segons resolució del Director General d’Administració
Local de 29 de març de 1996.
Vist que el ple municipal en sessió de 4 d’octubre de 2000, va ratificar la modificació
dels Estatuts que havia estat acordada pel Consell General del Consorci el dia 29
de juny de 2000, i consta en el BOP, número 90, de 15 d’abril de 2005, la publicació
integra dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local, efectuada per a
coneixement general.
Vist l’escrit de 15 d’abril de 2015, signat per la secretària delegada del Consorci, en
el qual es fa constar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci el 26 de març
de 2015 pel qual s’aprova inicialment la dissolució i liquidació del Consorci de
Comunicació Local integrat, a la data de l’acord de l’aprovació inicial de la
dissolució, per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, 173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN
Terres de Ponent i fent constar que les aportacions del Consorci provenen
exclusivament de la Diputació de Barcelona.
Vist que a la part expositiva de l’acord del Consell General es motiva la dissolució
del Consorci de Comunicació Local perquè els serveis de foment i suport de la
comunicació audiovisual local que es venien prestant pel Consorci, es presten ara
per la mercantil, de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona,
Xarxa Audiovisual Local SL (XAL SL), que va ser la receptora dels actius i passius
de l’Agencia de Comunicació Local SA que era una societat instrumental del
Consorci dissolta definitivament el 9 de gener de 2014.
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Vist el que disposa l’article 27 dels Estatuts del Consorci en relació amb l’art. 14.3
pel que fa a la possibilitat de la dissolució voluntària del Consorci, en relació amb
l’art. 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el qual exigeix la ratificació de l’acord de
dissolució adoptat per l’òrgan superior de govern del consorci per part dels òrgans
competents dels membres que l’integren.
Vist que l’art. 123.1 apartat f) i j) en relació amb l’apartat 2, determina que és
competència del ple els acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals i els relatius a la transferència de funcions a d’altres
administracions, acords que requereixen el quòrum de la majoria absoluta del
número legal dels seus membres per a la seva adopció i els articles 14 i 15.3 de la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa.
VIST l’informe previ de la Secretaria General del Ple en funcions (L’H 30/2015),
preceptiu de conformitat amb l’art. 122.5.e.2 de la LRBRL per a l’adopció dels
acords que facin referència a matèries que requereixen una majoria especial.
A proposta de l’alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l’article
124.4.apartat b) en relació a l’apartat ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim local, el Ple, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la dissolució del CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL, i
donar conformitat als termes i condicions de la dissolució que figuren en l’acord del
Consell General del Consorci de 26 de març de 2015 que figura incorporat a
l’expedient, el qual en la part dispositiva determina:
Primer.- APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local
així com la seva liquidació en els següents termes:
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015.
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT.
Institució Import pendent: Diputació de Barcelona 3.000,00.-Totals 3.000,00
TRESORERIA.
Compte Import (Catalunya Caixa-0201977143 78.110,99.-€) (Banc de
Sabadell-001389340 32,48.-€) (Caixa de mà 1.429,55.-€) Totals 79.573,02
NO HI HA DESPESES PENDENTS DE PAGAMENT.
2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a
càrrec de la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la
liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les
seves aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de
funcionament.
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada
Fernández, amb DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla
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Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del
propi Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de
liquidació.
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel
Consorci de Comunicació Local i, en particular.
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el
Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre
de 2009.
Comunicació Local en matèria de prevenció de riscos laboral de 15 de
desembre de 2010.
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015.
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres
públics corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de
Catalunya.
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la
Oficina para la coordinación financiera con las entidades locales del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".
Segon.- SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública,
mitjançant anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de Barcelona
(Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i
Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i
en el tauler d’anuncis del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini
de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.
Tercer.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o
al·legació en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors
acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit.
Quart.- DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la
ratificació dels acords adoptats.
Cinquè.- ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, BOPG, BOPL i BOPT i el de la referència d’aquesta
publicació al DOGC, així com trametre a la Direcció General de l’Administració
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la
constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre
dels ens locals de Catalunya.
Sisè.- FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari per
al més eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala
signatura de tots els documents que calgui.
Setè.- NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la
Diputació de Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i determinar,
en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter
col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de
les entitats consorciades."
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SEGON.- FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, FRANCESC J. BELVER I VALLES per a representar a aquest
Ajuntament davant el Consorci i per tal de portar a terme totes les actuacions
necessàries per a l’execució d’aquest acord.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de Comunicació Local, en
dissolució, i a la Diputació de Barcelona als efectes adients.
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia, als/a les portaveus dels grups
municipals, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, i a la societat
municipal LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS SAU.

ACORD 2.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCALRET.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 6 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que Federació de Municipis de Catalunya va aprovar en sessió de 4 de març
de 1997, els Estatuts del Consorci Localret, publicats en el BOP de 25 d’abril de
1997, consten publicats en el DOGC núm. 6242 de 12 de juny de 2014, nous
estatuts publicats, sense que consti en aquest ajuntament acord del ple que ratifiqui
o aprovi aquesta modificació d’Estatuts.
ATÈS que per acord del Ple de 4 de juliol de 1997, aquest Ajuntament va acordar
l’adhesió al Consorci i va acceptar els seus Estatuts, tenint lloc l’assemblea
constituent del Consorci del 19 de juliol de 1997.
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ATÈS que segons consta en el certificat del Secretari del Consorci, el 27 de
novembre de 2014, l’Assemblea General del Consorci, va aprovar inicialment,la
modificació dels Estatuts del Consorci Localret d’acord amb el Text refós que figura
incorporat en el certificat.
ATÈS que la modificació dels Estatuts tenen per finalitat determinar l’adscripció del
Consorci a l’Ajuntament de Barcelona, modificar el règim del seu personal, de la
Secretaria i la Intervenció del Consorci, així com el règim pressupostari, comptable i
de control, i la separació i dissolució del Consorci, per a la seva adaptació a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i
altres mesures de reforma administrativa.
VIST que figuren incorporats a l’expedient informes de la Secretaria General del
Ple, en funcions, núm. 4/2015 i complementari núm. 29/2015, preceptius de
conformitat amb l’art. 122.5.e.2 de la LRBRL per a l’adopció dels acords que facin
referència a matèries que requereixen una majoria especial.
VIST l’escrit del President del Consorci de 20 d’abril de 2015, que incorpora
l’informe del Cap de l’Àrea Jurídica del Consorci amb el vist i plau del Secretari del
Consorci de 31 de març de 2015, que afirma l’adequació a la legalitat de la
modificació proposada per l’Assemblea General del Consorci el 27 de novembre de
2014.
ATÈS que de conformitat amb els articles. 313 en relació amb l’article 322
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en Catalunya, aprovat
Decret 179/95, de 13 de juny, requereix que la modificació dels Estatus
Consorci sigui aprovada pels ens consorciats amb les mateixes formalitats que
a la seva aprovació

del
per
del
per

A proposta de l’alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l’article
124.4.apartat b) en relació a l’apartat ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim local, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència, el Ple,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts aprovada per l’Assemblea
General del CONSORCI LOCALRET en sessió de 27 de novembre de 2014, per
qual es modifiquen els vigents en l’actualitat APROVANT INICIALMENT el Text
refós dels Estatuts del Consorci Localret que incorporen la modificació dels articles,
2, 7, 23, 25, 26, 29, 29 bis, 32 i 33 dels Estatuts, que segons resulta del certificat de
la Secretaria del Consorci incorporat a l’expedient, el següent:
TEXT REFÓS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
TÍTOL I
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Capítol I

Article 1
Amb la denominació Localret es constitueix un Consorci a l'empara del que
preveuen l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i els articles 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya a fi
i efecte d'impulsar la implantació de xarxes de telecomunicacions i el foment de la
Societat de la Informació.
Article 2
El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus fins, format per les següents
entitats:
2.1 Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.
2.2 Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
Consorci: les Diputacions provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
2.3 L'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya.
El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona.
Article 3
3.1 El Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'aquells municipis catalans,
Diputacions provincials, consells comarcals i l’Àrea metropolitana de Barcelona,
quan així ho acordin llurs respectius òrgans de govern i sigui aprovat pel Consell
d’Administració del Consorci.
3.2 La integració en el Consorci de nous municipis serà automàtica des del moment
en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels estatuts, passant
a exercir els seus drets i obligacions immediatament.
3.3 La integració en el Consorci de les altres entitats locals de caràcter territorial
esmentades a l’article 2.2, s’articularà mitjançant la signatura d’un conveni de
cooperació interadministrativa, i serà efectiva una vegada s’acrediti haver adoptat
l’acord d’adhesió i d’aprovació dels estatus i sigui aprovada pel Consell
d’Administració del Consorci.
Article 4
El domicili del Consorci serà al carrer Llacuna, 166, 9a planta, de la ciutat de
Barcelona.
El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general.

Capítol II Règim jurídic
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Article 5
El Consorci, en tant que entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i
constituïda per temps indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments
interns que regulin la seva organització, el funcionament i l'ordenació de les
diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin
aplicables.
Article 6
El Consorci regulat en aquests estatuts està dotat de personalitat jurídica plena, i
independentment de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret
públic i dret privat que requereix la realització dels seus propis objectius.
En conseqüència el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de
les facultats que com a subjecte actiu de l'Administració Pública li corresponen,
podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns,
celebrar contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, interposar
recursos i exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els
actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d'acord
amb el que disposen aquests estatuts i la legislació aplicable.
Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, correspon al Consorci en l'àmbit de les seves
competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les
potestats i prerrogatives següents:
a) La reglamentària i d'autoorganització.
b) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i
contribucions especials, i la financera.
c) La de programació i planificació.
d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns.
e) La d'execució forçosa i la sancionadora.
f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.
g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords.
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i
les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda
pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la
Hisenda de l'Estat i de la Generalitat.
i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts
per les Lleis.
Article 7
Relacions de col·laboració del Consorci amb les entitats consorciades.
7.1 El Consorci podrà establir relacions de col·laboració amb les entitats
consorciades per a la realització d’actuacions d’interès públic
7.2 Les relacions mencionades en el punt anterior es formalitzaran a través d’un
conveni de col·laboració que, necessàriament, haurà d’incloure les finalitats
d’interès públic que es pretenen aconseguir, els drets i deures de cadascuna de les
parts intervinents i el seu finançament que, en tot cas, haurà de limitar-se al
reemborsament dels costos reals de les actuacions realitzades.
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7.3 El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats

Capítol III Finalitats i funcions

Article 8
Constitueixen els objectius del Consorci els següents:
a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans.
b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de
propostes i iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de
comunicacions electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica.
d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés
d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions
electròniques i, en cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les
funcions de direcció del procés.
e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques,
concloure acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de
serveis de telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb
els principis de concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació.
f) Supervisar l'aplicació de la normativa fiscal aplicable als operadors en relació als
tributs i preus públics de caràcter local i assumir la gestió de la recaptació en el cas
que se li delegui.
g) Prestar i gestionar, per delegació dels municipis consorciats, serveis o
aplicacions municipals a través de xarxes o sistemes de comunicacions
electròniques.
h) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci
AOC i davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC.
i) Establir relacions de col•laboració amb altres entitats públiques no consorciades
per a la realització d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en
l’article 7.
j) Qualsevol altra finalitat que els ens locals consorciats li encomanin o deleguin en
relació al desplegament de xarxes i prestació de serveis de comunicacions
electròniques, i en general, en el desenvolupament de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
Article 9
Per acomplir els seus objectius, el Consorci realitzarà entre d'altres les funcions
següents:
a) Representar als ens locals consorciats davant tota mena d’Administracions,
d'empreses i organismes relacionats amb el desplegament i explotació de xarxes i
amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques.
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b) Representar als ens locals consorciats davant de les altres Administracions i de
les institucions i empreses, en els assumptes relacionats amb l’administració
electrònica i el foment de les tecnologies de la informació i la comunicació.
c) Redactar informes, estudis, projectes i plans per tal d'assolir les finalitats
esmentades en l'àmbit dels ens locals consorciats.
d) Redactar propostes de normes tècniques i reglamentàries que s'hauran de seguir
en la implantació de les TIC.
e) Actuar quan escaigui com a òrgan d'execució de projectes i dirigir, realitzar,
contractar i fiscalitzar les accions corresponents.
f) Realitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments, així com de serveis
específics i d'assessorament especial.
g) Contractar i/o gestionar la prestació de serveis TIC en l'àmbit dels ens locals
consorciats, actuant com a central de contractació i/o aprovant acords marc.
h) Impulsar i/o participar directament en el desenvolupament d'aplicacions i serveis,
pels ens locals consorciats.
i) Exercir, per delegació dels municipis consorciats, les funcions de gestió tributària i
recaptatòries dels tributs, preus públics i cànons de caràcter local que hagin de
satisfer els operadors de telecomunicacions.
j) Sol•licitar i acceptar subvencions, donatius i qualsevol tipus d'ajudes.
k) Exercir accions, interposar recursos i tot tipus de reclamacions, davant tot tipus
d'autoritats i administracions, davant de tot tipus de jurisdiccions.
l) Actuar, en les matèries objecte del Consorci, com a òrgan d'assessorament dels
ens consorciats.
m) Ostentar els títols legals pertinents per a l’explotació de xarxes la prestació de
serveis de comunicacions electròniques.
n) Col•laborar amb persones o entitats públiques i privades per l’acompliment de les
finalitats exposades en els punt anteriors, i subscriure els convenis de col•laboració
necessaris.
En general, les finalitats esmentades en aquest article les podrà portar a terme el
propi Consorci, ja sigui directament o bé mitjançant les formes de gestió de serveis
establertes per la legislació de règim local.

TÍTOL II - Òrgans de govern

Article 10
10.1 Són òrgans de Govern del Consorci
- L'Assemblea general, en règim de Plenari i de Comissió delegada.
- El Consell d’Administració.
- El President.
- Quatre Vicepresidents, que seran designats pel President i que hauran de
correspondre a cadascuna de les quatre demarcacions definides a l’article 11 del
presents estatuts.
- La Comissió executiva.
- El Director general.
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També seran òrgans del Consorci les comissions específiques que es considerin
adients.
10.2 Els representants dels ens locals en els òrgans de govern del Consorci hauran
de ser necessàriament membres electes de les respectives corporacions i seran
nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats. Llur mandat
coincidirà amb el període que duri el del consistori que li hagi encomanat
l'esmentada representació.
10.3 La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres
dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. Una vegada finalitzat
aquest mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió ordinària fins
a la convocatòria i celebració de la sessió del Plenari de l’Assemblea general per a
la renovació dels seus membres. Aquesta sessió s’haurà de celebrar
preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les
Corporacions Locals.
Article 11
Les demarcacions territorials definides a l’acord signat entre la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Generalitat de Catalunya en data de 21 de març de 1996 i que varen constituir
l’àmbit territorial per al desplegament de la xarxa de cable segons ordres del
Ministeri de Foment de data 18 de febrer de 1997 (publicades en el BOE de data 26
de febrer de 1997), constitueixen l’àmbit territorial d’agrupació i representació dels
municipis consorciats per a la determinació de la composició i la formació de la
voluntat dels òrgans de govern del Consorci, en els termes indicats en els presents
estatuts i respectant el sistema de representació establert a l’acord fundacional del
Consorci.
Per tal d’articular la representació i participació de les entitat locals de caràcter
territorial esmentades a l’article 2.2 dels presentes estatuts, es constitueix una
quarta demarcació no territorial integrada per dits ens locals i als sols efectes de
determinació de la composició i formació de la voluntat dels òrgans de govern del
consorci
A aquest únics efectes existiran quatre àmbits (tres de territorials i un de no
territorial) que seran : Demarcació Oest, Demarcació Nord-est, Demarcació
Barcelona – Besòs i Demarcació no territorial.

Capítol I De l'Assemblea general

Article 12
12.1 L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb
capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients per al bon
funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
12.2 L'Assemblea general assumeix la més alta representació del Consorci.
12.3 L'Assemblea general elegirà un president del Consorci que, preceptivament,
haurà de ser Alcalde d’un municipi consorciat.
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12.4 Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea general en aquells ens
consorciats que estiguin dins del mateix tram de població de la respectiva
demarcació territorial.
12.5 La Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques tindran un representant cadascuna a l'Assemblea general, que assistirà
amb veu i sense vot a les reunions de l'esmentada Assemblea.
12.6 L’Assemblea general podrà funcionar en règim de Plenari i de Comissió
delegada.
Article 13
De l'Assemblea general en règim de Plenari.
13.1 Composició:
El Plenari de l’Assemblea General estarà integrat per:
a) Un representant de cadascun del municipis que formin part del consorci.
b) Un representant de cadascuna de les diputacions que formin part del consorci.
c) Un representant de cadascun dels consell comarcals que formin part del
consorci.
d) Un representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cas de que formi part
del consorci.
13.2 Funcions:
Correspondran al Plenari de l’Assemblea general els acords relatius a:
a) La modificació dels Estatuts.
b) La dissolució i liquidació del Consorci.
c) La separació de membres del Consorci.
d) L'aprovació del programa general d'actuació biennal del Consorci.
e) L'aprovació i la modificació dels pressupostos.
f) L'aprovació de comptes.
g) L'aprovació del Reglament de Règim Intern i de Serveis del Consorci.
h) L'elecció, mitjançant votacions per demarcacions, del President i dels membres
del Consell d’Administració.
i) L’elecció dels membres de la Comissió delegada de l’Assemblea general segons
els criteris de distribució territorial i poblacional indicats a l’article 14.
j) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les
finalitats i objectius del Consorci.
k) Exercir les facultats atribuïdes per aquests estatuts a la Comissió delegada de
l’Assemblea general sempre que sigui requerit.
l) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.
L’aprovació del pressupost, l’aprovació dels comptes i la creació d’ens instrumentals
poden ser exercides per la Comissió delegada de l’Assemblea en el termes que
s’indiquen a l’article 14.
Article 14
De la Comissió delegada
14.1 Composició.
La Comissió delegada estarà integrada pels membres següents:
a) El President del Consorci.
b) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació
Nord-est segons la següent representació:
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- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.
c) Dotze (12) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació
Barcelona-Besòs, segons la següent representació:
- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
- 8 representants del municipi de Barcelona.
- 3 representants d'altres municipis.
d) Tretze (13) electes locals corresponents a l’àmbit territorial de la demarcació
Oest segons la següent representació:
- El vicepresident corresponent a aquest àmbit territorial.
- 3 representants de municipis fins a 10.000 habitants.
- 3 representants de municipis entre 10.001 i 30.000 habitants.
- 3 representants de 30.001 i 100.000 habitants.
- 3 representants de municipis de més de 100.000 habitants.
e) Deu (10) electes locals, com a màxim, corresponents a la demarcació no
territorial d’altres entitats locals, segons la següent representació:
- El Vice-president corresponent a aquest col•legi.
- 1 representant per cada Diputació Provincial.
- 1 representant per cada tram de deu Consells comarcals amb un màxim de
quatre. S’assignarà un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un
primer tram de deu Consells.
- 1 representant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
f) Els membres del Consell d’Administració
14.2 Funcions
La Comissió delegada de l’Assemblea general, que actuarà per delegació
d’aquesta, tindrà atribuïdes les funcions que li assignen el presents estatuts més
aquelles que li pugui delegar el Plenari de l’Assemblea per acord adoptat amb el vot
favorable de la majoria absoluta dels seus membres.
Correspon a la Comissió delegada de l’Assemblea:
a) L'aprovació i la modificació dels pressupostos.
b) L'aprovació de comptes.
c) L’aprovació de plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball.
d) La creació d’ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.
e) Acordar la participació del Consorci en altres institucions, organismes i consorcis.
f) La deliberació sobre altres qüestions de caràcter general que afecten a les
finalitats i objectius del Consorci
Article 15
Funcionament i règim de sessions del Plenari de l’Assemblea general.
15.1 L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys
com a mínim.
15.2. L'Assemblea general es podrà reunir en sessió extraordinària:
A instància del seu President.
Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració.
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15.3. La convocatòria de les sessions de l'Assemblea general es farà per escrit amb
el corresponent ordre del dia i es notificarà a cadascun dels representants dels
membres del Consorci amb una antelació mínima de quinze dies. 10
15.4. La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per
escrit.
15.5. En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol
mitjà del que hi hagi constància.
15.6. Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència
de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria
(que es constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els
membres presents.
Article 16
Adopció d’acords
Els acords de l'Assemblea general s'adoptaran per majoria de vots emesos
expressats per trams de població i per demarcació, d'acord amb el que segueix:
16.1 Tots els ens locals membres del Consorci estaran representats a l’Assemblea
general en règim de Plenari i votaran per demarcacions. Cada demarcació tindrà un
quart dels vots del Plenari de l'Assemblea general.
16.2 Els municipis membres del Consorci de les demarcacions Nord-est i Oest
votaran dins del tram de població i de la demarcació a la que pertanyin en funció de
la relació següent:
- Els municipis fins a 10.000 habitants tindran un vot cada municipi i el resultat
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.
- Els municipis entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.
- Els municipis entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.
- Els municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.
- Les capitals de comarca amb una població inferior a 10.000 habitants s'integren
en el tram de població entre 10.001 i 30.000 habitants.
16.3 Els municipis de la Demarcació Barcelona-Besòs votaran dins la seva
demarcació en funció de la següent relació: 11
- Barcelona:75%
- La resta de municipis: 25%
16.4 Les entitats locals de la Demarcació no territorial votaran dins de la seva
demarcació en funció de la següent relació:
- Diputacions catalanes: 45%
- Consells Comarcals: 45%
- Àrea Metropolitana de Barcelona:10%
Mentre no s’integri l’AMB, l’esmentat 10% serà distribuït entre la representació de
les Diputacions i dels Consell Comarcals.
16.5. Els acords adoptats amb les formalitats i el quòrum exigit per la Llei i els
Estatuts obligaran als ens consorciats en la mesura que els afectin.
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16.6 En cas d'empat en el si d'una demarcació, tindrà vot de qualitat el tram de
població en el que la relació entre membres de dret i membres de fet sigui major en
el moment d'efectuar-se la votació.
16.7 No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea General els ens locals que no
estiguin al corrent de les seves obligacions econòmiques amb el Consorci.
Article 17
Funcionament i règim de sessions de la Comissió delegada
17.1. La Comissió delegada de l’Assemblea general celebrarà una sessió cada dos
anys com a mínim, coincidint amb l’any en que no se celebri sessió Plenària de
l’Assemblea general.
17.2 Si per acord del Consell d’Administració es resol convocar sessió plenària de
l’Assemblea general l’any que correspondria sessió de la Comissió delegada, el
Plenari actuarà en la seva condició d’òrgan superior i no serà necessària la
convocatòria de la Comissió delegada.
17.3 La Comissió delegada de l’Assemblea general es podrà reunir en sessió
extraordinària:
a) A instància del seu President.
b) Quan ho decideixi la majoria del Consell d’Administració.
17.4 La convocatòria de les sessions de la Comissió delegada de l'Assemblea
general es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i es notificarà a
cadascun dels seus membres amb una antelació mínima de quinze dies.
17.5 La convocatòria extraordinària es farà, almenys, amb 7 dies d'antelació i per
escrit.
17.6 En casos d'urgència, es convocarà en el termini de 72 hores per qualsevol
mitjà del que hi hagi constància.
17.7 Per tal de poder celebrar sessió en primera convocatòria, caldrà l'assistència
de, com a mínim, un terç dels membres que la formen i en segona convocatòria
(que es constituirà mitja hora després de la primera) serà suficient amb els
membres presents.
17.8 Els acords de la Comissió delegada s’adoptaran en les mateixes proporcions
que els indicats per al Plenari de l’Assemblea general.

Capítol II Del Consell d’Administració

Article 18
18.1. Composició.
El Consell d’Administració del Consorci estarà format per un mínim de 16 i fins un
màxim de 38 electes locals elegits per l'Assemblea general, respectant sempre una
igual representació de cadascuna de les demarcacions, d’acord amb la següent
composició:
- El President del Consorci
- Els quatre Vicepresidents
- De quatre a vuit membres corresponents a la demarcació territorial Nord-est, un o
dos per cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea.
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- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació Oest, un o dos per
cada tram de població, assignats en la Comissió delegada de l’Assemblea .
- De quatre a vuit membres en representació de la Demarcació de BarcelonaBesòs.
- Un mínim d’un i un màxim de nou electes locals, elegits per l’Assemblea General,
entre els representants de les altres entitats locals territorials de la demarcació no
territorial, amb el següent criteri:
• D’un a quatre membres en representació de les Diputacions catalanes que s’hagin
integrat en el consorci.
• D’un a quatre membres en representació dels consell comarcals que s’hagin
integrat en el consorci. S’assignarà un representant per cada tram de deu Consells
comarcals amb un representant com a mínim, cas de no arribar a constituir un
primer tram de deu Consells.
• In membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu però
sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis
de Catalunya.
18.2 El vot en el si del Consell d’Administració serà delegable i, en cas d'empat,
correspondrà al President exercir el vot de qualitat.
18.3 Tindran també la condició de membres del Consell d’Administració amb veu
però sense vot, el Director general del Consorci, un representant de l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques i un representant de la Federació de Municipis
de Catalunya.
Article 19
19.1 El Consell d’Administració tindrà les següents atribucions:
a) Donar compliment als acords de l'Assemblea general en règim de Plenari i de
Comissió delegada.
b) Determinar els recursos propis de caràcter tributari amb les limitacions
establertes a la Llei i desenvolupar la gestió econòmica conforme amb el
pressupost aprovat.
c) Aprovar els projectes d'obres, instal•lacions i serveis i la seva contractació
conforme els Plans del Consorci.
d) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb
les finalitats del Consorci i establir les contraprestacions a percebre.
e) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci.
f) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.
g) Aprovar la celebració de tota mena de convenis.
h) Aprovar les contractacions i concessions a partir del límit fixat per la normativa
aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.
i) Formular la proposta de pressupost del Consorci, l'inventari, els balanços, els
comptes de resultats, liquidacions i comptes generals del pressupost.
j) Adoptar els acords d'admissió dels nous membres.
k) Realitzar totes aquelles activitats que l'Assemblea general li delegui i les que
resultin d'aquests Estatuts.
l) Nomenar el Director General.
m) Qualsevol altra no atribuïda expressament a un altre òrgan de govern.
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19.2. El Consell d’Administració es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos.

Capítol III Del President

Article 20
Correspondrà al President:
a) Representar el Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar totes les sessions dels òrgans del
Consorci i dirigir les deliberacions dirimint els empats amb el vot de qualitat.
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci.
d) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i
dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
e) L'exercici de les atribucions que li deleguin l'Assemblea general i el Consell
d’Administració en matèries de les seves respectives competències.
f) Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades a l’Assemblea general i al
Consell d’Administració, donant compte de les resolucions que adopti a la següent
reunió dels òrgans col•legiats.
g) Aprovar la liquidació del pressupost.
h) Aprovar les contractacions i concessions fins el límit fixat per la normativa
aplicable en matèria de contractació del Sector Públic.
Article 21
Dels vicepresidents
21.1 El President designarà quatre vicepresidents, un per cadascuna de les
demarcacions definides a l’article 11, que hauran de ser representants locals.
21.2 Correspon a les Vicepresidències les funcions de substitució de la Presidència
en els casos d’absència, vacant, malaltia o deure legal d’abstenció. L’ordre dels
vicepresidents a efectes de l’exercici de les funcions de substitució de la
Presidència serà determinat pel President del Consorci.
21.3 Les Vicepresidències podran exercir, a més, totes aquelles altres funcions i
comeses específiques que la Presidència els delegui.

Capítol IV De la Comissió executiva

Article 22
22.1 La Comissió executiva estarà integrada pel President i els quatre
Vicepresidents del Consorci amb l’assistència del Director general.
22.2 Correspon a la Comissió executiva l’assistència a la Presidència en l’exercici
de les seves funcions i la realització del seguiment de la gestió ordinària del
Consorci. En aquest sentit, assistirà a la Presidència en la formació de l’ordre del
dia de l’Assemblea general i del Consell d’Administració.
22.3 Així mateix, la Comissió executiva exercirà les atribucions que li pugui delegar
el President o el Consell d’Administració del Consorci.
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22.4 La Comissió Executiva celebrarà sessió amb periodicitat mensual.
22.5 A les sessions deliberatives i per exercir les funcions de assistència no serà
necessària la presència del secretari, que serà d’assistència preceptiva en les
sessions resolutòries per exercir les funcions delegades.

Capítol V - Del Director General

Article 23
El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció.
Article 24
El Director General tindrà les següents funcions:
a) Dirigir i inspeccionar l'administració, el personal i els serveis del Consorci i fer
executar els acords del Consell d’Administració.
b) Assumir la representació del Consorci quan no sigui exercida per la Presidència.
c) Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer obligacions dins dels límits de la
delegació que li atorgui el Consell d’Administració o el President i, amb el mateix
límit, ordenar pagaments i aprovar contractes.
d) Elevar una memòria anual de l'actuació del Consell d’Administració a
l'Assemblea general.
e) Assistir a les sessions del òrgans del Consorci amb veu però sense vot.
f) Altres funcions que l'Assemblea general o el Consell d’Administració li deleguin.

TÍTOL III Règim de personal, patrimonial i econòmic

Article 25
Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en
la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui
d’acord amb la legislació laboral vigent.
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar
en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment
aplicables.
Article 26
Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
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26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit
per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.
Article 27
El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe,
quedarà reflectit al corresponent inventari, que revisarà i aprovarà anualment el
Consell d’Administració.

Article 28
28.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos
següents:
a) Rendiment dels serveis que presti i activitats que desenvolupi.
b) Aportacions dels ens locals consorciats.
c) Subvencions, ajudes i donatius.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.
28.2 Les aportacions econòmiques dels municipis del Consorci destinades al seu
finançament es calcularan d'acord amb la participació de cada municipi en el tram
de població i demarcació que li correspongui, de tal manera que cada demarcació
haurà d'aportar una quantitat proporcional al pes del vot que té en el conjunt de la
demarcació.
28.3 Les aportacions econòmiques de les altres entitats territorials esmentades a
l’article 2.2, es calcularan d’acord amb allò que disposi el conveni de cooperació a
què es refereix l’article 3.3.
Article 29
Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general
de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
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obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció
de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.
Article 29 bis
Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i
avals.
Article 30
30.1 La Comissió especial de comptes estarà integrada pel President del Consorci i
un màxim de cinc vocals a designar per l’Assemblea general en règim de Plenari,
entre representants els seus membres i que no formin part del Consell
d’Administració.
30.2 Correspon a la Comissió l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes del
Consorci en els termes indicats del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

TÍTOL IV - Procediment de modificació dels Estatuts. Separació i dissolució
del
Consorci

Article 31
Procediment de modificació dels Estatuts
El procediment de modificació dels Estatuts és el següent:
- Aprovació inicial de la modificació estatutària per l’Assemblea General del
Consorci.
- Sotmetiment a informació pública durant 1 mes, amb publicació al DOGC i
notificació als ens locals consorciats.
- Cas de no presentar-se reclamacions ni al•legacions, l’aprovació esdevindrà
definitiva.
Article 32
Separació del Consorci
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32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment.
El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea
General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3 L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple
dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així
aconseguir els objectius del Consorci.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública el text refós dels Estatuts, per termini
de 30 dies hàbils, per mitjà d’anuncis en el BOP, DOGC i en el Tauler d’Anuncis de
la Corporació, així com a la pàgina web municipal. Pel cas que no es presentessin
al·legacions o suggeriments durant el termini d’exposició pública, s’entendrà elevat
a definitiu, aquesta acord, sense necessitat d’un nou acord del ple, l’aprovació dels
Estatus per part d’aquest ajuntament.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Localret i a l’Ajuntament de
Barcelona, als efectes legals oportuns.
QUART- DONAR TRALLAST d’aquest acord a l’Alcaldia, als/a les portaveus dels
Grups Polítics Municipals, a la Intervenció i la Tresoreria i a la societat municipal LA
FARGA GEM SA, als efectes legals oportuns.
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ACORD 3.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
SANITARI INTEGRAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 3 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel
quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 22 de desembre de 2004, va
acordar sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, al Consorci
Sanitari Integral.
ATÈS que en data 25 de gener de 2005, el Consell Rector del Consorci va aprovar
l’admissió de l’Ajuntament com a nova entitat integrant del Consorci.
ATÈS que aquest Ajuntament per acord del Ple adoptat en sessió de 29 de juny de
2005, va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat en qualitat
d’entitat consorciada, al Consorci Sanitari Integral, i va ratificar els Estatuts del
Consorci en la seva redacció aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya
en sessió de 17.05.2005.
ATÈS que per Resolució SLT/1770/2005, de 18 de maig, la Consellera de Salut
dona publicitat a l’acord del Govern de la Generalitat i incorpora el text íntegre dels
Estatuts i que va ser publicada en el DOGC núm.4405 de 14.06.2005.
ATÈS que en sessió de 13 d’octubre de 2010, el Consell Rector del Consorci
Sanitari Integra va aprovar una proposta de modificació dels Estatuts que va ser
tramitada per aquest Ajuntament a l’acord del Ple de 26 d’octubre de 2010, que no
ha estat aprovada definitivament pel Govern de la Generalitat, i per tant no és
vigent.
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ATÈS que el Consell Rector del Consorci Sanitari Integral, segons consta a
l’expedient, va aprovar el 17 de desembre de 2014, la modificació dels estatuts
incorporant a l’acord el text íntegre del seus estatuts.
VIST que figuren incorporats a l’expedient informes de la Secretaria General del
Ple, en funcions, de 3/2015 i complementari 28/2015, preceptius de conformitat amb
l’art. 122.5.e.2 de la LRBRL per a l’adopció dels acords que facin referència a
matèries que requereixen una majoria especial.
VIST l’escrit del President del Consell Rector de 16 d’abril de 2015, que incorpora
informe del Cap de l’assessoria jurídica del Servei Català de la Salut, que afirma
l’adequació a la legalitat de la modificació proposada pel Consell Rector en sessió
de 19 de novembre de 2014.
ATÈS que de conformitat amb l’article 115.1.c) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, i l’art. 313 en relació
amb l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals en
Catalunya, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny , és necessari que la
modificació dels Estatus sigui aprovada pels ens consorciats amb les mateixes
formalitats que per a l’aprovació
A proposta de l’alcaldia, fent ús de les facultats que li confereix l’article
124.4.apartat b) en relació a l’apartat ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim local, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència, el Ple
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts aprovats com a proposta pel
Consell Rector del CONSORCI SANITARI INTEGRAL en sessió de 17 de
desembre de 2014, pel qual es modifiquen els vigents en l’actualitat que són els
publicats al DOGC núm.4405 de 14 de juny de 2005, APROVANT INICIALMENT el
text proposat que acompanyava a l’acord que literalment diu:
“TEXT MODIFICAT DELS ESTATUTS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL,
APROVAT PEL CONSELL RECTOR EN LA SESSIÓ DE 17 DE DESEMBRE DE
2014
Estatuts del Consorci Sanitari Integral
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
Entitats que integren el Consorci
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1.1 Amb la denominació de Consorci Sanitari Integral es constitueix un Consorci en
el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, l'Ajuntament de Sant Joan
Despí, l'Institut Català de la Salut i la Creu Roja Espanyola.
1.2 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió d'entitats
públiques o privades sense ànim de lucre que vulguin col·laborar amb les finalitats
del Consorci, efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen
l'objectiu. L'acord d'admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l'article
15.2 i 3 d'aquests Estatuts i comportarà l'establiment del seu percentatge de
participació.
Article 2
Objectiu i finalitats
2.1 L'objectiu del Consorci és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials,
preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació.
Així mateix, en el si del Consorci Sanitari Integral, les entitats consorciades
treballaran conjuntament en la planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació
dels centres, serveis i establiments de salut pública i d'atenció sanitària,
sociosanitària i social, de responsabilitat pública, que desenvolupen, totalment o
parcialment, la seva activitat dins dels seus respectius àmbits competencials,
afavorint la continuïtat assistencial.
2.2 Seran finalitats específiques del Consorci:
2.2.1 La col·laboració amb el Servei Català de la Salut en la planificació,
l'ordenació, l'avaluació i la coordinació dels centres, serveis i establiments de
protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació, de
responsabilitat pública que desenvolupen, totalment o parcialment, la seva activitat
dins dels seus respectius àmbits competencials.
2.2.2 L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària
i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
2.2.3 La prestació de serveis d'atenció primària de salut i salut pública.
2.2.4 La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i social.
2.2.5 La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina
preventiva.
2.2.6 Proporcionar serveis de rehabilitació.
2.2.7 La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut
física i mental.
2.2.8 Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i
les ciències de la salut.
2.2.9 Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les
finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.
2.3 Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci
directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes.
Article 3
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Personalitat i capacitat jurídica
3.1 El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública,
de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels
seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que la realització
dels seus objectius, que resta adscrit al Servei Català de la Salut.
3.2 El Consorci, a més de les facultats que, com a entitat de dret públic li
corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota
mena de béns, excepte els de domini públic adscrits a les entitats públiques
consorciades i afectes als serveis que presta el Consorci; celebrar contractes;
assumir obligacions; interposar recursos; i, exercitar les accions previstes a les lleis;
sense més limitacions que les derivades de la seva condició d’entitat adscrita al
Servei Català de la Salut.
3.3 El Consorci, com a entitat pública adscrita al Servei Català de la Salut, gaudeix
de les bonificacions i exempcions fiscals i tributàries que li reconegui la normativa
vigent en cada moment, en raó d’aquesta naturalesa.
Article 4
Règim jurídic
4.1 El Consorci regulat en aquests Estatuts té la consideració de consorci sanitari i
per tant, es regirà pel que estableix la disposició addicional única de la Llei 15/1997,
de 25 d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió, aquest Estatuts i la
resta de disposicions legals de caràcter general que li siguin aplicables.
4.2 L’actuació del Consorci s’ha d’ajustar als principis d'eficàcia, eficiència, qualitat
i satisfacció per als ciutadans.
4.3 L’activitat i la prestació de serveis s’ha de realitzar d’acord amb el que
determinin les disposicions legals o reglamentàries corresponents.
Article 5
Domicili
El Consorci tindrà el seu domicili a la seu de l'Hospital General de l'Hospitalet, av.
de Josep Molins, 29-41, l'Hospitalet de Llobregat. Això no obstant, per acord del
Consell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.
Article 6
Dels drets dels usuaris
S’han de respectar en tot moment els drets dels usuaris dels serveis que presti el
Consorci. S’ha de garantir el principi d’igualtat en l’accessibilitat, tractament i
qualsevol altre tipus d’atenció a tot usuari dels serveis que presti el consorci, sense
cap discriminació d’edat, sexe, ètnia, ideologia, religió, condició socioeconómica o
qualsevol altre.
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Capítol 2
Govern del Consorci

Article 7
Òrgans de govern
El govern del Consorci correspon als òrgans següents:
a) El Consell Rector.
b) El/La president/a.
c) El/La vicepresident/a.
Secció 1
Del Consell Rector
Article 8
Composició
8.1 El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:
7 representants del Servei Català de la Salut, designats pel/per la titular del
Departament de Salut a proposta del director/a del Servei Català de la
Salut..
2 representants de l'Institut Català de la Salut, designats pel/per la seu/seva
director/a gerent.
1 representant de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, designat pel seu
òrgan de govern.
1 representant de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, designat pel seu òrgan
de govern.
1 representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat, designat pel seu
òrgan de govern.
1 representant de la Creu Roja, designat pel/per la seu/seva president/a a
Catalunya.
8.2 En el cas que s'ampliï el Consorci per l'admissió de noves entitats, en l'acord
corresponent del Consell figurarà la nova composició del Consell Rector, el nombre
de membres que s'assigna a cadascuna de les noves entitats i la possible variació
dels atribuïts a les entitats ja integrades. En tot cas, el Servei Català de la Salut ha
de tenir la majoria absoluta dels membres del Consell Rector.
Article 9
Càrrecs unipersonals
9.1 El/La president/a del Consell Rector serà designat pel/per la titular del
Departament de Salut a proposta del director/a del Servei Català de la Salut.
d'entre els membres del Consell.
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9.2 El/La vicepresident/a del Consell Rector serà designat pel/per la titular del
Departament de Salut a proposta del/la director/a del Servei Català de la Salut
d'entre els membres del Consell.
Article 10
Secretari/a
10.1 El Consell Rector designarà un/una secretari/ària, que podrà ser membre o no
del Consell.
10.2 Correspon al/a la secretari/a, amb el vist-i-plau del/de la president/a estendre i
signar les actes de les sessions del Consell i emetre les certificacions dels Acords
del Consell; així mateix, correspon al secretari o la secretària aquelles altres
funcions que la normativa vigent estableix que són pròpies del càrrec.
10.3 El/La secretari/ària assistirà a les sessions del Consell Rector, amb veu però
sense vot, llevat que sigui membre del Consell, supòsit en què aquest hi assistirà
amb veu i vot.
Article 11
El nomenament de tots els membres del Consell Rector i del/de la secretari/ària
tindrà una durada màxima de quatre anys i poden ser nomenats per a nous
mandats successivament.
Article 12
Funcions
12.1 Corresponen al Consell Rector les funcions següents:
a) L'orientació general de les activitats del Consorci dins els objectius estatutaris i la
consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de
ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes
d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
b) Aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de
desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici
anterior.
c) Aprovació del pressupost anual i de la liquidació anual del pressupost.
d) Aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de
les diverses activitats.
e) Aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs
directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis
col·lectius de treball.
f) El nomenament i la separació del/de la director/a general i del/de la secretari/ària
del Consorci.
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del/de la
director/a general.
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h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles, amb
l’autorització necessària, quan escaigui, del Govern de la Generalitat o, en el seu
cas, del Departament competent per raó de la matèria.
i) Els acords d’adquisició, alienació i gravamen dels béns mobles consistents en
aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.
j) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució
superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.
k) Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els concerts amb el Servei
Català de la Salut o altres entitats públiques o privades, i també els acords de
participació que s'hi puguin establir.
l) Exercir la condició d’òrgan de contractació del Consorci, sense perjudici de
poder delegar aquesta funció en el/la director/a general, amb les limitacions que
s’estableixin en l’acord de delegació i sense perjudici del que estableix la lletra j).
m) Acordar les operacions de crèdit, amb l’autorització necessària, quan escaigui,
del Govern de la Generalitat o, en el seu cas, del Departament competent per raó
de la matèria.
n) Aprovar les Bases d’execució del pressupost i, en el seu cas, les seves
actualitzacions, que han d’incloure l’obligatorietat que el Consell Rector sigui l’òrgan
que aprovi les modificacions i variacions pressupostàries que es puguin produir
durant l’exercici.
o) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions
judicials i administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens
perjudici de les facultats reconegudes a l'article 16.1.f).
p) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments.
q) Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests
Estatuts.
r) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades
específicament, en l'àmbit de les seves competències.
s) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el
millor funcionament del Consorci.
t) Dotar d'organismes instrumentals el Consorci, si escau, per al millor compliment
dels seus objectius.
u) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament als restants òrgans del
Consorci.
12.2 El Consell podrà delegar les funcions relacionades en l'article 12.1, epígrafs
d), i), l), o), r), s) i u), que li són pròpies, en l’/els altre/s òrgan/s de govern del
Consorci, en els seus òrgans directius o en les comissions o comitès que
constitueixi a aquest efecte. La resta de funcions són indelegables.
Article 13
Periodicitat de les sessions
13.1 El Consell Rector es reunirà en sessió ordinària com a mínim cada dos mesos.
13.2 El Consell Rector es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui
el/la president/a per iniciativa pròpia, o a petició d'una tercera part dels seus
membres.
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Article 14
Convocatòria i ordre del dia
14.1 Les convocatòries de les reunions es faran preferentment per mitjans
electrònics amb l'ordre del dia corresponent, i seran notificades a cadascun dels
membres amb una antelació mínima de cinc dies.
En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores
d'anticipació. En aquest cas, i una vegada considerat l'ordre del dia, el Consell
Rector haurà d'apreciar la situació d'urgència per majoria absoluta dels membres
presents.
Si aquesta no s'estima, es procedirà a convocar la reunió del Consell d'acord amb
el que estableix el paràgraf anterior.
14.2 L'ordre del dia haurà de contenir tots els temes a tractar en les reunions que es
convoquin. Fora d'aquest no es podran prendre acords vàlids llevat que, a la reunió,
hi siguin presents la majoria dels membres del Consell i es trobin representades
totes les entitats consorciades, i ho consentin expressament.
Article 15
Adopció d'acords
15.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran pel vot de la majoria dels membres
que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que aquests siguin
almenys la meitat més un dels membres en exercici del càrrec i hagin estat
convocats tots degudament. En cas d'empat dirimeix el resultat de les votacions el
vot del president. Els consellers podran delegar el seu vot en un altre conseller, la
delegació de vot s’haurà de fer constar per escrit i haurà de ser específica per a
cada sessió del Consell Rector.
15.2 S'exceptuen del règim previst en l'apartat anterior els acords relatius a
l'admissió de nous membres en el Consorci, a la creació d'organismes
instrumentals i a la modificació dels seus Estatuts, que requeriran per a la seva
vàlida adopció el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del Consell
en l'exercici del càrrec.
15.3 Els acords de modificació d’estatuts, de dissolució o liquidació del Consorci i
qualssevol altres que comportin noves aportacions econòmiques requeriran, a més
de la majoria qualificada a què es refereix l'apartat anterior, la ratificació de les
entitats respectives que integren el Consorci.
Secció 2
Del/de la president/a
Article 16
Funcions
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16.1 Corresponen al/a la president/a del Consell Rector les funcions següents:
a) Representar institucionalment el Consorci.
b) Fer l'ordre del dia de les sessions del Consell.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les deliberacions i
decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Supervisar les activitats del Consorci i elevar al Consell la documentació i els
informes que cregui oportuns.
e) Dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al desplegament
dels acords del Consell.
f) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera
reunió que celebri, les facultats per realitzar tota mena d'accions, excepcions,
recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i els
interessos del Consorci.
g) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell
Rector d'entre les de naturalesa delegable.
16.2 Serà també competència del/de la president/a del Consell, a proposta del/de la
director/a general:
a) Elevar el projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes
d'aprovació, si escau, pel Consell Rector.
b) Formular al Consell les propostes dels reglaments de règim interior, organització i
funcionament de les diverses activitats del Consorci.
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions o comitès amb funcions
específiques en l'àmbit de les seves competències, i adscriure-hi les persones que
hagin d'integrar-los.
Secció 3
Del/de la vicepresident/a
Article 17
Funcions
El/La vicepresident/a suplirà el/la president/a i n'assumirà les funcions en els casos
de vacant, absència o malaltia. Exercirà, a més, les atribucions que el/la president/a
li delegui, amb l'autorització prèvia del Consell Rector.
Article 18
De la Direcció General del Consorci.
18.1 El Consell Rector pot nomenar un/una director/a general que serà l’òrgan
superior de gestió del Consorci.
18.2 El/La director/a general mantindrà amb el Consorci una relació d'ocupació de
naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball
pertinent i les disposicions que siguin d'aplicació. El/La director/a general exercirà el
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seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d'incompatibilitats
vigent.
Article 19
Funcions
Corresponen a la Direcció General les funcions següents:
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a director/a
general amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els
particulars.
b) Proposar al Consell Rector els programes, les estratègies i els plans plurianuals
d'actuació del Consorci.
c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació
aprovats.
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i les disposicions de la
Presidència.
e) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, en el marc de les facultats que li
hagin estat conferides pel Consell Rector.
f) Executar el pla d'inversions anual i actuar com a òrgan de contractació
administrativa en aquelles licitacions que li delegui el Consell Rector.
g) Proposar el nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci, llevat el que
preveu l'article 9.
h) D'acord amb els criteris del Consell Rector, contractar, sancionar, separar o
rescindir les relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències,
de caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de caràcter
laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal d'acord amb
els criteris o les instruccions que estableixi el Consell Rector.
i) Ordenar els pagaments del Consorci, de conformitat amb les atribucions que li
hagin estat assignades pel Consell Rector.
j) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, i també per a la conservació i el manteniment dels
serveis, les instal·lacions i els equipaments.
k) Preparar la documentació que, per mitjà del president, s'ha de sotmetre a la
consideració del Consell Rector i informar de tot el necessari per al correcte exercici
de les seves competències, particularment pel que fa a la confecció i el compliment
del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.
l) Informar periòdicament sobre el funcionament i l'estat de la situació del Consorci.
m) Presentar anualment al Consell Rector el balanç de situació, el compte de
pèrdues i guanys, la memòria de l'exercici i la liquidació del pressupost.
n) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o li deleguin el Consell
Rector o el/la president/a, en l'àmbit de les respectives competències.

Capítol 3
Règim patrimonial, financer, pressupostari i comptable
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Article 20
Patrimoni
20.1 Constitueixen el patrimoni del Consorci:
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades, llevat dels béns de
domini públic adscrits al Servei Català de la Salut i afectes als serveis que presta el
Consorci, en relació amb els quals aquest ens en té l'ús, la conservació i la millora
en els termes que estableix l'escriptura constitutiva.
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
20.2 El patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari corresponent, que
revisarà i aprovarà anualment el Consell Rector.
Article 21
Recursos
21.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos
següents:
a) Les aportacions realitzades per les entitats consorciades.
b) Les subvencions, els auxilis, els ajuts i els donatius.
c) Els rendiments dels serveis que presti.
d) Els crèdits que s'obtinguin.
e) Els productes del seu patrimoni.
f) Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d'acord amb les lleis.
21.2 La realització, per part del Consorci, d'operacions d'endeutament de qualsevol
modalitat requerirà l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat o, en el seu
cas, del Departament competent per raó de la matèria.
Article 22
Pressupost
El Consell Rector establirà i aprovarà un pressupost anual d'ingressos i de
despeses abans del 31 de desembre de cada any per aplicar-lo a l'exercici
econòmic següent.
Article 23
Règim comptable i pressupostari
23.1 El règim comptable i pressupostari, d’acord amb el que estableix la disposició
addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre habilitació de noves
fórmules de gestió, és l’establert per a l’administració a la qual està adscrit, sense
perjudici de la subjecció a les previsions de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 68 de la
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix
d’autonomia de gestió per a l'elaboració, aprovació i gestió dels pressupostos, així
com per a l’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret
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1514/2007, del 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els
plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret, i per tal
d’incorporar mecanismes de seguiment i control de l’execució de llur pressupost
anual, del pla d’inversions anual i dels estats financers, mitjançant l’aprovació de
bases d’execució del pressupost i altres instruments de gestió pressupostària.
23.2. El sistema general de control econòmic i financer del Consorci s’instrumenta a
través de l’auditoria dels comptes anuals, de la qual ha de ser responsable l’òrgan
que tingui el control del Servei Català de la Salut.
En cas que el Consorci compleixi els requisits per gaudir d’autonomia de gestió,
establerts en l’article 68 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres, la supervisió i el control sobre l'activitat econòmica, financera i de gestió
del Consorci s’ha de portar a terme, un cop l’activitat hagi estat desenvolupada,
per una auditoria externa de caràcter anual i d'acord amb la normativa vigent.
Article 24
Aprovació de comptes i destinació de romanents
24.1 Els Comptes Anuals seran formulats per la direcció general dins del primer
trimestre natural posterior a la data de tancament de l’exercici i han d’incloure els
aspectes que en cada moment exigeixi la legislació en matèria de societats de
capital (actualment Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis del
Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu, la Memòria, i l’Informe de Gestió).
Addicionalment s’ha d’incorporar la liquidació pressupostaria de l’exercici que també
ha de ser sotmesa a verificació de l’òrgan responsable de l’auditoria.
24.2 El Consell Rector ha d’aprovar els Comptes Anuals durant el primer
semestre del mateix exercici en que s’han formulat.
24.3 El Consell Rector ha de decidir la destinació dels romanents de l'exercici,
sense perjudici de les autoritzacions externes si aquestes fossin necessàries de
conformitat amb la normativa vigent en cada moment.

Capítol 4
Règim del personal i de contractació
Article 25
Règim de personal
25.1 El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret
laboral, així com per la resta de normativa d'ocupació pública que li sigui d'aplicació.
Sens perjudici de l'anterior, les administracions públiques consorciades poden
adscriure personal funcionari, laboral o estatutari, en comissió de serveis o en la
situació que legalment correspongui. Aquest personal es regeix per les disposicions
normatives que li siguin d'aplicació, respectivament i en cada moment, atenent la
seva procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació.
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25.2 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjançant una convocatòria
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com a
la resta de principis d'aplicació general, establerts a la normativa bàsica.
25.3 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les
seves funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectides a
la plantilla que aprovi anualment el Consell Rector.
Article 26
Règim de contractació
26.1 El règim jurídic aplicable a la contractació d’obres, instal·lacions, bens i serveis
del Consorci és el que estableixi en cada moment l’àmbit subjectiu de la normativa
de contractes del sector públic així com la resta de normes estatals i autonòmiques
que la despleguen, tenint actualment el Consorci la consideració de poder
adjudicador administració pública.
26.2 La condició d’òrgan de contractació en els termes que s’incorporen al presents
Estatuts corresponen al Consell Rector, sense perjudici que es pugui delegar
segons els termes previstos a aquests estatuts, en altres òrgans o càrrecs del
Consorci, les delegacions que s’efectuïn a la direcció general, i la possibilitat de, en
cada cas, delegar en d’altres òrgans o càrrecs del Consorci.
26.3 El Consorci té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei
Català de la Salut així com també de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
de les entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o
en depenguin, a l’efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
del 14 de novembre.
Les relacions del Consorci amb els ens, entitats o departaments de la Generalitat
dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i
s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.
26.4 El Consorci no pot participar en les licitacions públiques convocades pels ens,
entitats o departaments de la Generalitat respecte dels quals té la condició de mitjà
propi i servei tècnic. No obstant això, quan no hi concorri cap licitador pot
encarregar-se al Consorci l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.
Capítol 5
Separació i dissolució
Article 27
Separació de les entitats consorciades
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27.1 En el cas que alguna de les institucions que formen el Consorci resolgui
separar-se'n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions
restants.
No obstant, un cop es faci efectiva la separació, el consorci ha de mantenir almenys
2 membres, un dels quals ha de ser el Servei Català de la Salut, que tinguin la
consideració d’administració o d’ens o organismes vinculats a una administració.
27.2 El Consorci entrarà automàticament en dissolució en el cas que:
a) resti integrat per menys de dos membres
b) almenys un dels membres no sigui el Servei Català de la Salut.
27.3 En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de l'òrgan per determinar
la continuïtat o dissolució del Consorci, s'ha de procedir d'acord amb la legislació
vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quòrums i
requeriments.
27.4 Els requisits per a la separació del Consorci són:
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell Rector, amb un preavís d’un
any.
b) La institució que vulgui separar-se ha d'estar al corrent dels seus compromisos
assumits anteriorment a la proposta.
c) La institució que vulgui separar-se ha de garantir la liquidació de les obligacions
aprovades fins al moment de la separació.
27.5 En el cas que s'acordi la separació del Consorci, s'ha de procedir si s’escau, a
la liquidació parcial dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, així
com a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents a favor de les
institucions Consorciades, d'acord amb les normes que estableix l'article següent.
27.6 La impossibilitat legal sobrevinguda perquè alguna entitat pugui esser entitat
Consorciada, produirà efectes ex lege, sense necessitat del compliment dels
requisits previs exigits i, sense perjudici, de reclamar a l’entitat separada, el
compliment, en el seu cas, de les obligacions pendents.
Article 28
Dissolució
28.1 El Consorci es dissol en cas de concorre una de les causes de dissolució
automàtica prevista en els Estatuts o en la normativa vigent en el seu moment o si
materialment és impossible complir els seus objectius. Així mateix, es pot dissoldre a
proposta unànime del Consell Rector, ratificada per totes les entitats integrants del
Consorci.
28.2 En cas de dissolució automàtica o adopció d’un acord de dissolució s'ha de
procedir a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i a la reversió de les
obres o les instal·lacions existents, segons les directius següents:
a) El Consell Rector ha de procedir a designar una Comissió liquidadora, constituïda
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculats al Consorci en els
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cinc anys anteriors a la seva designació, els quals han de determinar la quota de
liquidació que correspongui a cada membre del Consorci.
b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no podrà suposar la
paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris,
sòciosanitaris, socials i docents, que porti a terme el Consorci. L'Administració de la
Generalitat de Catalunya ha d'adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la
continuïtat del servei i les funcions, garantint també la continuïtat dels llocs de
treball del personal del Consorci, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del
Consorci fins que es dugui a terme la liquidació dissolució formal.
c) La liquidació s’ha d’ajustar al que estableix la normativa sobre règim jurídic dels
Consorcis, i, en tot cas, es tindrà en compte el percentatge d’aportacions de les
entitats participants.
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell Rector com
indelegables a l'article 12.2 d'aquests Estatuts, que requeriran la fiscalització i
l'aprovació ulterior per part del Servei Català de la Salut, així com de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- SOTMETRE a informació pública el text modificat dels Estatuts, per
termini de 30 dies hàbils, per mitjà d’anuncis en el BOP, DOGC i en el Tauler
d’Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web municipal. Pel cas que no es
presentessin al·legacions o suggeriments durant el termini d’exposició pública,
s’entendrà elevada a definitiva, sense necessitat d’un nou acord del ple, l’aprovació
dels Estatuts per part d’aquest ajuntament
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Sanitari Integral i al Servei
Català de la Salut, als efectes legals oportuns,
QUART.- DONAR TRALLAST d’aquest acord a l’Alcaldia, a l’Àrea de Drets i
Benestar Social, als/a les portaveus dels Grups Polítics Municipals, a Intervenció i
Tresoreria als efectes legals oportuns.

ACORD 4.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
amb 13 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
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Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Consorci PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT es va constituir el
26 de juny de 1988, integrat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del
Baix Llobregat i la Unió de Pagesos, incorporant-se des d’aquella data nous
ajuntaments i per acord CPT/87/2006, de 29 d’agost, publicat al DOG núm.4715 de
8 de setembre de 2006, es va incorporar al Consorci la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que els Estatuts vigents del Consorci són els publicats en el BOPB de 3 de
novembre de 2007, els quals modificaven els anteriors publicats al BOPB de 10
d’abril de 1998.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 4 de desembre de 1998 va aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat al Consorci PARC AGRARI
DEL BAIX LLOBREGAT i va acceptar els estatuts reguladors.
VIST que el 2 de juny de 2015 te entrada en el Registre General de l’Ajuntament,
amb el núm. 27432, escrit del Secretari del Consorci PARC AGRARI DEL BAIX
LLOBREGAT, pel qual es comunica a aquest Ajuntament com a membre del
Consorci l’acord adoptat pel Consell Plenari en sessió de 21 d’abril de 2015, que
aprova inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci i que segons consta
afecta al preàmbul, arts. 1, 9, 10, 12, 13, 18 22, 23, 30 i 32, disposició final, l’acord
aprova així mateix el Text refós dels Estatuts als efectes de la ratificació per aquest
Ajuntament.
VIST que aquesta modificació afecta al règim jurídic del consorci pel que fa a
l’Administració pública d’adscripció, que es determina en la Diputació de Barcelona,
i incorpora les previsions sobre la separació dels membres del Consorci, i sobre la
seva dissolució per a la seva adaptació a la Llei 30/1992 de 26 de novembre i a la
Llei 15/2014 de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic i d’altres
mesures de reforma administrativa, així mateix incorpora altres modificacions en la
redacció final del text refós dels Estatuts aprovat inicialment, com les relatives a la
definició genèrica del Departament de la Generalitat de Catalunya per mitjà del qual
aquesta s’integra en el Consorci, la composició del Consell Plenari..etc.
VIST l’informe de la Secretaria General del ple, en funcions, L’H 31/2015, de 9 de
juliol.
VIST que els articles. 313 en relació amb l’article 322 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals en Catalunya, aprovat per Decret 179/95, de 13
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de juny, requereix que la modificació dels Estatus del Consorci sigui aprovada pels
ens consorciats amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació
A proposta de l’Alcaldia presidència en exercici de les facultats que li atorga l’art.
124.4.b) en relació a l’apartat ñ, del mateix precepte, i previ el Dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el Ple,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts aprovada pel Consell Plenari
del CONSORCI PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT en sessió de 21 d’abril de
2015, per la qual es modifiquen els vigents en l’actualitat, APROVANT
INICIALMENT el Text refós dels Estatuts, que segons resulta de la notificació de la
Secretaria del Consorci incorporada a l’expedient, és el següent:
TEX REFÓS DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX
LLOBREGAT
Preàmbul
Títol I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1 Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica
Art. 2 Denominació
Art. 3 Domicili i centre gestor
Art. 4 Finalitats i serveis
Títol II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL
Art. 5 Àmbit territorial
Art. 6 Funcions
Art. 7 Durada
Títol III. ÒRGANS DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ
Art. 8 Òrgans del Consorci
Art. 9 El Consell Plenari. Naturalesa i composició
Art. 10 Competències del Consell Plenari
Art. 11 Sessions del Consell Plenari
Art. 12 La Presidència i les Vicepresidències
Art. 13 Competències de la Presidència
Art. 14 La Comissió Executiva
Art. 15 Composició de la Comissió Executiva
Art. 16 Sessions de la Comissió Executiva
Art. 17 La Gerència
Art. 18 Funcions de la Gerència
Art. 19 El Consell Agrari
Art. 20 Secretaria i Intervenció
Art. 21 Règim de sessions
Art. 22 Personal

…/…

42

Títol IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
Art. 23 Règim econòmic
Art. 24 Patrimoni del Consorci
Art. 25 Recursos del Consorci
Art. 26 Aportacions dels ens consorciats
Art. 27 Elaboració del pressupost
Art. 28 Comptabilitat del Consorci
Art. 29 Els béns del Consorci
Títol V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Art. 30 Separació
Art. 31 Dissolució
Art. 32 Procediment i efectes de la dissolució
TÍTOL V. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ
Art. 33 Procediment de modificació dels estatuts
Art. 34 Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci
DISPOSICIÓ FINAL
PREÀMBUL
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de l'activitat agrària,
de la funció ambiental i de l'ús social es compatibilitzen amb la preservació dels
recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni cultural.
El Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, aprovat en
sessions de data 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004 de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, i publicada la seva aprovació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.216 de 10 de setembre de 2004,
pàgines 16582-92, és l'instrument jurídic administratiu que regula les activitats
econòmiques compatibles amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri
ecològic i el patrimoni cultural, raó per la qual delimita l'àmbit del Parc, ordena els
usos agraris, de lleure i urbanístics, la creació d'infraestructures i serveis generals i
fixa els instruments de gestió.
El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 16.12.2014, va
aprovar provisionalment la revisió del Pla Especial, promoguda pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat i tramitada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
El Pla de Gestió i Desenvolupament, aprovat definitivament pel Consell Plenari del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat en sessió de 5 de juny de 2002, defineix
el marc general d'actuació per consolidar i desenvolupar la base territorial,
impulsant programes específics per preservar els valors i desenvolupar les funcions
de l'espai agrari en el marc d'una agricultura que tendeixi cap a la sostenibilitat,
integrada en el territori i en harmonia amb el medi natural.
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El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens gestor del Pla Especial i ha
de vetllar pel compliment de les seves normatives, i pels objectius específics i les
mesures del Pla de Gestió i Desenvolupament, tenint present que el Parc Agrari del
Baix Llobregat és un agroecosistema fràgil, com tots els ecosistemes mediterranis, i
sobre el qual cal establir mecanismes que facin possible la seva conservació així
com poder desenvolupar l'activitat que li és pròpia, l'agrària, sense oblidar les seves
funcions ambientals i socials.
El Consorci es va constituir formalment en Sessió Plenària de tots els seus
membres el 26 de juny de 1998, previ haver-se aprovat per tots els ens integrants la
constitució de l'ens i els seus estatuts, que van ser publicats el 10 d'abril de 1998 al
BUTLLETI OFICIAL DE LA PROVINCIA de Barcelona. En data 3.11.2007 es va
publicar al BOPB una modificació estatutària motivada per la incorporació de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, i també per l’adaptació a les previsions de la normativa urbanística
derivades de l’aprovació del Pla Especial i a les modificacions legislatives de règim
local concernents al Parc.
El Consorci, actualment, es troba format per la Diputació de Barcelona, Consell
Comarcal del Baix Llobregat i Unió de Pagesos, com entitats promotores,
conjuntament amb els ajuntaments de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat
de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma
de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament que tingui atribuïdes les competències en agricultura i acció rural.
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, incideix
notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant la modificació
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAPC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegeix una nova Disposició addicional
vintena a la LRJAPC que estableix, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar
estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada Consorci,
d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici
pressupostari, i conté d’altres requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i
financer, raó per la qual és necessària la corresponent adaptació estatutària. A
aquesta necessitat d’adaptació se suma la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de
setembre de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa, que incorpora diverses
previsions referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que han de
recollir-se en els seus estatuts.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1. Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica
1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic de
caràcter local i voluntari l'objecte del qual és l'ordenació, gestió i
desenvolupament integrals de l'espai agrari definit pel Pla especial de protecció i
millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la promoció dels instruments
de cooperació que garanteixi la participació, el debat i la col·laboració de totes
les entitats i agents socials implicats en el marc d'aquest objecte.
2. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant, "el Consorci") està
integrat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i
la Unió de Pagesos com a entitats promotores, conjuntament amb els
ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Sant
Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Cornellà de
Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat,
Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les
competències en agricultura i acció rural.
3. El Consorci, a l'empara de les previsions contingudes a la normativa de règim
local de Catalunya, té naturalesa institucional administrativa i associativa, amb
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment de les
seves finalitats i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, pel
compliment de les seves finalitats generals de conformitat amb els articles dels
presents Estatuts.
El Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les
potestats prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en virtut
de l'article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona, classificat
com a grup 3, d’acord amb allò previst a la Disposició addicional 12a. de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), en la
redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).
Tanmateix aquesta adscripció i/o classificació podran ser revisades per a cada
exercici econòmic, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional 20a. de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i la Disposició addicional 12a de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
respectivament.
5. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a finalitats
d'interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que tinguin
finalitats d'interès públic concurrents amb l'objecte i finalitats del Consorci, que es
comprometin, si així ho acorda el Consell Plenari, a fer aportacions regulars per
al seu funcionament.
La incorporació de nous membres requerirà l'acord de l'òrgan de govern que
tingui atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió
expressa als seus estatuts, i l'acord favorable del Consorci i de totes les entitats
consorciades.
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Si el Consell Plenari General ha considera necessari, la incorporació de nous
membres al Consorci requerirà la formalització del conveni corresponent, on
s'especificaran les condicions d'integració, les aportacions econòmiques i
l'acceptació dels presents Estatuts.
Article 2. Denominació
L'entitat consorciada té el nom de Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Article 3. Domicili i centre gestor
1. El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat i
el centre gestor a la Masia de Can Comas en el terme municipal de El Prat de
Llobregat, i se'n podran establir delegacions en altres municipis de l'àmbit de
gestió del Consorci, per a la millor consecució de les seves finalitats
2. El Consell Plenari podrà modificar el domicili del Consorci, cosa que notificarà a
tots els ens consorciats i farà pública a través del BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i d'un diari de gran difusió, i comunicarà, alhora, a les
Administracions estatal i autonòmica.
Article 4. Finalitats i serveis
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els següents:
a) Gestionar el Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en el
territori del Parc.
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens integrants del
Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de l'espai
natural i requerir a les administracions competents les actuacions necessàries.
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i culturals i
accions de protecció del Parc de possibles agressions.
f) Elaborar tot tipus d'estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades sense
finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció de la
utilització.
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents d'altres
institucions públiques o privades.
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin delegades o
encomanades per les Administracions implicades; així com totes aquelles
finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades amb les esmentades
als punts anteriors.
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TÍTOL II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL
Article 5. Àmbit territorial
1. El Consorci té com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Pla Especial de
Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
2. Aquest àmbit podrà ser alterat a proposta dels propis ens consorciats, com a
mesura per a incorporar altres municipis dins el Consorci, prèvia tramitació i
aprovació d'una modificació puntual dels límits del Parc Agrari descrits en el Pla
especial de protecció i millora.
Les actuacions del Consorci dins el seu àmbit funcional poden estendre's més
enllà del seu àmbit territorial a petició de l'Ajuntament interessat i previ acord de
l'òrgan competent del Consorci.
Article 6. Funcions
El Consorci realitzarà, per a la consecució de les finalitats esmentades en l'article 4,
les funcions següents:
1. Redactar i/o promoure estudis, plans, cartes i informes relatius al Parc agrari,
catàlegs d'edificis o monuments d'especial protecció així com catàlegs de
protecció de patrimoni natural i del paisatge.
2. Gestió del Pla especial de protecció i millora vigent.
3. Assessorament i ajuda tècnica necessària als membres del Consorci.
4. Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris al Parc agrari, així com
l'arranjament d'infraestructures.
5. Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions corresponents,
àdhuc els serveis de manteniment i gestió posterior de les instal·lacions i
serveis del Parc agrari.
6. Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent, podent emetre
informes i dictàmens, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta d'actuació
d'iniciativa pública o privada que afecti l'àmbit d'actuació del requeriment, si
s'escau, a l'administració competent pel compliment de les prescripcions
recollides en l'informe o dictamen.
7. Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens del Consorci,
en tot el que faci referència al Parc Agrari.
8. L'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina urbanística
dins l'àmbit del Parc agrari, prèvia delegació si s'escau, dels membres
consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti l'esmentada
gestió segons preveu la legislació vigent.
9. Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors agraris i naturals i
accions de protecció i millora del Parc agrari.
10. Impulsar accions de foment de les activitats agràries orientades a la seva
modernització i adaptació a les exigències agroambientals així com a la millora
de la renda agrària.
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11. Establir i potenciar vincles de cooperació amb institucions i entitats
associatives públiques o privades, tant locals com internacionals, que tinguin
com objectius la preservació, desenvolupament, custòdia i/o gestió d'espais
agraris, en especial periurbans.
12. Totes les que estiguin, directa o indirectament, relacionades amb les
funcions mencionades anteriorment i d'acord amb els òrgans gestors.
Article 7. Durada
La durada del Consorci és indefinida.
TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ
Article 8. Òrgans dels Consorci
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són:
1. El Consell Plenari.
2. La Presidència i tres Vicepresidències.
3. La Comissió Executiva.
4. La Gerència.
5. El Consell Agrari.
Article 9. El Consell Plenari. Naturalesa i composició
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci. Els
seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de govern. En cap
cas seran nomenats com a representants persones no electes en el cas dels ens
locals.
2. El Consell Plenari està integrat per 18 membres , 1 per cadascuna de les 18
entitats
consorciades:
- Diputació de Barcelona.
- Consell Comarcal del Baix Llobregat.
- Unió de Pagesos.
- Generalitat de Catalunya.
- 14 Ajuntaments:








Castelldefels
Cornellà de Llobregat
El Papiol
El Prat de Llobregat
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat
Molins de Rei
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Pallejà
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Viladecans

El representant de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Unió de Pagesos i la Generalitat de Catalunya tindran 3 vots cadascun
i la resta de membres tindrà 1 vot cadascun.
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en
representació seva.
4. L’assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és indelegable.
5. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari, cessés del seu càrrec o
lloc dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà
automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci, anul·lant la seva
representació i podrà, en aquest cas, l'organisme a on pertany, anomenar-ne
una altre que la substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas de mort,
malaltia, absència i dimissió d'un membre del Consell Plenari.
6. A petició d'algun dels membres consorciats, el Consell podrà convocar, si ho
considera oportú, a més dels membres que l'integren, uns altres representants
amb veu però sense vot, que tindran la consideració de convidats, per tractar
temàtiques concretes.
Article 10. Competències del Consell Plenari
Són competències del Consell Plenari:
1. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci.
2. Aprovar i modificar els Estatuts.
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general.
4. Aprovar el pressupost anual del Consorci, i també les seves modificacions i
liquidacions així com la plantilla del personal i les bases reguladores de les
subvencions.
5. Censurar i aprovar els comptes.
6. Disposar i alienar bens i drets del Consorci.
7. Adquirir béns immobles.
8. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d'òrgans desconcentrats.
9. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions fetes
per altres Administracions públiques diferents de les consorciades.
10. Aprovar la relació de llocs de treball.
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11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la
seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar les
taxes, si escau, dels serveis que es prestin.
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos
ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres
Administracions o institucions públiques.
17. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de tresoreria, en
els termes previstos a la legislació vigent
18. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:
a) La integració de noves entitats i la separació dels membres del Consorci.
b) La modificació dels Estatuts.
c) La dissolució i liquidació del propi Consorci.
19. Aprovar la tramitació de la revisió o modificacions puntuals del Pla Especial de
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
20. Aprovar la tramitació i la redacció, revisió i/o modificació puntual de les
Ordenances del Parc Agrari del Baix Llobregat.
21. Aprovar els Plans de gestió i desenvolupament i els Plans i Programes previstos
en el Pla especial de preservació i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
22. Aprovar el Pla d'actuacions biennal que desenvolupa el Pla de gestió i
desenvolupament i la memòria de gestió anual.
23. Escollir i nomenar les persones titulars de la Presidència i de les
Vicepresidències, d’entre els membres de les entitats promotores del Consorci i el
Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les competències
en agricultura i acció rural.
24. Rebre compte del nomenament, per part de la Presidència, del càrrec de
Gerent/a del Consorci del Parc Agrari.
25. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, atribueixi al Ple de l'entitat local amb el caràcter d'indelegables.

Article 11. Sessions del Consell Plenari
1. El Consell Plenari es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, en sessió
ordinària. En sessió extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia
convocatòria per la Presidència o bé, quan ho proposin la tercera part dels seus
membres.
2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu dels
ens consorciats.
3. La Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres del Consell
Plenari, com a mínim amb una setmana d'antelació. En la corresponent
convocatòria de les sessions, la Presidència assenyalarà la data, ('hora, el lloc i
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4.

5.

6.

7.

8.

l'ordre dels temes a tractar en la mateixa, aixecant-ne la Secretaria l'acta
corresponent.
El Consell Plenari s'entendrà vàlidament constituït amb la presència, en primera
convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en segona convocatòria, pels
membres presents, que en cap cas no podrà ser inferior a tres membres.
L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser ampliat si
el Consell Plenari ho acorda per majoria absoluta, a proposta del president o
presidenta, o d'una quarta part dels membres.
En cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió del
Consell Plenari, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte als
presents dels assumptes que havien estat inclosos a l'ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran
acreditades les raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si així
ho considera oportú, exerceixi les competències del Consell Plenari, al qual se'n
donarà compte, a la següent sessió que celebri, a l'efecte de ratificació.
A les sessions de l'òrgan hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones que
exerceixen els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui hagin
delegat, la Gerència i la Direcció.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres persones del Consorci o
persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però sense
vot, que informaran o assessoraran al Consell Plenari sobre els assumptes per
als quals es requereixi la seva presència.
En tot el que no s'oposi als presents Estatuts, el seu règim de funcionament
s'acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als plens municipals.

Article 12. La Presidència i les Vicepresidències
1.

2.

Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que ho serà dels seus
òrgans col·legiats, i les de la Vicepresidència primera, segona i tercera seran
escollides entre els membres de les tres entitats promotores del Consorci i el
Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui atribuïdes les
competències en agricultura i acció rural.
La Vicepresidència primera substituirà la Presidència en els casos d'absència,
vacant o malaltia,en les competències d'aquesta, a l'igual que la
Vicepresidència segona respecte de la Vicepresidència primera, i la
Vicepresidència tercera respecte de la Vicepresidència segona.

Article 13. Competències de la Presidència
Són competències de la Presidència:
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci.
2. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la realització
de les finalitats del Consorci.
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3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Plenari, de la
Comissió Executiva i del Consell Agrari, dirigir-ne les deliberacions i decidir els
empats amb vot de qualitat.
4. Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc anys,
sempre que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del
pressupost del Consorci.
5. Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos
ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
6. Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
7. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats estatutàries.
8. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell Plenari i a la
Comissió Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la següent
reunió d'aquests òrgans col·legiats, per a la seva ratificació.
9. Nomenar la persona titular de la Gerència, nomenament del qual en donarà
compte al Consell Plenari.
10.
Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la
imposició de sancions del personal propi, en els termes previstos a la legislació
vigent, i la proposta a l'Administració matriu de la imposició de sancions al
personal adscrit, donant-ne compte al Consell Plenari en la primera sessió que
tingui lloc.
11.
En matèria de personal, també:
a. Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les
previsions estatutàries.
b. Resoldre els expedients d’incompatibilitats.
12.
Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci, i, a
aquest efectes judicials, administratius i representatius, comparèixer sense
necessitat de poder previ davant iota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de
qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones públiques,
privades, físiques i jurídiques.
13.
En casos d'urgència, l'exercici d'accions judicials o administratives en
matèries del Consell Plenari.
14.
Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
15.
Elevar al Consell Plenari el projecte de pressupost, amb tots els seus
annexes, que inclouen la memòria que l'ha d'acompanyar.
16.
Aprovar la liquidació del pressupost i l’establiment de preus públics.
17.
Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i la
gestió del pressupost.
18.
Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
19.
Elaborar l'ordre del dia de les reunions del Consell Plenari i de la Comissió
Executiva.
20.
Publicar, executar i fer complir eis acords del Consell Plenari i de la
Comissió Executiva, i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu milior
compliment.
21.
Les que li siguin delegades pel Consell Plenari o per la Comissió Executiva.
22.
Les competències no atribuïdes a la resta d’òrgans.
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23.
Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter
d'indelegables.

Article 14. La Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva és un òrgan operatiu, l'objecte del qual és fer el
seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions preses
en el Consell Plenari.
2. Les seves competències seran l'aprovació de projectes i inversions i la
contractació d'obres, serveis, subministraments, consultoria i assistència tècnica,
així com aquelles competències que expressament li siguin delegades pel
Consell Plenari del Consorci o la Presidència.
Mitjançant aquests Estatuts, s'atorguen a la Comissió Executiva les
competències específiques següents:
a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació i les seves bases, d'acord amb la plantilla
i pressupost aprovats.
b) L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.
c) La contractació del personal laboral.
d) L'aprovació de convenis interadministratius o amb associacions i entitats
sense ànim de lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a matèries
no delegables o no delegades.
e) L'aprovació dels expedients de modificació de crèdits.
f) La sol·licitud i acceptació de subvencions.
g) La convocatòria de subvencions i les seves bases reguladores.
3. En qualsevol cas, la Comissió Executiva, si així ho considera oportú, podrà
delegar en la Gerència en els límits que consideri oportuns, aquelles
competències pròpies.

Article 15. Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva es formarà a proposta de la Presidència i amb l'aprovació
del Consell Plenari.
2. La seva composició es fixarà en dos membres de la Diputació de Barcelona, dos
del Consell Comarcal del Baix Llobregat, un membre de la Generalitat de
Catalunya, dos de la Unió de Pagesos i dos membres dels municipis consorciats.
3. L'assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot és indelegable.

Article 16. Sessions de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat trimestral
per tractar els assumptes de la seva competència.
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2. Les sessions de la Comissió Executiva es tramiten per la Secretaria i es
convoquen per ordre de la Presidència; les convocatòries de la reunió s'enviaran
als seus membres amb una setmana d'antelació com a mínim. En la
corresponent convocatòria de cada sessió, la Secretaria assenyalarà la data,
l'hora, el lloc i l'ordre dels temes a tractar-hi, i, després de la seva celebració,
n'aixecarà l'acta corresponent.
3. La Comissió Executiva s'entendrà vàlidament constituïda amb la presència, en
primera convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en segona convocatòria,
pels membres presents, que en cap cas podrà ser inferior a tres membres.
4. Al igual que en el Consell Plenari, seran d'aplicació per a les sessions de la
Comissió Executiva els apartats 6 i 7 de l'article 11 dels presents Estatuts.

Article 17. La Gerència
1. La Gerència és l'òrgan d'administració que assumeix la direcció i la coordinació
de la gestió del Consorci.
2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la
Diputació de Barcelona, amb la participació dels del Consell Comarcal. La
Diputació proposarà a la Presidència per al seu nomenament la persona que
consideri més adient per ocupar el càrrec. Del nomenament se'n donarà compte
al Consell Plenari.
Article 18. Funcions de la Gerència
Les funcions de la Gerència són:
1. Coordinació amb els ens consorciats.
2. Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la convocatòria, per
part de la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les sessions dels òrgans
col·legiats.
3. Executar els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva del Consorci.
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual per presentar a la Comissió
Executiva, el qual haurà de ser aprovat pel Consell Plenari.
5. Presentar a la Comissió Executiva i/o Consell Plenari propostes de programa
d'inversions i de finançament, el balanç, la memòria corresponent així com la
memòria de gestió anual.
6. Desenvolupar la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de despeses i
d'ingressos, conforme al pressupost aprovat i les seves bases d'execució.
7. Actuar com a Tresorer del Consorci.
8. Proposar la plantilla de personal del Consorci i exercir la gestió ordinària del
personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els pagaments
de nòmines i assentaments i realitzant els altres actes necessaris per a la gestió del
personal.
9. Exercir d'òrgan de contractació quan l'import no superi els 12.000 EUR, inclosos
els contractes de caràcter plurianual de no més de quatre anys, sempre i quan
l'import acumulat de totes les seves anualitats no ultrapassi la quantia indicada.

…/…

54

10. Autoritzar despeses amb càrrecs a crèdits pressupostaris del Consorci fins a un
import que no superi els límits que s'estableixin reglamentàriament.
11. Altres funcions en què el Consell Plenari o la Comissió Executiva la faculti
expressament.
Article 19. El Consell Agrari
1. El Consell Agrari és l'òrgan on s'integraran els sectors socials, professionals,
econòmics i entitats privades del sector agrari, que persegueixin finalitats
d’interès general concurrents amb les pròpies del Consorci.
2. El Consell Agrari es regirà pel seu reglament propi, que aprovarà el Consell
Plenari, el qual també aprovarà les seves competències i la seva composició.
3. Tanmateix, entre d'altres, les funcions d'aquest Consell seran les d'informació,
consulta i assessorament respecte al Pla d'actuacions i inversions del Consorci.
Article 20. Secretaria i Intervenció
1. El Consorci estarà assistit de Secretari/a i Interventor/a que seran nomenats
lliurement pel Consell Plenari d'entre els Secretaris i Interventors dels ens
consorciats, els quals podran designar el funcionari que pugui suplir-los, i tot això
d'acord amb la normativa que regeix l'exercici de les funcions públiques
necessàries.
2. La persona titular de la Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les
reunions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva, i n'aixecarà les Actes
corresponents, les quals, un cop aprovades, seran transcrites al llibre
corresponent i signades per les persones titulars de la Presidència i de la
Secretaria.
3. La persona titular de la Secretaria assessorarà a la Presidència i als diferents
òrgans de govern i d'administració quan sigui requerida, i assumirà aquelles
altres funcions que li siguin conferides pel Consell Plenari.
Així mateix, la persona titular de la Intervenció podrà assistir a les sessions del
Consell Plenari i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.
Article 21. Règim de sessions
El règim de sessions i l'adopció d'acords dels diversos òrgans de govern i
assessorament s'ajustaran al que disposa la legislació de règim local.

Article 22. Personal
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat compliment
de les seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi, en els termes
fixats en aquest article, o adscrits per les entitats consorciades en règim
funcionarial o laboral.

…/…

55

2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci porvindrà
de qualsevol de les Administracions públiques consorciades a través dels
procediments de provisió i mobilitat i amb les requisits disposats en la legislació
vigent, i si s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre de
2013, data d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva realaicó
d’ocupació amb el Consorci en els termes i condicions amb què aquella fou
establerta i conservarà, si s’escau, les seves expectatives de promoció
professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i en el conveni
col·lectiu que pugui resultar d’aplicació.
4. El Consorci no pot tenir personal eventual.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
Article 23. Règim econòmic
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la normativa vigent per
als ens locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat. El Consorci resta
subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control de l’Administració
d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una auditoria dels comptes anuals
que és responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a què s’hagi adscrit el
Consorci. El Consorci haurà de formar part del pressupost i incloure’s en el compte
general de l’Administració pública d’adscripció.
Article 24. Patrimoni del Consorci
Constituiran el patrimoni del Consorci:
a) Bens immobles que li adscrigui els ens consorciats.
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
Article 25. Recursos del Consorci
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Aportacions dels ens consorciats.
b) Productes del seu patrimoni.
c) Rendiments dels seus serveis.
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
e) Emprèstits i préstecs.
f) Altres recursos que puguin establir-se-li d'acord amb la Llei.
Article 26. Aportacions dels ens consorciats
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci vindran establertes
en els programes plurianuals i pressupostos dels ens consorciats. En el seu
defecte, s'establiran en els programes plurianuals i pressupostos del Consorci. En
aquest últim cas caldrà la ratificació expressa dels òrgans de govern dels ens
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consorciats. Així mateix hi cap l'aportació mitjançant la prestació de serveis i l'ajuda
tècnica.
Article 27. Elaboració del pressupost
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s'ajustarà a la normativa
vigent sobre hisendes locals. La Gerència en prepararà l'avantprojecte, basant-se
en les aportacions dels membres consorciats i, un cop la Comissió Executiva hi hagi
donat el vist-i-plau, s'elevarà al Consell Plenari per a la seva aprovació.
Article 28. Comptabilitat del Consorci
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la
comptabilitat pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de contractes de
les Administracions públiques, i la prestació de serveis públics per part del Consorci
s'atindrà a la normativa reguladora dels serveis públics.
Article 29. Els béns del Consorci
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva
qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades que es puguin
reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que constin als acords
de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del
Consorci.
2. Els béns adquirits pel Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual seran
d'aplicació les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la qualificació
jurídica dels seus béns.

TÍTOL V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 30. Separació
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que doni
un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d'antelació, que
estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors
i que garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d'algun membre, es reunirà el Consell
Plenari per tal d'impulsar, si s'escau, les modificacions estatutàries i
pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci excepte que la
resta dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent necessària, en tot cas,
la permanència en el Consorci de dues Administracions, o dos entitats o
organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració.
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del Consorci,
s’aplicaran les regles següents:
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a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret de
separació, d’acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo
resultant del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en compte
tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de
separació als fons patrimonials del Consorci, com el finançament concedit
cada any.
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estar-hi
obligat, el criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos que,
si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de
la quota de separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i
condicions de pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret de
separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la
quota de separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada
s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de
separació, s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que
continuen en el Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la
Llei.
Article 31. Dissolució
La dissolució del Consorci es produirà:
a) Per disposició legal.
b) Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies.
c) Per acord unànime dels ens consorciats.
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci esdevé
inoperant.
e) Per transformació del Consorci en un altre ens.
Article 32. Procediment i efectes de la dissolució
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per majoria
absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada pels òrgans
competents dels ens consorciats.
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució,
nomenarà un liquidador.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre
del Consorci que es durà a terme d’acord amb la participació que li correspongui
en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte
tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del
Consorci al fons patrimonial del mateix, com el finançament concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi obligat,
el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si s’escau,
hagués rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
En tot cas, s’haurà de determiner la destinació del personal del Consorci, amb
respecte a tots els seus drets.
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4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la
quota de liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global dels
actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de
mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que es
liquida.

TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DURADA DEL MANDAT DELS
ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI
Article 33. Procediment de modificació dels estatuts
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l'acord previ del Consell Plenari
adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres si escau, ha de
ser ratificada per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats
que per a l'aprovació.

Article 34. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això,
continuaran en les seves funcions sols per a l'administració ordinària fins a la
renovació dels membres, i, en tot cas, fins que les Administracions que formen el
Consorci hagin fet les corresponents designacions.
DISPOSICIÓ FINAL
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els
requeriments establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la Província
els acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu text íntegre, excepció feta
de la nova composició del Consell General que es farà efectiva un cop celebrades
les eleccions locals de 24 de maig de 2015.

SEGON.- SOTMETRE a informació pública el text refós dels Estatuts per termini de
30 dies hàbils, per mitjà d’anuncis en el BOP, DOGC i en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació, així com a la pàgina web municipal. Pel cas que no es presentessin
al·legacions o suggeriments durant el termini d’exposició pública, s’entendrà
elevada a definitiva, sense necessitat d’un nou acord del ple, l’aprovació dels
Estatuts per part d’aquest ajuntament.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat í a la Diputació de Barcelona, als efectes legals oportuns,
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QUART- DONAR TRALLAST d’aquest acord a l’Alcaldia, a l’Àrea d’Espai Públic
Urbanisme i Sostenibilitat, als/a les portaveus dels Grups Polítics Municipals, i a
Intervenció i Tresoreria.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 5.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA
ALCALDIA NÚM. 5543/2015, DE 26 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE
DIFERENT PERSONAL EVENTUAL.
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 Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:
•
•
•
•
•

1 lloc de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
4 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
6 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
8 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
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Atès que per decrets de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny i núm.
5535/2015 de 22 de juny, es va nomenar a diferent personal per diferents llocs de
treball com a personal eventual.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR NIVELL 1, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
1.- FRANCISCO JAVIER CASINOS COMAS
Segon.- Nomenar ASSESSORA NIVELL 3, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual a la
senyora,
1.- MARÍA DOLORES RAMOS ZAFRA
Tercer.- En conseqüència, amb els nomenaments anteriors, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
•
•
•

2 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’ Assessor/a Nivell 2
2 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Quart.- Els nomenaments de les persones abans esmentades tindran efectes amb
data de la pressa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Cinquè.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General
de la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Sisè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a les persones abans esmentades, i amb efectes de la pressa de
possessió del seu càrrec.
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Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a les
persones nomenades, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria
General i al Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”

ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE LA
ALCALDIA NÚM. 5552/2015, DE 2 DE JULIOL, RELATIU AL NOMENAMENT DE
DIFERENT PERSONAL EVENTUAL.
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 Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:
•
•
•
•
•

1 lloc de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
4 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
6 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
8 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals
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Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
Atès que per decrets de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, núm.
5535/2015 de 22 de juny i 5543/2015 de 26 de juny respectivament, es va nomenar
a diferent personal per diferents llocs de treball com a personal eventual.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR DE GRUPS MUNICIPALS, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
al senyor,
1.- Del Grup polític de (ICV-EUiA-Pirates-E) FRANCISCO JAVIER
VILLAESCUSA CABALLERO
Segons.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
•
•
•

2 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’ Assessor/a Nivell 2
1 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Quart.- El nomenament de la persona abans esmentada tindra efectes amb data de
la pressa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la fórmula
regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Cinquè.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General
de la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Sisè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la pressa de
possessió del seu càrrec.
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Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la persona
nomenada, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria General i al
Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”

ACORD 7.- PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 115-116/2015, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
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 2015, que
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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 del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 42 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent als expedients 115 I 116/2015 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (506.261,51 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
10.138,65
0,00
6.709.694,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.016.386,85
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
26.425.342,20
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.032.467,75
0,00
2.091.229,46
0,00
-2.154.370,67
0,00
1.969.117,42
0,00
0,00
0,00
15.609.093,24
-506.261,51
506.261,51
2.877.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.425.342,20
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.854.820,14
83.390.118,44
2.965.825,00
0,00
15.584.343,99
12.689.121,86
7.000.000,00
253.643.342,20
DEFINITIU
84.644.969,96
91.508.714,01
3.404.629,33
16.747.173,52
300.000,00
25.362.222,94
9.387.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
253.643.342,20

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).
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ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 43 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015 CORRESPONENT A L´EXPEDIENT 124/2015, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz;del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
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 2015, 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 del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 43 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 124/2015 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (17.968,50 euros) d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
10.138,65
0,00
6.709.694,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.016.386,85
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
26.425.342,20
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.032.467,75
0,00
2.091.229,46
0,00
-2.154.370,67
0,00
1.969.117,42
0,00
0,00
0,00
15.609.093,24
-17.968,50
17.968,50
2.877.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.425.342,20
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.854.820,14
83.390.118,44
2.965.825,00
0,00
15.584.343,99
12.689.121,86
7.000.000,00
253.643.342,20
DEFINITIU
84.644.969,96
91.508.714,01
3.404.629,33
16.747.173,52
300.000,00
25.362.222,94
9.387.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
253.643.342,20

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).

ACORD 9.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA
A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA
TRESORERIA DE LA MATEIXA PER OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO
PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA
TRESORERIA, FINS A LA DATA DE 30 DE JUNY DE 2015.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen
per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL) i la Regla 9 de l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció Model Normal
de Comptabilitat Local, per les que es disposa que la Intervenció General de l'Ens
local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa informació sobre
l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels moviments financers de
la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, i de la situació
dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i
que fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre
de la mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la
informació a subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa
l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en
que s'ha de subministrar aquesta informació.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER. DONAR PER COMPLIMENTADES les Regles 36, 37 i 38 de la Instrucció
de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple d'aquesta
Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la Llei
Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l’article 207 del Text Refós de la
Llei Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la
Regla 52 i ss. de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, posant-se a l'abast del Plenari
d'aquesta Administració la informació que fa referència a l’avanç de liquidació i a
l'Estat d'execució del Pressupost d'aquesta Administració i els moviments financers
de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, així com la
situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2015.
SEGON. LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX l'acord anterior serà
subministrada, de conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport
òptic, sens perjudici que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació
sobre suport paper.
TERCER. COMUNIQUI'S per mitjans informàtics (correu electrònic - Intranet) el
present Acord i els Estats que s'acompanyen al mateix als portaveus dels partits i
coalicions electorals que conformen el Plenari d'aquesta Administració.

ACORD 10.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
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15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE,
SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE
LES FACTURES, REFERITS AL 30.06.2015.
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 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d’actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe
al qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
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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 30 de juny de 2015.
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’informe emès per la
Tresoreria General.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

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

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres en el punt 1 votarem a favor i votarem a favor de l’acord amb les
següents crítiques al model hegemònic imperant en aquest ajuntament, al govern
d’aquest ajuntament, i a les diverses administracions, tant autonòmiques, estatals,
com europees. En primer lloc, el model que promou aquest ordenament legal i que
exemplifica l’acord de l’ajuntament relatiu als ajuts de menjador pels alumnes,
orienta principalment les activitats de l’administració pública cap a un model que
progressivament se centra a posar-hi pegats als símptomes de la crisi, a les
conseqüències que pateixen les persones, infants, adolescents i famílies més
desfavorides.
En segon lloc, la dignitat de les persones que recull el preàmbul de la Llei 12/2007
de serveis socials i el dret de tothom a un nivell de vida que asseguri el
manteniment de l’autonomia personal i el desenvolupament de les capacitats
personals, el que diu també la Llei 14/2010 de drets i oportunitats d’infància i
adolescència, sobre el que els progenitors han de tenir l’oportunitat d’oferir a infants
i adolescents un nivell bàsic de benestar pel seu desenvolupament integral i els
poders públics han d’adoptar mesures, ajuts i prestacions per assegurar-ho. Tot
això, en forma de bones declaracions d’intencions, que la gent, el veïnat, que ja em
sona i em sembla extremadament hipòcrita, no s’aconseguirà mai únicament amb
pegats, no s’aconseguirà sense anar a les arrels de la crisi i a les arrels del model
de ciutat, que aquest govern, durant els últims anys, ha promogut activament.
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És un fet, en tercer lloc, i són dades concretes a Catalunya, que la pobresa infantil
voreja el 30%, que al voltant de 75.000 infants i adolescents han necessitat beques
menjador durant el curs passat, que les famílies que cerquen l’ajut dels bancs
d’aliments han passat de 57.000 fins a 153.000 en sis anys, convertint la
subsistència i les necessitats bàsiques en una crisi dramàtica com a societat. I
algunes dades més podrien ser, per exemple, que 188.000 persones han deixat de
rebre les prestacions per desocupació a Catalunya, des del 2010 al 2014, a més
s’hi ha de sumar que no reben subsidi, ni renda activa d’inserció i, a més a més, la
cobertura, quantia i proporcions de les prestacions i subsidis, cada cop són menors
i de pitjor qualitat.
En resum, a menors ingressos entre els més desafavorits, pitjor és la situació de
malestar d’infants i adolescents, a càrrec d’uns progenitors que no tenen oportunitat
d’oferir un nivell bàsic de benestar, tal i com prega la Llei 14/2010, el seu
desenvolupament integral com a infants es veu afectat i no és adequat, els ajuts
són pegats amb que els models hegemònics d’estat i de ciutat, ridiculitzen
conceptes de dignitat i justícia social. Critiquem aquests models caritatius d’ajuda
social, el model que no afronta les arrels de la problemàtica, que vol donar una
imatge d’integritat i preocupació responsable, però que amaga valors que s’allunyen
de la solidaritat, de la justícia social i del veritable desenvolupament de les
persones.
I diem que votem a favor, necessitem començar a construir referents per a un
model alternatiu vers la pobresa i la misèria que genera aquest sistema, un model
alternatiu on les persones no siguem números, ni subjectes passius que patim els
efectes de la crisi i les decisions dels governants i que tornem a patir de manera
passiva les solucions que un elit governant decideix. Necessitem institucions
comunitàries i populars amb l’impuls del govern local i la gestió comunitària del
veïnat, associacions i col·lectius dels barris i de la ciutat, que treballin a partir de les
necessitats i la implicació directa de veïns i veïnes.
Això sí que seria veritablement transformador per iniciar un camí de dignitat per
promoure el veritable desenvolupament de les persones que viuen a l'Hospitalet.
Per desenvolupar polítiques d’aquest tipus ens tindreu sempre al vostre costat, al
costat de qui les promogui i us animem a impulsar-les des d’ara mateix, mentrestant
votem a favor d’aquest acord amb totes les consideracions crítiques referides
anteriorment.
En el següent ens abstenim, del 12 al 22 ens abstenim, perdó, del 12 al 27 ens
abstenim.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència votarem en el punt número 11, tot allò que sigui en
benefici d’aquest ciutat i qualsevol ajut que sigui aprovat i tinguem aquests recursos
i capacitat per fer-los possible, sempre votarem que sí, a l’11 votem a favor.
Respecte del 12 al 22, també votem a favor. I a l’Espai Públic, Urbanisme i
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Sostenibilitat, en el 23 i el 24, en el 23 votem a favor, 24 votem a favor i en el 25, 26
i 27 també votem a favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Des de Guanyem, votarem a favor del punt 11 al 22, també votarem a favor del 23 i
el 24, en contra del 25 i a favor del 26 i el 27.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Esquerra Republicana votarem a favor del punt número 11, del 12 al 22 també
votem a favor, el 23 votem a favor, el 24 ens abstenim i del 25 al 27 votem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, votarem a favor des del punt 11 fins el punt 24. Respecte del número 25 el que
nosaltres desitgem és que aquesta modificació provisional de la millora urbana del
camí de la Riereta sigui sempre consensuada amb els veïns de la zona. Votarem a
favor del número 26 i ens abstindrem en el dictamen número 27, considerem que
aquesta Agència d’Habitatge juntament amb la de l'Hospitalet, doncs és positiva,
nosaltres el que voldríem és que tingués més capacitat d’influència i, per tant,
nosaltres considerem que encara es pot millorar la seva gestió. Gràcies.

SRA. SECRETÀRIA
No m’ha quedat clar el posicionament en el punt 25.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, en el punt 11 a favor, sempre votarem a favor per lluitar contra la pobresa i
l’exclusió, i especialment la protecció de la infància, i el que sí demanem és
simplificar els circuits, ja que es produeix una sobrecarrega burocràtica que és
innecessària. Votarem a favor també del punt 12 al 22. En el punt 23, a favor
puntualitzant que hi ha una activitat comercial prevista de 1.500 m2 i considerem
que s’ha de potenciar i estimular el comerç de proximitat. El 24 també a favor. El 25
en contra, considerem que és necessària una moratòria d’edificabilitat urbanística i
que tot nou projecte estigui vinculat a la regeneració de barris de la ciutat on

…/…

72

l’urbanisme té un impacte social més negatiu. I després també votarem a favor del
26 i del 27.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Era per rectificar, en el dictamen número 25 nosaltres ens abstindrem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ciudadanos está de acuerdo con el punto 11, 12, votarà a favor del acuerdo 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. En el 26 le doy la palabra a Jesús que
tiene que comentar alguna cosa y en el 27 también estamos de acuerdo.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Bien, respecto al casal de la gente mayor de Can Serra, pues Ciudadanos, como no
puede ser de otra manera, nos mostramos a favor de tener este nuevo casal en el
barrio de Can Serra, primero de todo porque es necesario, tanto por el volumen de
habitantes, ya que son más de 10.000, somos más de 10.000 vecinos, como por el
porcentaje de gente mayor de 65 años en el barrio, que es un 27%. De todas
formas, pedimos al regidor correspondiente que ratifique aquí en el Pleno, que no
existen alternativas a la nueva construcción, tal y como dijimos en la Comisión,
como aportamos nosotros alguna alternativa, que no se podía por lo que usted nos
comentó, le pedimos también que lo ratifique aquí en el Pleno. También le pedimos
al regidor correspondiente que aporte una alternativa a los vehículos que
actualmente están aparcando en dicha zona, teniendo en cuenta la problemática,
aunque me digan que no, de aparcamiento en nuestra ciudad. También pedimos al
regidor que, bueno, que elabore una serie de alternativas al uso del actual edificio
del casal, ya que no queremos que ningún tipo de edificio público quede en desuso,
ya que son edificios públicos que los hemos pagado encima entre todos. Y bueno,
es por ello que pedimos que se tengan en cuenta esta serie de consideraciones que
hacemos desde Ciudadanos, que son totalmente compatibles con la propuesta del
nuevo casal de la gente mayor en Can Serra, una propuesta en la que Ciudadanos
estamos totalmente a favor. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Castro, vol dir alguna cosa?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Sr. Martín, a la Comissió Informativa una mica vaig explicar
a tots els grups quin era l’objectiu d’aquest planejament que busca dotar al barri de
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Can Serra d’un nou casal d’avis. Hem buscat moltes alternatives durant tres anys,
ja ho vaig expressar així, ho hem treballat amb totes les entitats i hem buscat
aquest espai com un espai referent, de centralitat, i que pot funcionar per a la gent
gran, perquè té una accessibilitat raonable en un barri que vostè coneix molt bé,
perquè hi viu allà, doncs que té moltes dificultats en funció dels carrers per ubicar
un nou equipament.
Nosaltres hem estat mirant altres alternatives, el propi casal no pot créixer, no pot
créixer per una raó que és que el sostre d’aquella zona està esgotat i és un
comercial de Can Serra, no podem fer més volumetria dintre d’aquest espai, no
podem créixer ni cap amunt, ni cap al darrera, perquè hi ha l’institut, per tant, l’edifici
no es pot ampliar d’una banda. D’altra banda, vam mirar l’antic CAP, que també
està a l’avinguda Can Serra, però que té un espai entremig d’un edifici, si haguessin
estat contigus els locals, la primera opció, lògicament, hagués estat ajuntar els dos
locals, ja vam contactar amb els propietaris d’aquests locals, per poder fer una
operació d’equipament digna pel barri, que dobles la superfície actual, però això és
inviable i a més no podem connectar aquests dos locals, perquè entremig hi ha una
comunitat de veïns, és molt complicat, i pel darrera nosaltres no tenim dret de pas,
ni d’ús, perquè en teoria allò és un espai lliure i no podem allotjar cap tipus de túnel,
de tub, de connector. Això ja ho vaig explicar en el seu moment i no hi ha cap raó
més tècnica que aquesta.
Respecte a l’aparcament, l’alternativa que tenim la tenim a la carretera d’Esplugues,
tenim prevista l’obertura d’un nou aparcament per a uns 124, més o menys, 124
vehicles, aquest nou aparcament a la carretera d’Esplugues està supeditat a què
puguem tancar un conveni que tenim pendent amb la Generalitat de Catalunya, que
és la propietària d’aquest terreny, per poder ubicar l’aparcament d’una manera
ràpida i àgil, perquè en aquests moments l’ajuntament disposa de projecte i
d’economia suficient per fer aquest aparcament, per tant, tindríem l’aparcament fet
abans de generar el problema.
I, per últim, en el tema de l’equipament actual del casal d’avis, hi ha un acord, tant
amb el casal d’avis, com amb la resta d’entitats del barri, de fer un debat, aquesta
idea ja es va treballar en el Consell de Districte, de fer un debat per veure quines
necessitats són més prioritàries al barri de Can Serra i quines podem ubicar en
aquest emplaçament, un cop puguem edificar l’edifici que volem fer de 1.200 m2.
Gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Agradezco las explicaciones, es lo que le pedía y mostrarnos, pues a favor del
casal de la gente mayor en Can Serra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo, si em permeten, faria una petita intervenció, perquè crec que hi ha dos
temes que han passat una mica de puntetes pel Ple, a excepció de la intervenció de
Ciutadans sobre un d’ells, que és el tema de les beques de menjador i el tema del
casal de gent gran del barri de Can Serra. Diuen que les societats avançades es
mesuren no pel nombre de telèfons mòbils, ni tan sols pel nombre d’ordinadors,
sinó cóm tracten a dos col·lectius específics, un que són els infants i l’altre col·lectiu
que és la gent gran. I avui portem a aprovació, hem aprovat gràcies al vot, jo crec
que majoritàriament positiu de tots els grups amb representació al consistori, el
dictamen número 11 i el 26, que fan referència precisament a dos col·lectius.
El número 11 que parla de les beques de menjador, que, Sr. Giménez, amb tot el
carinyo, per nosaltres no són números, les beques de menjador són nens i nenes
amb noms i cognoms, que moltes vegades coneixem, de la nostra ciutat, i que,
evidentment, avui el que fem és avançar com ajuntament, avançar al Consell
Comarcal els diners que la Generalitat de Catalunya paga tard, que arriba tard i que
posa en risc, en moltes ocasions, la situació de moltes famílies, de molts nens i
nenes d’aquesta ciutat, i que, per tant, significa avançar 1.200.000 euros, que és un
import econòmic, però no és important, no és això el més important, el més
important és que assegura que tots els nens i nenes que ho necessiten, que en
aquest cas en el curs passat van ser 5.500, doncs tindran garantit aquest servei
d’alimentació en els menjadors escolars.
Certament és lamentable que l’ajuntament hagi d’aprovar aquest dictamen, que ens
veiem obligats a fer-ho per avançar els diners i no només avançar els diners, sinó
també complementant amb un 1.800.000 euros l’import que la pròpia Generalitat
posa en aquest sentit, hem multiplicat per nou els ajuts a les beques de menjador. I
dir que, més enllà de les competències estrictament legals, està, en fi, la
responsabilitat moral que crec que tots tenim, en garantir a tots els nens i nenes
d’aquest municipi, l’alimentació bàsica, l’alimentació a través dels menjadors
escolars. Sobretot oferim dignitat, dignitat a les persones, siguin grans o siguin
joves i, en aquest sentit, doncs és lamentable que ens veiem obligats per la
situació, per la crisi econòmica, que cap d’aquests nens i nenes han generat, però
que són víctimes d’aquesta situació, doncs que aquest ajuntament hagi de realitzar
aquesta aprovació.
La Sra. Ana González deia que hauríem de simplificar la gestió, jo estic encantada
que això pugui ser, però evidentment estem sotmesos al que altres administracions
en aquest sentit, doncs han tingut a bé realitzar per donar aquestes beques de
menjador. Segurament seria bastant més senzill que fos el propi ajuntament qui fes
aquesta gestió, seria més àgil, més ràpid i més eficient, més eficaç, i segur que ens
equivocaríem bastant menys, però en tot cas no és una competència de
l’ajuntament, és una competència de la Generalitat de Catalunya, que l’únic que
fem, que no és poca cosa, és avançar i assegurar que tots aquests nens i nenes i
totes aquestes famílies tinguin assegurada, doncs aquesta beca.
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Així mateix feia referència a l’atenció a la gent gran, que per nosaltres ha estat, és i
serà, sens dubte, un deure col·lectiu, una forma de retornar d’alguna manera a les
persones grans d’aquesta ciutat, a totes les persones que han realitzat, doncs amb
el seu esforç i el seu treball, el que han fet els nostres pares, els nostres avis, per la
nostra ciutat i pel nostre país. Són moltes les necessitats de la gent gran i
segurament són molts els serveis que oferim des de les diferents administracions,
concretament des de l’ajuntament intentem atendre a aquesta població, a aquest
col·lectiu, a través del SIAD, a través de les teleassistències, a través dels
menjadors als casals, a través dels menús a domicili, a través de moltes activitats
esportives, culturals, que van adreçades específicament a la gent gran de
l'Hospitalet i és, evidentment, la construcció i la millora d’equipaments adreçats a la
gent gran, també un deute que tenim com a col·lectiu.
Hem fet moltes coses, jo crec que tots hem de reconèixer que aquesta era una
ciutat que no tenia equipaments de cap mena, mica en mica hem anat oferint en
tots els barris de la ciutat, doncs equipaments culturals, esportius i també
equipaments adreçats a la gent gran. En aquest últim mandat vam fer un nou casal
per a la gent gran del barri de Pubilla Cases, vam fer el desdoblament del casal del
barri de Sant Josep, estem construint un casal per a la gent gran al barri del centre,
però no hem acabat, encara hi ha molta feina pendent i una d’elles, una de les
feines que encara queda pendent és oferir a la gent gran del barri de Can Serra un
espai adequat per a les activitats que aquest col·lectiu necessita realitzar.
És evidentment, a mi em permetran que discrepi amb el Sr. Giménez quan parlava
del model, precisament aquest és el model que nosaltres estem orgullosos del que
estem realitzant, conjuntament amb les polítiques adreçades a aquestes beques de
menjador, a aquestes escoles bressol, a la teleassistència, als plans educatius
d’entorn, a un llarg etc de serveis que estem oferint, a la construcció i millora dels
equipaments per a la gent gran i per a la resta de ciutadans, també és d’alguna
forma el que significa el nostre model de ciutat, que és un model de generació de
riquesa i de redistribució d’aquesta riquesa entre aquelles persones, aquells
col·lectius i aquells barris que més ho necessiten.
Nosaltres ens sentim plenament orgullosos del que hem fet de la mà de molts
ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat, entenem que aquest dos col·lectius, la gent
gran i els més petits, són els col·lectius més vulnerables, més febles, i que hem de
fer tot el possible perquè tinguin un envelliment digne i perquè creixin amb la
màxima dignitat, oferint tot allò que necessiten. Per tant, crec que hem de posar en
relleu aquests dos dictàmens, que són una mica l’exemple del dia a dia del que fa
un ajuntament sensible amb aquests col·lectius que, en fi, posen en evidència que
som una societat avançada i que prioritzem aquestes polítiques.
Jo ho deixaria aquí i passaríem a una urgència que havíem parlat a la Junta de
Portaveus, que fa referència a un dictamen que s’ha de produir l’aprovació avui i
que demanaria a la Sra. Secretària que fes lectura del títol d’aquest dictamen.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL

ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ADDENDA PEL
CURS
2015-2016,
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL
BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES
DEL MUNICIPI , PER IMPORT TOTAL D’1.200.000,-€.
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:

VISTES les competències que l’art. 25.2.e) de la Llei 7/1985, RBRL, -en la seva
redacció donada per la Llei 17/2013, de 27 de desembre-, atorga als municipis en
matèria d’avaluació e informació de situacions de necessitat social i atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per
a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials).
ATÈS que, d’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les
Oportunitats de la Infància i de la Adolescència, assigna a les administracions locals
la responsabilitat del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga
el benestar personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a
prioritari l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només
en els àmbits de protecció i de la família.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre
les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i per
a cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.
VIST que, en compliment de les esmentades competències, en data 23 de juliol de
2014, l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès van signar
un conveni de col·laboració per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
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individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs
2014-2015, aprovat mitjançant Acord de Ple adoptat en sessió de data 22 de juliol
de 2014.
VIST que l’apartat vuitè del conveni estableix que les entitats signatàries, per mutu
acord explícit, podran prorrogar la seva vigència, mitjançant l’aprovació d’addendes,
per a posteriors cursos escolars i que en les esmentades addendes s’incorporaran
els ajustos escaients i es quantificarà la quantitat que l’Ajuntament de l’Hospitalet
haurà de destinar als ajuts complementaris als que fa referència el conveni.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei
de la Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar Social.
VISTA la minuta d’addenda pel curs 2015-2016 al Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per
a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als
alumnes de les escoles del municipi per al curs 2014-2015.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de govern d’Igualtat i Benestar Social que
dóna inici al corresponent expedient.
ATÈS que figura a l’expedient documentació comptable conforme consta dotació
econòmica per cobrir les despeses del present conveni, al pressupost general de
l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2015, i subordinant a l’existència de crèdit
adequat i suficient les despeses que corresponguin a l’exercici 2016, de conformitat
amb l’art. 174 de la LRHL; concretament, document RC núm. 150031739, de data 1
de juliol de 2015, per import de 400.00,00.-€, aplicació pressupostària de despeses
05.2311.489.01.07.
VIST l’informe de l’Assessor jurídic de la Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar
Social.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 123 de la llei 7/1985, RBRL, en relació amb l’art. 23 de les
Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta d’addenda pel curs 2015-2016, per la prorroga del
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs
2014-2015:
“MANIFESTEN
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I.- Que l’article 25.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local
(LBRL) relatiu a les competències pròpies dels municipis després de les
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), estableix que els
municipis tindran competència pròpia en “avaluació e informació, de situacions
de necessitat social, i la atenció immediata a persones en situació o risc
d’exclusió social.”
II.- Que la legislació sectorial vigent atribueix a l’Ajuntament de L’Hospitalet, en
tant que municipi, la competència per:
•

Estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i desenvolupar
els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social d’acord
amb la Cartera de Serveis Socials (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials).

•

Regular la integració i competències de l’àmbit local per a actuar en
situacions de pobresa i d'exclusió social, finalitat que es vol aconseguir amb
aquest conveni (art. 4.a) i b), 31, 78 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
Serveis Socials).

•

Prestar ajuts econòmics d’urgència social per atendre a situacions de
necessitat en l’àmbit de l’alimentació (entre d’altres), art. 30.1 de la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.
Essent competència dels ens locals, dins dels serveis d’atenció primària, la
dotació pressupostària per aquests recursos (art. 30.4 Llei 13/2006, de 27
de juliol).

III.- Que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament,
entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per
necessitats socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb
fons públics dels municipis de la comarca, que es financen amb les
assignacions que, a l’efecte i per a cada curs escolar determina, el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que les transfereix a
l’administració comarcal.
IV.- Que per atendre les esmentades necessitats, referides concretament a
alumnes de la ciutat de l’Hospitalet, ambdues entitats públiques van signar en
data 23 de juliol de 2014 un conveni de col·laboració per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2014-2015, vigent fins al començament del curs
escolar 2015/2016.
V.- Que l’apartat vuitè del conveni estableix que les entitats signatàries, per
mutu acord explícit, podran prorrogar la seva vigència, mitjançant l’aprovació
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d’addendes, per a posteriors cursos escolars i que en les esmentades addendes
s’incorporaran els ajustos escaients i es quantificarà la quantitat que
l’Ajuntament de l’Hospitalet haurà de destinar als ajuts complementaris als que
fa referència el conveni.
En virtut de tot el que precedeix ambdues parts, de mutu acord, formalitzen el
present document D’ADDENDA, que es subjecta als següents
PACTES

Primer: Es prorroga el Conveni de col·laboració per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2014-2015, signat entre les esmentades entitats el dia 23 de
juliol de 2014.
Segon: La present pròrroga tindrà vigència fins l’acabament del curs escolar
2015/2016 i l’Ajuntament destinarà a la mateixa un pressupost
total de
1.200.00,00.-€, quantitat que es desglossa de la següent forma:
400.000,00.-€ es faran efectius durant el mes de setembre de 2015, per atendre
al pagament dels ajuts complementaris corresponents al primer trimestre del curs
400.00,00.-€ es faran efectius durant el mes de gener de 2016, per atendre al
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon trimestre del curs
400.00,00.-€ es faran efectius durant el mes d’abril de 2016, per atendre al
pagament dels ajuts complementaris corresponents al tercer trimestre del curs
Tercer: Pel que fa a la resta de relacions jurídiques i econòmiques entre
ambdues parts es regiran pels pactes establerts al conveni esmentat al punt primer.
I en prova de conformitat les parts intervinents signen la present pròrroga a la data
que figura a l’encapçalament i que s’estén per triplicat i a un sol efecte.”
SEGON.- APROVAR una despesa per l’exercici 2015 de 400.000,00.-€, amb càrrec
a l’aplicació pressupostaria núm. 15.05.2311.489.01.07 segons document
comptable RC núm. 150031739 de data 01/07/2015 emès per la Intervenció
General, i CONDICIONAR les aportacions de l’exercici 2016 al compliment del
pacte del conveni referent a la forma de justificació de l’aportació atorgada per
l’Ajuntament durant l’exercici 2015, i subordinar a l’existència de crèdit adequat i
suficient dotat en els pressupostos municipals per l’exercici 2016.
TERCER.- FACULTAR al senyor Jesús Husillos Gutiérrez, Regidor de Govern
d’Igualtat i Benestar Social, per a la signatura de tots els documents que se’n
derivin.
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QUART.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, al
Regidor de Govern d’Igualtat de Benestar Social, a la cap de Servei de la Regidoria
de Govern, a l’Habilitació i a la Intervenció General.

ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.G.M.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. (EXP. SA
12/15).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2574/2015, de 25 de març, es va incoar el
procediment sancionador contra el Sr. J.G.M.A., domiciliat al carrer XXXXXXXXXX
per infracció de la llei 10/99 de gossos potencialment perillosos.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 31 de març i 2 d’abril de 2015; per
això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 27 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 22/4/2015 i 5/5/2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 25 de maig de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. J.G.M.A., domiciliat al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.G.M.A. responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la LLEI
10/1999)

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.G.M.A., domiciliat al
carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.A.C.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. (EXP.
SA 11/15)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
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Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2573/2015, de 25 de març, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. M.A.C.C., amb domicili a XXXXXXXXXX de
l’Hospitalet i que l’ esmentada i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 31 de març i 2 d’abril de 2015; per
això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 27 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 22/4/2015 i 5/5/2015.
ATÈS que l’ esmentada resolució d’incoació va ser objecte de diversos intents
infructuosos de notificació entre els dies 31 de març i 2 d’abril de 2015; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ- PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 27 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 22/4/2015 i 5/5/2015
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment de data 25.05.2015
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.05.2015
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 25.05.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. M.A.C.C., amb domicili a XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor
de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. M.A.C.C., responsable de la comissió de la infracció
que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
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1).Portar un gos potencialment perillós i sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre
la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la LLEI 10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. M.A.C.C., amb domicili a
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.M.F. PER
INFRACCIÓ MOLT GREU DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 106/14)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
485/2015, de 28 de gener, es va incoar el present procediment sancionador contra
el Sr. D.M.F., domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció
molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació els dies 2 i 5 de febrer de 2015, com així
consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als efectes
previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
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publicació al BOP del 14 de maig de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 7 i 19 de maig de 2015.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
CONSIDERANT que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altre/s procediment/s sancionador/s.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 09.06.2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 10.06.2015
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.-RATIFICAR la Proposta de Resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 9 de juny de 2015. i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. D.M.F., domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona
amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999
de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a imposar
segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre més la sanció accessòria
de COMIS de l’animal,
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RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. D.M.F., domiciliat al
carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.V.C., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150’25 EUROS. (EXP. SA
22/15)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1478/2015, de 24 de febrer, es va incoar el
procediment sancionador contra el Sr. R.V.C., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili al
carrer XXXXXXXXXXX d’Esplugues de Llobregat, per infracció de la llei 10/99 de
gossos potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 9 i 17 de març de 2015; per això i
als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del dia 1 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat entre els dies 8 i 20 d’abril de 2015.
VIST que, no obstant l’anterior, consta la presentació per part del Sr. V.C., en data
27/4/2015 (RGE 21780), d’un escrit d’al.legacions al qual presentades al qual,
sense refutar ni contradir els fets constatats a la denúncia que ha donat lloc al
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present procediment, sol.licita
comunitat.

que la multa es substitueixi per treballs per la

ATÈS que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat
del butlletí de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana núm. 473631, de data 18
de desembre de 2014, de la qual deriva el present procediment sancionador, ni hi
ha cap circumstància que modifiqui la qualificació dels fets.
ATÈS que no es pot atendre la sol·licitud del Sr V.C. perquè la possibilitat de
substitució de multes pecúniaries per treballs comunitaris queda limitada a les
infraccions regulades en l’Ordenança del Civisme i la Convivència, segons
disposen els seus articles 125 i 126.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. R.V.C.
en data 27 de abril de 2015 i IMPOSAR al Sr. V.C. la sanció, mantenint en els seus
termes la proposta adjunta a la Resolució d’incoació núm. 1478/2015 de 24 de
febrer.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 18 de maig de 2015 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.– IMPOSAR al Sr. R.V.C., amb NIE XXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXX d’Esplugues de Llobregat, responsable de la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la LLEI
10/1999)
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Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. R.V.C., amb NIE
XXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXX d’Esplugues de Llobregat, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. L.V.S., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. (EXP. SA
33/15)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2550/2015 de 20 de març, es va incoar el
procediment sancionador contra el Sr. L.V.S. amb DNI XXXXXXXXX, i domicili al
C/ XXXXXXXXXXXXX de L’Hospitalet, per infracció de la llei 10/99 de gossos
potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de notificació
al Sr. León Valle Soria en data 21 d’abril de 2015.
VIST que en data 29 d’abril de 2015 (RGE 22154) el Sr. L.V.S. va formular
al.legacions manifestant que el gos anava lligat i aportant les dades de dues
persones que, segons ell, van ser testimonis dels fets.
VIST l’anterior, es va acordar, amb data 13 de maig de 2015, atorgar al Sr. V.S. un
termini d’un mes per tal d’aportar la compareixença personal davant del Negociat de
Protecció dels animals de les esmentades persones, als efectes de deposar
testimoni, suspenent el transcurs del termini legal per resoldre el procediment
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durant el temps transcorregut entre la notificació del requeriment i la seva efectiva
complimentació o, en el seu defecte, el termini assenyalat d’un mes.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la presentació dels suposats
testimonis per part de l’imputat, en el termini d’un mes atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva d’aixecament de la suspensió del procediment, de
qualificació de les infraccions, així com la proposta definitiva de sanció, de data 22
de juny de 2015, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- AIXECAR la suspensió del transcurs del termini legal per a la resolució
del present procediment, establerta en data 13 de maig de 2015.
SEGON.- RATIFICAR en els seus termes la Resolució d’incoació i la Proposta de
resolució adjunta a la mateixa.
TERCER.– IMPOSAR al Sr. L.V.S. amb DNI XXXXXXXXX, i domicili al C/
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet responsable de la comissió de la infracció que
es descriu i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar un gos de raça potencialment perillosa deslligat i sense morrió a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300.- Euros (art. 11.1 de la LLEI
10/1999)

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. L.V.S. amb DNI
XXXXXXXXX, i domicili al C/ XXXXXXXXXXXXX de L’Hospitalet, en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ CONTRA J.L.C.S., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. (EXP. SA
124/14)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 3158/2015, de 14 d’abril, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.L.C.S., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 20 i 23 d’abril de 2015; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 6 de maig de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 30/4/2015 i 13/5/2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment de data 3 de juliol de
2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 6 de juliol de
2015.
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 3 de juliol de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. J.L.C.S., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment
incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.L.C.S., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).- Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.L.C.S., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ CONTRA J.L.C.S., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 600 EUROS. (EXP. SA
100/14)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;

…/…

91

dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1151/2015, de 16 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.L.C.S., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 2 de març i 23 d’abril de 2015; per
això i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOPB del 7 de maig de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament entre els dies 30/4/2015 i 13/5/2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment de data 15 de juny de
2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 15 de juny de
2015.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 15 de juny de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. J.L.C.S., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment
incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.L.C.S., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
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1. Portar dos gossos de raça potencialment perillosa sense morrió i deslligats a la
via pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció com: GREU (art 7 Llei 10/1999)
Qualificació definitiva de la sanció: 600,00.-euros (300,00.-€ per gos) (art. 11.1
de la Llei 10/1999).
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.L.C.S., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ CONTRA J.M.M.F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. (EXP.
SA 30/15)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2948/2015, de 2 d’abril, es va incoar el present
procediment sancionador contra el Sr. J.M.M.F., amb NIE XXXXXXXXXXX i domicili
al carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
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ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 13 i 15 d’abril de 2015; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 4 de maig de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 27/4/2015 i 9/5/2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment de data 3 de juliol de
2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 6 de juliol de
2015.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 3 de juliol de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. J.M.M.F., amb NIE XXXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva
del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.M.M.F., amb NIE XXXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).- Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.M.M.F., amb NIE
XXXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de
l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
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QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ CONTRA I.U.R. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 108/14)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
1809/2015, de 27 de febrer, es va incoar el present procediment sancionador contra
la Sra. I.U.R., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per
una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 31 de març i 2 d’abril de
2015, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i
als efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOP del 23 d’abril de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis
de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 16 i 28 d’abril de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
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ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altre procediment sancionador.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 05.06.15 la
qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 05.06.2015 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
SEGON.IMPOSAR
a
la
Sra.
I.U.R.,
amb
domicili
al
carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i
la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
b)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, a la Sra. I.U.R., amb
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8
de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ CONTRA J.P.B.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. (EXP.
SA 94/14)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 10020/2014, de 18 de desembre, es va incoar
el present procediment sancionador contra el Sr. J.P.B.C., amb domicili a
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de gossos
perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució d’incoació va ser objecte de notificació a l’imputat
en data 12 de febrer de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 4 de maig de 2015, s’ajusten a la legalitat
vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA:
PRIMER- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora
del procediment en data 4 de maig de 2015 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.P.B.C., amb domicili a XXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció
que es relaciona, amb la quantitat següent:
1.- Portar un gos potencialment perillós (rottweiler) sense morrió a la via
pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU, (art. 7 llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
Responsabilitat.- Es considera responsable dels fets, al Sr. J.P.B.C., amb domicili a
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora
i a la Intervenció General.

ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ CONTRA M.L.G. PER
INFRACCIÓ LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150 EUROS. (EXP. SA
109/14)
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-
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PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 1808/2015, de 27 de febrer, va incoar-se
expedient sancionador contra el Sr. M.L.G., per una infracció de la normativa sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per l’article
3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
Proposta de qualificació: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
Proposta de sanció: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
VIST que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits establerts en el
Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost.
ATÈS que l’esmentada resolució, juntament amb el Plec de càrrecs, van ser objecte
de notificació en data 2 d’abril de 2015.
VIST que amb data 13 d’abril de 2015, l’imputat va ingressar una instància en el
Registre municipal (RGE 19418), manifestant que, amb anterioritat a la notificació
de l’esmentada resolució ja havia fet els tràmits per a l’atorgament de la
corresponent llicència municipal i que estava a l’espera de rebre la resolució
d’atorgament.
A l’esmentat escrit, acompanya els següents documents:
-

Còpia de la sol·licitud d’atorgament de llicència, de data 25 de febrer de
2015.
Còpia del justificant bancari de pagament de la taxa corresponent, de data
10 de novembre de 2014.
Còpia de la resta de documentació que va presentar per a la sol·licitud de
llicència

VIST que, amb data 30 d’abril de 2015 s’ha informat favorablement al precitat
atorgament, en considerar-se que l’imputat reuneix els requisits legals necessaris.
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VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 11 de maig de 2015, on proposa
modular l’import de la sanció a imposar.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS el que disposen els arts. 89 i 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC
VIST que l’article 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, estableix la proporcionalitat en la
imposició de sancions, com a principi de la potestat sancionadora de les
Administracions Públiques.
ATÈS que s’entén convenient aplicar l’esmentat principi en el present supòsit,
donades les circumstàncies abans descrites i que la seva aplicació no causa
perjudici a tercers.
Ple Municipal, ve determinada pel que disposa l’article 123.1.p) de la llei 7/1985,
RBRL, en relació amb l’article 49.2.b) de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures
fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21 de juliol de 2004), atenent a la
qualificació inicial de la infracció com a MOLT GREU d’acord amb el que disposa la
Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 11 de maig de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció i declarar al Sr.
M.L.G. amb DNI XXXXXXXXXX, amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment
incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR I MODULAR l’import de la sanció a imposar a l’imputat,
ateses les circumstàncies descrites en la part expositiva i que es relacionen a
continuació:
Amb data 13 d’abril de 2015, l’imputat va ingressar una instància en el
Registre municipal (RGE 19418), manifestant que, amb anterioritat a la notificació
de l’esmentada resolució ja havia fet els tràmits per a l’atorgament de la
corresponent llicència municipal i que estava a l’espera de rebre la resolució
d’atorgament.
A l’esmentat escrit, acompanya els següents documents:
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-

Còpia de la sol·licitud d’atorgament de llicència, de data 25 de febrer de
2015.
Còpia del justificant bancari de pagament de la taxa corresponent, de data
10 de novembre de 2014.
Còpia de la resta de documentació que va presentar per a la sol·licitud de
llicència

Amb data 30 d’abril de 2015 s’ha informat favorablement al precitat
atorgament, en considerar-se que l’imputat reuneix els requisits legals necessaris.
En aplicació del principi de proporcionalitat del art. 131 LRJ-PAC, rebaixantlo a la suma de CENT CINQUANTA EUROS (150,00.-€).
► Qualificació definitiva de la sanció CENT CINQUANTA EUROS (150,00.-€).
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. M.L.G. amb DNI
XXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.

QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

ACORD 23.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM DE L’ILLA SANFELIU, POMPEU FABRA,
LES PLANES I SANT JORDI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
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123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió del 27 de gener de 2015, va aprovar
provisionalment la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’assignació
d’ús, paràmetres urbanístics amb la creació d’un espai lliure públic a l’illa definida
pels carrers Sanfeliu, Pompeu Fabra, Les Planes i Sant Jordi de l’Hospitalet de
Llobregat, amb posterior tramesa a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ATÈS que, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona,
en la sessió de 5 de maig de 2015, ha resolt suspendre la tramitació del termini per
a l’aprovació definitiva del planejament suara esmentat, fins que, mitjançant un Text
Refós, s’incorporin les prescripcions següents:
1. Cal refondre a la memòria justificada, a la normativa urbanística, a les
fitxes dels àmbits de gestió, i als plànols d’informació i ordenació, el
contingut de la documentació annexa aportada per l’Ajuntament, al
document tècnic de la Modificació puntual del Pla General Metropolità
per a l’assignació d’ús, paràmetres urbanístics per la creació d’un espai
lliure en la illa definida pels carrers Sanfeliu, Pompeu Fabra, Les Planes i
Sant Jordi, en el barri de Sanfeliu.
2. Cal resituar l’alineació del front del carrer de les Planes de l’illa 10hj/18c
a l’alineació del traçat de l’ARE “Montesa” dels carrers del Bruc i les
Planes.
3. Cal que el plànol I.01 de l’annex, esdevingui plànols d’ordenació i sigui
vinculant.
4. Es recomana qualificar de sistema d’espais lliures els sòls situats a
ponent de l’alineació del carrer les Planes, així com també incorporar
seccions transversals i longitudinals normatives (com a mínim una de
cada) a escala 1:500 o 1:200, on es determini la relació de nivells de
l’habitatge dotacional, el comerç i l’aparcament soterrat i la relació amb
els nivells dels vials de l’entorn, l’aparcament en superfície i l’espai lliure
públic. I amb la definició de les alçades reguladores.
VIST l’informe emès pels serveis tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
en el qual informen favorablement el Text Refós presentat.
VIST l’informe emès per la cap de servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà del text refós de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità, així com la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text
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refós de la Llei d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de
la Llei.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l’article
123.1.i) i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació puntual del Pla General
Metropolità per a l’assignació d’ús, paràmetres urbanístics amb la creació d’un
espai lliure públic a l’illa definida pels carrers Sanfeliu, Pompeu Fabra, Les Planes i
Sant Jordi de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de les prescripcions de
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona
en la sessió de data 5 de maig de 2015.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, per
triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.

ACORD 24.- PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER A
LA IMPLANTACIÓ DE L’ÚS RELIGIÓS (CENTRE DE CULTE) AL C/ RODÉS,
NÚM. 45.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

…/…

103

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 17 de febrer de 2015, va
aprovar inicialment el Ple Especial per a la implantació de l’ús religiós (Centre de
Culte) al c/Rodés, núm. 45 de l’Hospitalet de Llobregat, sotmetent-lo a informació
pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 13 de març de 2015; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya nº 6828 de data 11 de març de 2015; al diari “El Periódico
de Catalunya” en data 11 de març de 2015, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament
de l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes
d’informació pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
15 d’abril de 2015, fa constar que, dins del termini d’informació pública, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions.
VIST l’escrit tramès per part del Departament d’Afers Religiosos de la Generalitat de
Catalunya de data 31 de març de 2015 i nº RGE 17.843, en el que comunica que el
present Pla Especial, al tractar-se únicament de l’admissió de l’ús religiós en una
zona urbana del municipi, no es veu afectat per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels
centres de culte i que per tant no és procedent l’emissió de l’informe sol·licitat.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme 1/2010, del 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1 de la Llei 7/1985 de Bases de
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 de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple
el Pla Especial per a la implantació de l’ús religiós (Centre de Culte) al c/Rodés,
núm. 45 de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
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ACORD 25.- PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
PLA DE MILLORA URBANA DEL CAMÍ DE LA RIERETA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; amb 5 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que, la Junta de Govern Local, en sessió de 25 de novembre de 2014, va
aprovar inicialment la Modificació del Pla de Millora Urbana, PMU “Camí de la
Riereta”, sotmetent-lo a la informació pública reglamentària.
ATÈS que, l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjantçant Edictes en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 6767 de data 10 de desembre de
2014; al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de desembre de
2014; al diari “El Periódico” en data 13 de gener de 2015; al Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament i a la web municipal, obrint-se el termini d’un mes d’informació pública.
ATÈS que, la Secretaria General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data 17
de febrer de 2015, fa constar que no s’han presentat al·legacions ni informes en
contra.
VIST l’informe favorable emès per la Direcció General d’Aviació Civil del Ministerio
de Fomento, en data 8 de maig de 2015, sol·licitat de conformitat amb les
determinacions del què disposa l’article 85.5, TRLUC.
VIST l’informe emès pel Servei Jurídic de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de majoria simple, de conformitat amb l’article 123.1.i)
i 2 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació del Pla de Millora
Urbana “Camí de la Riereta”.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord, amb còpia de
l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la
seva aprovació definitiva.

ACORD 26.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN NOU
ÀMBIT DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE
CARÀCTER LOCAL (7B) DESTINAT A CASAL PER A LA GENT GRAN, AL
BARRI DE CAN SERRA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 28 d’abril de 2015, va aprovar inicialment
la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou àmbit de
sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (7b) destinat a
casal per a la gent gran, al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat,
sotmetent-lo a informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 26 de maig de 2015; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya nº 6877 de 22 de maig de 2015; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 22 de maig de 2015, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
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l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes d’informació
pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
30 de juny de 2015, fa constar que, dins del termini d’informació pública, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions.
ATÈS que, en posterioritat a l’aprovació de l’acord de l’aprovació inicial, ha estat
detectada, d’ofici, una errada gràfica i aritmètica en la documentació aprovada. En
aquest sentit, s’ha procedit a la seva esmena de conformitat amb el què disposa
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i article 74.2 de la Llei 26/2010, de Règim Jurídic i de Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya. La subsanació d’errada del document que
es proposa per a la seva aprovació, no comporta cap modificació substancial de les
contemplades a l’article 112 del decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1.i) i 2) de la Llei 7/1985 de Bases de
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 de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria
absoluta la Modificació Puntual del Pla General Metropolità per a la creació d’un
nou àmbit de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (7b)
destinat a Casal per a la gent gran, al barri de Can Serra de l’Hospitalet de
Llobregat.
SEGON.- RECTIFICAR l’error material, gràfic i aritmètic, detectat d’ofici, en el
document aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en data 28 d’abril de 2015, i
que queda subsanat per la inclusió en l’àmbit del planejament de la superfície
corresponent als dos xamfrans, ajustant-se dita superfície inicial de 351,00 m2 a
l’actual de 375,00 m2
TERCER.- SOTMETRE al tràmit d’exposició pública el document aprovat al punt
primer d’aquest dictamen que incorpora les esmenes abans significades. Si bé la
introducció d’aquestes no son de caràcter substancial, de les previstes a l’article
112 del decret 305/2006, del 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme, no
obstant això, atès que es tracta d’una petita modificació de l’àmbit del planejament,
es considera oportú obrir un nou termini d’informació pública, als efectes del que
disposa l’article 85.4 i 8 del TRLUC.
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QUART.- TRAMETRE, un cop transcorregut el termini d’exposició pública i cas
d’absència d’al·legacions, el projecte aprovat en el punt primer del present
dictamen, per triplicat, amb fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció
General d’Ordenació i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.

ACORD 27.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA, PER
A L’ANY 2015, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE
GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE
MUNICIPAL EN DATA 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 4
vot d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article
123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple en data 29 d’abril de 2014, va aprovar la minuta de
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” i el seu Annex II de
Finançament del conveni, per a l’any 2014, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge
situada en aquest municipi, que va ser tramesa per part de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya a aquest Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a la seva
tramitació i aprovació, com a resposta a la sol·licitud de subscripció d’un nou
Conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina local d’Habitatge per a
aquell any, efectuada per aquest Ajuntament davant l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya en data 8 de gener de 2014.
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ATÈS que, posteriorment, es va procedir a la modificació del redactat de la
clàusula de garantia de pagaments de l’Annex II al Conveni, segons el redactat
consensuat entre el Departament d’Economia i Coneixement, la Federació de
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. I aquest Ajuntament en
data 19 de desembre de 2014, va procedir a l’aprovació del nou Annex II de
“Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local” al Conveni esmentat.
VISTA la minuta d’Addenda de pròrroga per a 2015 que ha estat tramesa a aquest
Ajuntament per a la seva tramitació i aprovació, per part de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, com a resposta a la sol·licitud de subscripció de pròrroga del
mencionat Conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina local
d’Habitatge per a enguany, per part del Tinent d’Alcalde d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, entrada en l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data 18 de
desembre de 2014.
ATÈS que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i
reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge constitueixen el marc
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de
mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima
cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb
l’habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions
públiques que en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb
una gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
ATESA l’experiència positiva que des de l’any 2006 han tingut els convenis de
col·laboració i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat en relació a l’Oficina Local d’Habitatge, que aconsella
mantenir i fomentar el conjunt de polítiques d’habitatge i, en concret, l’activitat del
Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, ja que compleix amb la
finalitat d’aproximar aquest servei a la ciutadania, segons les necessitats de l’àmbit
territorial de la nostra ciutat.
VISTOS els informes emesos per l’assessoria jurídica de l’àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat i pel cap de servei d’Urbanisme i Activitats, favorable
aquest a l’aprovació de la pròrroga del Conveni durant l’any 2015, amb el vist-i-plau
de la Secretaria General del Ple, en funcions.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 5527/2015, de 15 de juny de 2015, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en set àrees
executives, es determina en l’acord segon, apartat V, en el punt 7 a) i i), que
correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i Sostenibilitat, la direcció i gestió de
l’oficina municipal d’habitatge així com l’activitat d’execució del programa de
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mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer social al municipi, en el mercat de
lloguer privat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos (garantia
de lloguer just). I d’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 5530/2015, de 15 de juny,
(publicat al BOP de data 25 de juny de 2015), acord novè punt 2, el Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat és el competent per a
la elevar a la Comissió Permanent de Drets i Territori, la proposta d’acord que
seguirà.
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local en relació amb l’atribució al Ple municipal, amb el quòrum d’aprovació
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per de
l’acceptació de les encomanes de gestió realitzades per altres administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’Addenda de pròrroga, per a l’any 2015, del Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple municipal en data 29
d’abril de 2014, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, amb
el següent tenor literal:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC
DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A L’ANY 2015,
RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
Barcelona, .............
REUNITS
D’una banda, (...) l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (...).
I d’una altra, . (...) l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, (...).
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. En 30/04/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, relatiu a
l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i
la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques
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competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
2. En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de
l’1 de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per
escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un
preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
3. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té
una vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest
l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu a l’oficina local
d’habitatge, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l’any 2015,
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2015, el qual té per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de
serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la
proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat 30/04/2014, acordant que:
2.1Les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran
per al 2015, les següents:
a) L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a)
del conveni, serà de 46.612 €.
b) L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà
de 64.149 €.
2.2 La clàusula de garantia de pagament establerta en l’Annex II del conveni
queda substituïda per una nova clàusula que s’incorpora com a Annex
d’aquesta addenda.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2015, i ha de ser
signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada,
com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
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Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda,
es tramitaran a favor de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2015.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat,
en el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
Sr........ l’Agència de l’Habitatge de Catalunya/ Sr.........Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
ANNEX
Finançament del Conveni. Article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya ha de compensar a l’Ajuntament amb l’import previst a la
clàusula Segona i aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els
conceptes de despesa en aquest establerts. Així mateix, l’Ajuntament ha de
justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu la
clàusula Tercera, i trametre a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya juntament amb
aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de
l’import corresponent, perquè aquesta en el termini màxim de dos mesos des de la
recepció de l’escrit de proposta, notifiqui la conformitat a l’Ajuntament, el que
comportarà el reconeixement de l’obligació de pagament i la condició de deute
vençut, líquid i exigible.
Una vegada notificada la conformitat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en
els termes previstos en el conveni o, en el seu defecte, reconeguda automàticament
per silenci, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi
efectuat el pagament, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de
l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant això, si en els termes previstos en el conveni, l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya comunica a l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació
tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar l’error. Rebuda la nova documentació,
l’Agència en el termini de dos mesos des de la recepció d’aquesta ha de notificar la
seva conformitat, d’acord amb els paràgrafs anteriors, o disconformitat i si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar
el pagament. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el
pagament i previ requeriment en la forma i condicions previstes en el paràgraf
anterior, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, als
efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
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Sr........ l’Agència de l’Habitatge de Catalunya/ Sr.........Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat”
SEGON.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, d’Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a
la signatura de l’Addenda de pròrroga, per a l’any 2015, del Conveni de
col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’any 2014, relatiu a l’Oficina
d’Habitatge situada en aquest municipi, aprovat pel Ple municipal en data 29
d’abril de 2014, i per a quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament,
vigència, efectivitat i execució.
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, a l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’Alcaldia
d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme i Activitats, a la
Secretaria General, a la Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest
Ajuntament.

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:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé...

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Amb permís, marxem nosaltres?

SRA. ALCALDESSA
Sí, bé, els dos regidors de Guanyem, no sé si formalment cal que s’aixequin, si?
Doncs, en fi, en tot cas, avui s’ha de portar aquest punt per donar compliment al
que diu la sol·licitud i el que el nostre Reglament Orgànic estableix en aquests
casos i, per tant, hem de procedir a la votació del dictamen, però prèviament a la
urgència que es porti avui a aprovació. ¿Hi ha algun grup que s’oposi a què aquest
dictamen es porti avui a aprovació? No? Votem tots favorablement a la urgència i sí
que demanaria ara el posicionament de cadascun dels grups, per part de la CUP?

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votaríem a favor, el que sí que ens agradaria és que algú expliqués
avui aquí, a l’ajuntament, algú, no sé si la Secretària o no sé qui, expliqués perquè
quedés constància en Acta del que diu el Decret, no? que ho expliquessin
mínimament perquè quedés constància, perquè jo crec que amb l’enunciat serà
complicat que s’entengui exactament de què parla aquest punt, mínimament si es
pogués explicar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, en tot cas, aquest és un tema que s’ha explicat a nivell de Junta de Portaveus,
tots els regidors tenim el text que és molt ampli, redactat per la pròpia Secretària de
l’ajuntament, quedarà constància en l’Acta reflectit absolutament tot el que consta
en aquest dictamen, però en tot cas, si li sembla, la Sra. Secretària, fem un
parèntesi en el posicionament dels grups i la Sra. Secretària, que és, en fi, la que
millor coneix el contingut del dictamen, que faci lectura o que expliqui resumidament
de què es tracta aquest dictamen.

SRA. SECRETÀRIA
La proposta de l’Alcaldia consta d’una part expositiva que justifica i, si li sembla
suficient, donarem lectura només a la part resolutiva. Els acords que adopta el Ple
amb la motivació que consta en la part expositiva és:
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Ajornar, com a mesura provisional a l’empara de l’art. 72 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, la pressa de coneixement pel ple de l’expulsió dels Regidors Sr.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Romero, amb la conseqüent declaració com
a regidors no adscrits i la dissolució del Grup Polític Municipal Guanyem
L’Hospitalet, al primer ple que tingui lloc, posterior a la fermesa de la resolució
judicial que es dicti en relació a la mesura cautelar de suspensió que es tramita en
el procediment de defensa de drets fonamentals que es segueix davant el Jutjat
núm. 4 de L’Hospitalet de Llobregat, en atenció als fonaments que consten en la
part expositiva del present acord.
Determinar que la mesura provisional acordada podrà ser alçada o modificada
durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància de part, en atenció a
circumstàncies sobrevingudes o que no han pogut ser tingudes en compte en
aquest moment.
Notificar als interessat, trametre certificat al Jutjat i els trasllats interns.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, ara sí que passaríem a la resta de grups, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, nosaltres estem a favor d’ajornar aquesta decisió, perquè entenem que tenint
una postura judicial pendent, que ens han comunicat que seria al mes de setembre,
entenem que és millor quan tinguem la decisió final, prendre la postura adequada i
no precipitar-nos en una decisió que podria comportar situacions no desitjades en el
desenvolupament d’aquest consistori i, per tant, estem a favor de la urgència que
se’ns planteja en aquesta sessió.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Abstenció.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Abstenció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Abstenció.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros estamos de acuerdo en el aplazamiento, por lo que muy bien ha explicado
el Sr. Monrós, por no retirarlo y no perder el tiempo, estamos de acuerdo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovat, ratificada la urgència i aprovat el dictamen i, per
tant, quedaria aplaçada aquesta decisió fins el moment que sigui
procedimentalment oportú.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

URGÈNCIA 1.- PROPOSTA EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DEL
REPRESENTANT LEGAL DE GANEMOS DE DECLARACIÓ COM NO ADSCRITS
DELS REGIDORS DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL GUANYEM L’HOSPITALET I
DISSOLUCIÓ D’AQUEST, PER EXPULSIÓ DEL PARTIT POLÍTIC DELS SEUS
MEMBRES.
Abans de la votació, per part del Sr. Rafael Jiménez Ariza i de la Sra. Cristina
Santón Ramiro, es manifesta que per motius d’interès personal en l’assumpte,
s’abstenen d’intervenir i votar, amb la qual cosa s’absentaran de la Sala de
Sessions durant aquest punt, per si es donés alguna de les causes d’abstenció
previstes en l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 8 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atès que en data 18 de juny de 2015, va tenir entrada en el Registre Municipal amb
el núm.30455, escrit presentat pel Sr. R. C. en el qual comunica l’expulsió dels
regidors Sr. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro, els quals van concórrer
a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 per la candidatura GUANYEM
L’HOSPITALET (GANEMOS) i sol·licita de l’alcaldia que inclogui dins del proper Ple
previst per al dia 19 de juny de 2015, una moció en la qual, desprès dels tràmits
legals oportuns, es canviï la condició estatutària dels regidors passant a partir
d’aquest ple a la condició de regidors no adscrits. Així mateix a l’escrit es sol·licita la
dissolució del Grup Polític Municipal Guanyem dins del ple i de l’ajuntament,
resultant, en conseqüència, que aquesta formació política i aquests regidors no
puguin accedir a les assignacions econòmiques, de personal i material reservades a
tal fi i a tal Grup Municipal.
Atès que per escrit de la mateixa data es va requerir a la persona que deia ser el
Representant Legal de la formació política GANEMOS per tal que acredités de
conformitat amb els arts. 32 i 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la
representació de la persona jurídica i la legalització de la signatura, ja que l’escrit
presentat no incorporava signatura original.
Atès que en el mateix escrit se li advertia de l’impossibilitat d’incloure en el Ple la
moció proposada donat el caràcter extraordinari del Ple, per tenir la consideració de
ple d’organització convocat de conformitat amb l’art. 58 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Atès que en data 29 de juny de 2015, va tenir entrada en el Registre de
l’Ajuntament amb el número 31.903, certificat administratiu de la mateixa data, al
qual s’acompanya escriptura notarial de l’elevació a públic de l’acord de
l’Assemblea de 31 de maig de 2015, fent constar en la escriptura que de conformitat
amb l’art. 15 dels Estatuts el Sr. R.C.B. resta autoritzat expressament per a efectuar
personalment gestions de representació del partit polític Ganemos, i dels acords
dels seus òrgans de decisió davant les administracions públiques.
Atès que en data 30 de juny de 2015, la Secretaria General del Ple, en funcions, a
petició de l’alcaldessa presidenta va emetre informe que figura incorporat a
l’expedient amb el núm. 27/2015.
Atès que per escrit de 30 de juny de 2015, la Secretaria General del Ple, en
compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, va requerir al Representant Legal del Partit per a l’esmena de
defectes en la legitimació de la seva signatura a l’escrit de 18 de juny de 2015 i per
tal d’acreditar les circumstàncies de l’expulsió dels regidors que integren el grup
polític municipal de Guanyem L’Hospitalet.
Atès que en data 9 de juliol de 2015, amb el número de registre d’entrada 33.639,
ha tingut entrada en el registre municipal escrit de 7 de juliol de 2015, certificat
administratiu del 8 de juliol, signat pel Sr R.C.B., com a Representant Legal del
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partit polític Ganemos als efectes de donar compliment a l’escrit de la Secretaria
General de 30 de juny de 2015, al qual s’adjunta: als efectes de legitimació de
signatura nova còpia de l’escrit presentat a l’Ajuntament el 18 de juny de 2015, amb
el número de registre d’entrada 30.455 incorporant nova legitimació de signatura
efectuada per la Notaria de Llinars del Vallès Sra. L.A.C., en data 8 de juliol de 2015
(assentament 542 de la secció segona del llibre indicador de 2015); i als efectes
d’acreditar l’expulsió: Fotocòpia de l’Acta de l’Assemblea del Partit Polític Ganemos
de 6 de juny de 2015 i fotocopia de l’Acta de la reunió de la Coordinadora del Partit
Ganemos de 16 de juny de 2015.
Atès que en data 14 de juliol de 2015, es procedeix de conformitat amb els arts. 34 i
84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, a atorgar tràmit d’audiència als regidors
interessats Sr. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro.
Atès que en data 24 de juliol de 2015, amb el número de registre d’entrada 35.728,
es va presentar escrit d’al·legacions, acompanyat de documentació acreditativa i
signat per ambdós regidors, al·legant que els va ser notificada l’expulsió urgent el
17 de juny de 2015, per correu electrònic, la qual recollia un termini d’al·legacions
abans de les 00.00 hores del dimecres 17 de juny, per tant amb un termini
d’al·legacions que finalitzava abans d’emetre el propi mail; que van efectuar
al•legacions a l’expulsió lliurades al Partit polític el dia 23 de juny sense que fins a la
data hagin rebut cap resposta. Que contra l’expulsió han presentat demanda de
Judici Ordinari per vulneració de drets fonamentals que es segueix en el
procediment davant el Jutjat de 1a. Instància 4 de L’Hospitalet del qual han
sol·licitat l’adopció de la mesura cautelar de suspensió de l’ordre d’expulsió la vista
del qual està fixada per a les 11.30 hores del 29 de setembre de 2015.
Així mateix el regidors al·leguen manca d’acreditació formal de l’expulsió per
inobservança de procediment contradictori i recurs intern de conformitat amb
l’article 8 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny de 2002, de Partits Polítics,
manca de veracitat i motivació de l’expulsió, negant els fets que narra l’expedient
sancionador, vulneració dels drets fonamentals, el dret a l’honor i el dret d’accés en
condicions d’igualtat als càrrecs públics de l’art. 23.1 de la CE, fonamentat en la
manca de garanties procedimentals mínimes en els processos disciplinaris, i que
una eventual de declaració de no adscrit per part del plenari, en tant que limita
l’esfera dels drets del representant escollit democràticament ha de ser motivada de
conformitat amb l’art. 54.1.a) de la LRJAP , i que de conformitat amb els arts. 62
apartat a) i f) de la mateixa norma seran nuls de ple dret aquells acords que lesionin
drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional i aquells contraris a
l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixin facultats o drets quan no es disposin
dels requisits essencials per a la seva adquisició, i que únicament és competent la
jurisdicció civil per determinar si l’acte d’expulsió s’ajusta a la legalitat. Manifesten,
així mateix, que el ple municipal no està facultat per prendre la decisió de
considerar al regidor Sr. Jiménez i la regidora Sra. Santón, com a regidors no
adscrits i dissoldre el grup municipal fins que no es pronuncií el Jutjat de 1a.
Instància número 4 de L’Hospitalet, considerant que de produir-se l’acord aquest
seria nul de ple dret.
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Sol·liciten els Regidors afectats, en el seu escrit d’al·legacions, que es tingui per
suspesa l’ordre d’expulsió urgent i s’abstinguin de prendre la decisió de considerar
no adscrits als Regidors, ni procedir a la dissolució del grup polític municipal, a
l’espera de la resolució judicial del Jutjat de 1a. Instància núm. 4 de L’Hospitalet.
Atès que en data 24 de juliol de 2015, l’alcaldessa presidenta sol·licita de la
Secretaria un nou informe complementari que s’emet en data 27 de juliol de 2015,
amb el núm. 33/2015 que figura incorporat a l’expedient, el qual recull com a
fonaments de dret els següents:
a)
En relació a l’acreditació de les circumstàncies de l’expulsió per la
representació legal del partit polític Ganemos, sol·licitada en l’escrit de18 de juny de
2015.
La sol·licitud formulada en data 18 de juny de 2015, i esmenada en data 8
de juliol de 2015, per part del Representant Legal de Ganemos, relativa a la
declaració com a Regidors no adscrits dels Sr. Jiménez i la Sra. Santón, així com la
dissolució del grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet com a conseqüència de
l’expulsió dels dos únics regidors que l’integren, es fonamenta en l’art 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el qual determina
l’obligació del Representant Legal d’acreditar la circumstància de l’expulsió.
De la documentació que figura incorporada a l’expedient aportada pel
Representant Legal de Ganemos, en data 8 de juliol de 2015, es comprova que
l’acord d’expulsió va tenir lloc per acord de la Coordinadora del Partit Polític
Ganemos, segons consta en l’acta de 16 de juny de 2015, si bé l’acord adoptat tal i
com figura en la pròpia acta, i que s’ha transcrit literalment en l’exposició de fets
d’aquest informe, assenyala :
“Se comunica esta decisión a los interesados con un plazo de alegación. Esta
decisión es firme salvo que se indique lo contrario en caso que el instructor valore
que las alegaciones, si las hacen, son estimables y distintas de lo alegado por los
electos antes de incomunicarse. Salvo que se produzca alegación de los electos y
sea estimada por el instructor, esta decisión es firme y definitiva”.
No s’ha aportat per la representació legal del Partit cap document que posi
de relleu que l’Instructor ha estimat o desestimat les al•legacions, cosa que
impedeix donar per acreditades les circumstàncies de l’expulsió, per manca de
fermesa d’aquesta.
Encara més resta acreditat a l’expedient que els Regidors afectats van
formular al·legacions, que es van rebre pel Partit Polític el 23 de juny de 2015, per
això, es pot concloure que a la data de la sol·licitud formulada pel Representant
Legal del Partit Ganemos el dia 18 de juny de 2015, l’acord d’expulsió no era ferm,
ja que no s’havia complert la condició a la qual la pròpia Coordinadora va sotmetre
l’efectivitat de l’expulsió.
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En conclusió no es pot considerar acreditada l’expulsió dels regidors del
Grup Polític Municipal a la data de la sol·licitud d’aquesta declaració i prova d’això
es que a l’escrit del Representant Legal de 18 de juny de 2015 no figura la data dels
efectes de l’expulsió, i requerit per a l’acreditació de les circumstàncies de l’expulsió
s’han aportat els documents que figuren relacionats anteriorment acompanyats de
nou de la còpia de la sol•licitud de 18 de juny.
Els fets anteriors faculten, al meu entendre, al Ple municipal per desestimar
la sol·licitud formulada pel Representant Legal de Ganemos el 18 de juny de 2015,
per manca d’acreditació de les circumstàncies de l’expulsió en aquella data.
b)

En relació a les al·legacions dels regidors afectats:

No obstant el que s’ha exposat anteriorment, a la vista de les al·legacions de
24 de juliol de 2015, formulades pels regidors afectats en aquest procediment, on
s’acredita que la validesa de l’expulsió resta sotmesa a un procediment judicial de
defensa de drets fonamentals davant el Jutjat núm. 4 de L’Hospitalet de Llobregat,
les apreciacions anteriors efectuades a criteri d’aquesta Secretaria, i per motius de
prudència jurídica i amb la finalitat d’evitar que el Ple adopti un acord que comporti
prejutjar la validesa o efectivitat de l’expulsió, pronunciament que podria entrar en
contradicció amb la resolució judicial del jutjat civil al qual li correspon conèixer
ratione materia, de conformitat amb l’art 249 de la Llei d’Enjudiciament Civil,
s’aconsella adoptar mesures provisionals que evitin aquest pronunciament fins que,
almenys, es resolgui pel Jutjat la mesura cautelar sol•licitada pels Regidors
afectats.
Tal i com es va informar per aquesta Secretaria no existeix cap previsió legal
en relació a la prejudicialitat civil en un procediment administratiu, si bé cal tenir en
compte que tot i que la controvèrsia civil té per objecte les relacions entre els
representants democràticament escollits i el partit de la candidatura per la qual van
concorre a les eleccions, és indubtable que decisió del tribunal civil afectarà als
drets fonamentals dels regidors i l’organització municipal, ja que pot comportar
l’alteració de l’actual composició dels òrgans municipals constituïts com a resultat
de les eleccions locals del 24 de maig de 2015.
Una possible solució a aquesta situació seria, l’adopció d’una mesura
provisional de conformitat amb l’art. 72 de la LRJAP, que faculta, una vegada iniciat
el procediment, a l’òrgan competent per resoldre’l per adoptar, d’ofici o a instància
de part, les mesures provisionals oportunes per assegurar l’eficàcia de la resolució
que pogués recaure si existissin elements de judici suficients per això.
De l’exposició anterior, dels fets i fonaments de dret, es dedueix que
existeixen elements suficients per adoptar la mesura provisional, i això perquè una
eventual suspensió de l’expulsió per part del Jutjat en la peça separada de mesures
cautelars, comportaria l’obligació de l’ajuntament de revisar un acord de declaració
de no adscrits dels Regidors, en tant que afectaria a la circumstància determinant
d’aquesta declaració que és l’expulsió del partit polític dels regidors que integren el
grup polític municipal Guanyem l’Hospitalet.
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L’art. 23 de la CE invoca com a dret fonamental l’accés al càrrec públic, que
compren la permanència en ell i el dret de desenvolupar-lo en els termes legalment
establerts, el qual resultaria lesionat si es portes a terme una declaració de no
adscrits i dissolució del grup sense acreditar el compliment dels requisits de l’art.
73.3 de la LRBRL, des d’aquesta perspectiva la mesura provisional assegura
l’eficàcia de la resolució, màxim si tenim en compte que la declaració com no
adscrits dels regidors comporta l’alteració de l’organització municipal en els termes
que figuren en el Reglament Orgànic del Ple i que s’han exposat en l’informe
d’aquesta Secretaria 27/2015.
En relació a la rellevància de l’efectivitat i validesa l’expulsió que afecta als
regidors en relació als acords que adoptin els òrgans municipals, la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Canarias de Santa Cruz de Tenerife 220/2014, de
12 de novembre, determina que la legalitat o il·legalitat de l’expulsió del partit polític
es un pressupost lògic necessari de l’aplicació de la norma de majoria reforçada en
la tramitació i aprovació de la moció de censura. La Sentència resol un recurs
d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós núm. 4 de Santa Cruz de
Tenerife que va declarar la procedència d’una moció de censura que no va tenir en
compte l’exigència de la majoria absoluta que determina l’art. 197.1 apartats a i e de
la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General quan existeixen entre els
signants de la moció de censura regidors no adscrits. El fonament jurídic tercer de
la Sentència d’apel·lació es pronuncia sobre la rellevància de la validesa de
l’expulsió, assenyalant que no es pot admetre que la validesa sigui irrellevant
perquè no es pot pretendre la revocació del dret a pertànyer a un partit polític sense
examinar si aquesta decisió s’ha pres dins dels procediments adequats i amb les
degudes garanties per als afectats i afirma que la jurisdicció contenciosa ha d’evitar
la prejudicialitat de conformitat amb la Sentencia de Tribunal Suprem de 16
d’octubre de 1989 tenint en compte la primacia de l’ordre jurisdiccional al que la
matèria està atribuïda.
D’altra banda cal justificar, que es compleixen els límits per a l’adopció de la
mesura provisional que estableix l’art. 72.3 de la LRJAP el qual impedeix l’adopció
de les mesures provisionals que puguin causar perjudici de difícil o impossible
reparació als interessats o que impliqui violació de drets emparats per les lleis.
Del relat dels fets i fonaments de dret anteriors no s’aprecia que la
determinació d’aquesta mesura d’ajornament de la decisió pugui causar perjudici
als interessats, ans al contrari, assegura que la resolució municipal final respecti els
drets fonamentals, impedeix la contradicció de la resolució municipal en relació a la
resolució judicial civil, que és la competent per raó de la matèria, i enerva la
possible revocació de l’acord municipal.
No s’aprecien tampoc perjudicis de difícil o impossible reparació en relació al
partit polític per motiu d’ajornament de l’efectivitat de la seva decisió d’expulsar als
regidors, només fins que es pronuncií el Tribunal sobre la mesura cautelar
sol•licitada. Al meu entendre ajornar la resolució fins a la sentència final del
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procediment suposaria un retard desproporcionat per a la resolució de la sol•licitud
efectuada pel Representant Legal de Guanyem L’Hospitalet.
Finalment, i de conformitat amb l’art. 72.4 les mesures provisionals poden
ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància
de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes i que no van poder ser tingudes
en compte en el moment de la seva adopció. La mesura provisional s’extingirà amb
l’eficàcia de la resolució administrativa que posi fi al procediment corresponent.
Aquests raonaments posen de relleu l’existència d’elements de judici
suficients per a l’adopció de la mesura provisional proposada, si be en els termes
exposats anteriorment i no en els que proposen els afectats en el seu escrit
d’al·legacions, ja que la imparcialitat de l’ajuntament exigeix que igual que amb
l’adopció de la mesura provisional el ple evita pronunciar-se sobre l’efectivitat i la
validesa de l’expulsió, en atenció a la competència de la jurisdicció civil i la manca
d’acreditació de les circumstàncies de l’expulsió a la documentació aportada a
l’expedient, no pot resoldre considerar suspesa la expulsió ja que això comportaria
prejutjar allò que el Jutjat núm. 4 de L’Hospitalet ha de decidir i per al qual
l’Ajuntament no es troba facultat.
El Ple, a proposta de l’Alcadessa-Presidenta, prèvia l’apreciació de la urgència, amb
el quòrum de la majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació,
adopta els següents:
ACORDS
PRIMER.- AJORNAR, com a mesura provisional a l’empara de l’art. 72 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, la pressa de coneixement pel ple de l’expulsió dels
Regidors Sr. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Romero amb la conseqüent
declaració com a regidors no adscrits i la dissolució del Grup Polític Municipal
Guanyem L’Hospitalet, al primer ple que tingui lloc, posterior a la fermesa de la
resolució judicial que es dicti en relació a la mesura cautelar de suspensió que es
tramita en el procediment de defensa de drets fonamentals que es segueix davant
el Jutjat núm. 4 de L’Hospitalet de Llobregat. (Procediment ordinari 866/2015-P.S. i
Mesures Cautelars 607/2015-G), en atenció als fonaments que consten en la part
expositiva del present acord.
SEGON.- DETERMINAR, que la mesura provisional acordada podrà ser alçada o
modificada durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància de part, en
atenció a circumstàncies sobrevingudes o que no han pogut ser tingudes en compte
en aquest moment.
TERCER.- NOTIFICAR, íntegrament el present acord al Partit Polític Ganemos, al
Regidor Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Regidora Sra. Cristina Santón Ramiro, amb
indicació dels recursos procedents.
QUART.- TRAMETRE certificació del present acord al Jutjat núm. 4 de L’Hospitalet,
per al seu coneixement i als efectes adients.
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CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Gerència Municipal, als/a
les Portaveus dels grups polítics municipals, a la Intervenció General municipal i la
Tresoreria General, als efectes adients.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

ACORD 28.- PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
18/05/2015 A 17/07/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4419 AL 5955.
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. 4419 de data 18 de maig de 2015 al núm. 5955 de data 17 de
juliol de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 29.- PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 22 AL 31 DEL 22 I 26 DE MAIG; DEL 2, 9, 10,
23 I 30 DE JUNY I DEL 7, 14 I 21 DE JULIOL DE 2015, RESPECTIVAMENT.
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
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compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 22 i 23 de 22 i 26 de maig de
2015, els números 24, 25, 26, 27 i 28 de 2, 9, 10, 23 i 30 de juny i els números 29,
30 i 31 de 7, 14 i 21 de juliol de 2015, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS

En relació amb la moció número 30 presentada pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L'H i CUP-PA; la moció
número 31 presentada pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC,
GUANYEM L'H i CUP-PA; la moció número 32 presentada pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC i GUANYEM L'H; i la moció número 33
presentada pels grups polítics municipals d’ERC, CiU i CUP-PA, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara, abans de donar la paraula, fixem una mica les condicions, són 10
minuts per a les quatre mocions, primer farem un torn de presentació, que si no
diuen el contrari seria la Sra. González i el Sr. Jorge García i Antoni García, que
s’han d’organitzar per presentar-les en el temps que està previst, comença la Sra.
González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosaltres la deixarem sobre la taula, després de consultar amb l’Associació
Perseu, que era l’associació que presentava la moció referent al pi de la Remunta, i
la deixarem a sobre de la taula, perquè no volem condemnar aquest pi en aquest
Ple i per “suggerencies” i per salvaguardar aquest pi, intentarem que al setembre
tornem-hi i considerem que serà possible salvar el pi i tota la resta de
circumstàncies que s’han donat en aquesta moció.
I ara passo ja a presentar el que és la moció de l’arrelament favorable per a les
persones migrades sense regularitzar, que no disposen de contracte de treball. Ens
fem ressò de la campanya “Papers sense contracte”, ja que en l’actual situació de
crisi econòmica i elevades xifres d’atur, és molt difícil que les persones migrades
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puguin renovar i regularitzar la seva situació legal al nostre país, ja que és
necessari presentar un contracte de treball.
Per tramitar la residència per raons d’arrelament social, és necessari que
l’ajuntament a on s’està empadronat presenti i tramiti informació i documentació a la
Generalitat, per emetre informes d’arrelament positiu. Ajuntaments com Barcelona i
Terrassa ja han votat favorablement mocions semblants.
Per això demanem a aquest Ple que es posicioni favorablement per sol·licitar a les
administracions competents, que flexibilitzin les condicions per a la concessió i
renovació dels permisos de residència i treball, així com la resta d’acords que es
plantegen en aquesta moció.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda, des d’Esquerra Republicana, conjuntament amb Iniciativa-Esquerra
Unida i Alternativa-PIRATES, Guanyem, la CUP Poble Actiu, presentem aquesta
proposta d’acord en suport al “Compromís de les Escales i contra la precarietat
laboral en les contractacions públiques.
Aquesta primavera passada hem estat testimonis de la lluita dels treballadors i
treballadores de Telefònica, uns treballadors mobilitzats durant una llarga vaga de
més de 73 dies. Uns treballadors que pateixen unes condicions laborals precàries
que demostren el dèficit i mancances que encara té el nostre sistema i que es veu
agreujat per reformes laborals involucionistes i antisocials, com la del PP, posant en
perill drets laborals que repercuteixen negativament en la nostra societat,
augmentant les desigualtats socials i la pobresa.
Aquests treballadors han patit els abusos de la política de subcontractació que
practiquen avui dia moltes empreses, reduint plantilles i forçant i obligant a molts
treballadors a fer-se autònoms per seguir realitzant el servei que feien, molts d’ells
de manera fraudulenta i com a falsos autònoms. Les seves reclamacions
consisteixen en demandes tan radicals com que es respectin les 40 hores
setmanals, els dos dies de descans, uns sous dignes i el principi de a igual treball,
igual salari.
Aquesta lluita d’aquests treballadors en ple 2015, reclamant unes condicions tan
bàsiques, tan mínimes i que a vegades donant-les per suposades no ens adonem
de la situació de risc en el que està el nostre anomenat estat del benestar i sistema
de drets. Això és el que recull el “Compromís de les Escales”.
Molts candidats d’Esquerra Republicana, Iniciativa-Esquerra Unida, la CUP i
diferents candidatures de confluència, ens vam comprometre, durant la passada
campanya electoral, amb aquesta lluita, signant també aquest compromís, amb la
voluntat de portar-lo a consideració si sortíem escollits com a representants dels
ciutadans, al Ple dels nostres ajuntaments respectius.
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Aquest compromís va rebre, a instancies d’Esquerra Republicana, el suport
pràcticament unànime del Parlament de Catalunya, de tots els grups excepte del
PP, és per això que atenent a la responsabilitat i capacitat d’incidència que com
administració pública té l’Ajuntament de l'Hospitalet, proposem també que el Ple
assumeixi aquest pacte i doni suport als treballadors i treballadores en la seva
reivindicació i refermi el seu compromís amb unes condicions dignes pels
treballadors en les licitacions i contractacions públiques de les quals sigui part.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bé, aquesta moció que presentem Esquerra Republicana, Convergència i Unió i la
Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, és el text íntegre de la Coordinadora
d’Associacions per a la llengua catalana, que fa el Correllengua i que farà la
dinovena edició.
El català és una llengua mil·lenària que es parla al Principat, a Catalunya, al País
Valencià, a les Illes, a la Franja de Ponent, a la Catalunya nord, Andorra, a l’Alguer i
també a una petita comarca de la regió Murciana coneguda com El Carxe.
El català es parla en un territori de gairebé 15 milions de persones i d’aquests 10
milions l’entenen i gairebé 8 el parlen.
Una llengua catalana que ha patit al llarg de la seva història, doncs els últims 300
anys, atacs, persecucions, prohibicions i restriccions, i que en l’actualitat també
alguns voldrien convertir el català en una llengua purament folklòrica.
Donar suport al Correllengua és donar suport i garantir un futur digne per la llengua
catalana, que és la llengua dels països catalans. Significa també donar un impuls a
les polítiques actives, per al seu ús social i llur normalització del català, i també
significa reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat del català al conjunt del
països catalans.
És per aquest motiu que les organitzacions proposants demanem aquest suport,
novament, al Correllengua, que s’està realitzant ja al conjunt del territori de la parla
catalana.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la moció de suport al “Compromís de les Escales”, nosaltres l’hem
presentat conjuntament amb la resta de grups, i tenint en compte el que està
passant aquests dies...
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, com vostè ha fet la proposta conjunta respecte de la 31 i la 32, ja
s’entén, evidentment, que dóna suport, perdó, a la 31 i a la 33, dóna suport perquè
signa les mocions, no cal que comenti res, i seria la número 32, que és en la que
vostès s’han de posicionar, si voten a favor, en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Val, de la resta no puc dir absolutament res.

SRA. ALCALDESSA
Bé, en aquest primer ..., se suposa que ja ha estat presentada pels seus companys,
no passa res.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó, perdó, sí, sí, s’ha entès, ja està, s’ha entès perfectament, disculpes. Llavors
seria la 32, que és la moció per facilitar l’arrelament favorable, bé, creiem que la
situació que pateixen aquestes persones és totalment injusta, ens alegrem
moltíssim que un nou col·lectiu de la ciutat, perquè això no és una proposta que
sorgeixi de grups polítics, és una proposta que sorgeix d’un nou col·lectiu de la
ciutat, del qual formen part sobretot persones afectades per aquesta injustícia, ens
alegrem moltíssim que passi això en aquesta ciutat i ens alegrem que estiguin
lluitant per donar a conèixer la seva situació i per transformar-la des de
l’autoorganització i des de la lluita, des de la lluita per un cas concret d’injustícia a la
nostra ciutat.
Per nosaltres aquest era, no direm res de nou, perquè per nosaltres aquest era un
dels punts bàsics de les 27 mesures proposades, que ja proposàvem al nostre
programa electoral, que recordo era el dret a l’empadronament sense restriccions a
les persones migrades, com a mecanisme per garantir l’accés universal als serveis
bàsics de salut, educació i serveis socials; generalitzar la pràctica de l’arrelament de
les persones migrades, sense exigir el requisit d’un contracte de treball, el més
difícil d’assolir actualment, aquí està el problema, el problema és que és ara molt
complicat assolir un contracte de treball i per això és una gran injustícia que estigui
condicionat l’arrelament favorable per facilitar aquesta regularització o renovació de
papers.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, respecte del suport del “Compromís de les Escales”, manifestar el vot favorable
en aquesta moció i també dir que, més enllà de tot el que es diu en la moció, la
realitat és que el que s’ha de fer és, des de les administracions competents,
perseguir el frau que pugui haver-hi en el món laboral, ja sigui des d’empreses, com
a treballadors, a tots els nivells. El que realment s’ha de fer, més enllà de les lleis,
que aquí es parla de regular que hi hagi una jornada de 40 hores i dos dies de
festa, això la Llei ja ho diu i en tot cas si s’ha de complir, s’ha de complir i, per tant,
tant els treballadors, com les persones que estiguin al cas d’aquests temes, els han
de denunciar, perquè realment l’administració competent pugui perseguir aquestes
males praxis, no ara només en època de crisi, que potser s’accentuen, sinó sempre.
Perquè més enllà de totes les reformes laborals que es fan, bones o dolentes,
aquesta pot ser més dolenta que d’altres, però sempre han hagut de reformes
laborals, la possible persecució de les males praxis ha existit sempre i els
mecanismes per fer-ho també han existit, i sembla que en d’altres ocasions no
existeixin aquests mecanismes i ara sí que existeixen o a l’inrevés. Hi ha autoritats
laborals, tant el Ministeri de Treball, per part estatal, com el departament d’Empresa
i Ocupació a Catalunya, que tenen amplies competències en diferents temes sobre
les males praxis laborals, per tant, el que s’ha de fer és denuncies explícites en
aquests temes, perquè l’administració actuï més enllà que, evidentment, des d’aquí
a l’ajuntament es doni cobertura i s’aprovi aquesta moció tal i com es proposa.
Respecte de la moció de l’arrelament favorable per a les persones migrades, estem
d’acord, és un tema que, el company de la CUP parlava d’aquest tema, doncs em
sembla que l’ajuntament de Barcelona ja ha donat suport a aquesta moció, no és
una cosa que surti només de la societat civil, sinó que els propis grups ja s’han
manifestat, s’estan aprovant a diferents ajuntaments i entenem que davant de la
situació de crisi a tothom se li ha de donar una oportunitat en els termes que es
proposa i votarem a favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Nosaltres, sobre la moció de suport al Correllengua que presenten Esquerra
Republicana, Convergència i Unió i CUP, des de Guanyem l’Hospitalet sempre
recolzarem les iniciatives que vagin a favor de la normalització lingüística i de la
utilització del català com a llengua vehicular en el nostre territori. Vam tenir un debat
bastant intens en la nostra assemblea, per un punt de l’explicació d’aquesta moció
que posava: “Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat
propi”. Com som de l’opinió que no ens agrada que ens diguin quan som i quan no
som majoria, sinó que ens agrada votar i veure si és veritat que som majoria o no
ho som, votarem en contra d’aquesta moció.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, nosaltres ens posicionarem respecte a la moció 31, 32 i 33. Respecte a la moció
31, sobre el “Compromís de les Escales”, nosaltres no compartim, com no pot ser
d’una altra manera, l’exposició de motius que es fa a la moció, sembla que es
planteja un debat sobre tot allò que és bo és el públic i el dolent és el privat, i jo crec
que això no pot ser així. Entenem que quan es fa una contractació, es fa sempre
d’acord amb la legalitat i les empreses que es contracten des d’aquí compleixen la
normativa laboral.
Y que hay muchas personas que trabajan desde el sector privado para el sector
público y que hacen un gran servicio, por tanto, yo creo que generalizar sobre eso
no es bueno, no es bueno meter a todo el mundo en el mismo saco y entendemos
que hay ejemplos que podemos tener presentes, como el caso de Movistar u otras
empresas, que realmente la manera de proceder no ha sido ni legal, ni la esperada.
Por tanto, nosotros entendemos también que por parte del ayuntamiento ya tienen
los mecanismos necesarios para llevar a cabo, cuando se hace una contratación,
para que se vele que realmente esas empresas cumplen con el estatuto de los
trabajadores y, por tanto, en ese sentido, nosotros nos abstendremos.
Respecto a la moción sobre facilitar el arraigo favorable a las personas
“nouvingudes”, ha habido una modificación por parte de Convergència, nosotros
votaremos por separado, algunos puntos a favor y otros en contra. En concreto,
votaremos en contra del primer punto, nos abstendremos respecto al segundo,
votaremos a favor del tercero, en contra del cuarto, a favor del quinto y en contra
del resto.
Nosotros entendemos que la inmigración tiene que ir ligada a un contrato de
trabajo, así está establecido y, por tanto, cualquier persona que quiera venir a
nuestro país y quiera tener el permiso de residencia, pues tiene que cumplir esos
requisitos y cumplir las leyes. Romper esas normas, a nosotros nos llevaría a una
situación insostenible, no solamente para los que ya estamos, sino para las
personas “nouvingudes” y, por tanto, nosotros no estamos de acuerdo, tenemos
una capacidad de acogida. Es cierto que hay muchas personas que vienen de otros
países buscando una mejor vida y, por tanto, desde el gobierno y desde las
administraciones se les da, pues lo que pueden ser unos servicios básicos para las
personas que llegan de fuera.
Por tanto, nosotros creemos que el hecho de regularizar masivamente a todas las
personas, facilitando el arraigo favorable, lo único que conseguiríamos es hacer un
efecto llamada a todas aquellas personas que pueden venir de fuera y si realmente
lo que queremos acabar es con la inmigración ilegal, con las mafias y con todo lo
que conllevan las mafias, pues yo creo que esta no es la mejor manera. Cualquier
persona que venga a España tiene unos derechos y tiene unas obligaciones, tiene
que cumplir unas leyes y que, por tanto, a partir de ahí, pues quien quiera venir a
trabajar y convivir, pues en función de nuestra capacidad de acogida.
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Respecto a la moción del “Correllengua”, de Esquerra Republicana y la CUP, y
Convergència i Unió, perdón, bueno, como cada año viene a Pleno esta moción,
pues como casi cada año en función de la radicalidad del texto y de los acuerdos,
nos abstenemos o votamos en contra, este año votaremos en contra. Desde el
Partido Popular siempre hemos defendido el uso del catalán y del castellano,
estamos a favor del fomento de la lengua catalana, pero no desde las imposiciones
lingüísticas, sino desde la libertad de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales
que tenemos en Catalunya, el catalán y el castellano.
No compartimos que la lengua vehicular de Catalunya sea el catalán únicamente,
tenemos dos lenguas cooficiales y, por tanto, las dos deben ser vehiculares. No
compartimos que el “Correllengua” sea un instrumento reivindicativo en defensa de
la unidad lingüística, ni del catalán, ni que su integración venga, como dice en uno
de los puntos de acuerdo, uno de los puntos de integración de las personas
“nouvingudes” sea únicamente a través del catalán. La lengua es un instrumento de
comunicación y, por tanto, nosotros en este caso votaremos en contra.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres només ens hem de posicionar del punt 33 del suport al Correllengua,
sabem que hi ha una altra moció de suport al Correllengua, ens hagués agradat que
hagués consens a l’hora de fer aquesta moció, en tot cas, en aquesta ens
abstindrem, com ha fet algun company en una consideració, per nosaltres hi ha
consideracions que es fan en aquesta moció que no són competència d’aquest Ple,
sinó dels ciutadans de Catalunya i que s’hauria de fer mitjançant un referèndum, per
tant, ens abstindrem en aquesta moció.
SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En la moción de apoyo al “Compromís de les Escales” y contra la precariedad
laboral en las contrataciones públicas, Ciudadanos se va a posicionar
favorablemente, no sin ello comentar que evidentemente, como no puede ser de
otra manera, cualquier persona que tenga sensibilidad social obviamente no puede
estar en contra de esto. Supongo que, y dice literalmente la moción que todos los
trabajadores y trabajadoras directos o subcontratados, que intervengan en la
prestación de servicios o suministros, tengan una jornada máxima de 40 horas
semanales, dos días de descanso y que se les retribuya con un salario digno que
garantice el mismo salario para un mismo tipo de trabajo. De esto, evidentemente,
que nadie puede estar en contra, es algo de justicia social, por supuesto ahí está.
Pero, no obstante, queríamos decir y también decimos que donde los ciudadanos
puedan poner su granito de arena para el ayuntamiento en el sentido de fomentar
estas condiciones laborales más justas, siempre tendrá el apoyo de Ciudadanos.
Ahora bien, tampoco podemos alimentar unas expectativas demasiado elevadas, es
muy probable, como viene ocurriendo, que estas mociones al final se quedan
siempre en una mera declaración de intenciones, porque la mediación laboral
evidentemente todos conocemos que no es competencia del ayuntamiento, eso no
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quiere decir que no sea bueno que todos hagamos piña para que esto tenga el
ruido que tiene que tener y las administraciones que realmente tienen la
competencia para llevar a efecto estas políticas que hay que llevar de justicia social,
tomen medidas, es bueno que los ayuntamientos se posicionen y hagan fuerza.
Pero desde luego, lo que no podemos hacer, porque luego al final, al final cuando
se hacen estas cosas, la gente se queda desencantada, porque pone mucha
expectativa y los ayuntamientos tienen la fuerza que tienen, son un elemento de
correa de transmisión de opinión y poca cosa más. Por tanto, sí queremos decir que
se tenga muy en cuenta que esto no es una competencia municipal, pero que está
bien, en cualquier caso, ya le digo, que es de justicia social apoyar esto y por eso
Ciudadanos lo va a hacer y lo va a hacer y lo apoya favorablemente.
En cuanto a las demás mociones que hay aquí, yo le voy a pasar la palabra al Sr.
Rai, el tema de la 32 y la 33.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Buenas tardes, en relación al punto del Orden del Día número 32, nuestro
posicionamiento inicial iba a ser la abstención, nos han hecho llegar esta misma
tarde una modificación que introducía tres apartados nuevos en la parte resolutiva,
que creo que cambian considerablemente el sentido de la moción, por lo que
nosotros votaremos a favor de esta moción.
En relación con el punto 33 del Orden del Día, la moción en relación con el
“Correllengua 2015”, Ciudadanos votará en contra de esta moción, las razones de
fondo serán las mismas por las que fundamentaremos el rechazo de la moción que
presenta el PSC, por lo que la discutiremos en el punto 34. No obstante,
entendemos que la propuesta que hacen estos partidos mantiene la coherencia de
los postulados políticos que defienden, aunque nosotros no las compartamos en
absoluto. En cualquier caso, nos gustaría saber si ustedes opinan que en Cataluña
el uso del catalán no está plenamente normalizado, porque con las cifras que
acaban de dar ustedes ahora mismo, a mí me parece que sí, pero bueno, espero
que me contesten algo.
Luego hay un tema que es en relación con el concepto de normalización, supongo
que entenderán que, o bueno, compartirán con el resto de los ciudadanos, que por
normalización entendemos que cualquier ciudadano de Cataluña puede usar el
catalán cuando quiera y donde quiera, como si no lo usa, es decir, que se le ha
dado la oportunidad de aprender catalán, porque se ha exigido en la enseñanza
obligatoria, y puede usarlo con normalidad si quiere.
Y luego preguntar si la iniciativa como la dedicada en el Correllengua de este 2015,
que yo les recuerdo, si no la han leído, que está dedicada al cantante, poeta y
actor, Ovidi Montllor, si esa iniciativa ayuda en algo al uso normalizado del catalán y
su fomento como elemento de integración de las personas recién llegadas a
Cataluña. Vaya por delante mi personal consideración, digo personal, a la figura de
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Ovidi Montllor al que admiré muchísimo de joven y con el que guardo un especial
recuerdo, un especial y entrañable recuerdo.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, jo em posicionaré al respecte de la moció número 32 i no sense fer alguna
valoració i algun breu comentari al respecte. D’especial interès potser la moció, tot i
que no fa una referència explícita, entenem a les persones que s’han situat en una
situació sobrevinguda sense papers, és a dir, persones que en algun moment dels
últims anys havien assolit una situació de regularitat i que, fruit de la situació d’atur i
de greu crisi econòmica, han esdevingut en persones sense documentació,
entenem, d’alguna manera, que està dintre de l’esperit de la moció. I també, en tant
que considerem que el marc normatiu actual estableix canals que habilitarien a fer
determinats exercicis de flexibilitat, votaríem a favor de la moció.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En relació a la moció de suport al Correllengua, lamentar que no haguem pogut
arribar a un acord, cosa que és tradicional en aquest Consistori, d’aconseguir
amplis consensos de suport al Correllengua, i no hem arribat a un acord pel que ja
s’ha dit, que és aquest atès, el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir
l’estat propi. Parlem a la moció del català com a llengua de cohesió social i
difícilment arribarem a la cohesió social si no hi ha voluntat de diàleg i d’arribar a
acords i de sumar, si estem d’acord en el Correllengua, per què hem d’intentar que
aquells que no formen part del grup dels selectes a favor de la independència no
puguin estimar també la llengua i participar i donar el suport a una activitat cívica
com aquesta, si no sumem difícilment aconseguirem la cohesió social i difícilment el
català serà factor de cohesió social i avui crec que és un exemple d’això
precisament.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, jo em posicionaré respecte de la moció número 31, la que fa referència al
“Compromís de les Escales”, vagi per endavant el fet que aquest ajuntament des de
fa ja molts i molts anys, tant al que són els plecs de condicions en la seva
contractació, tant per obra com per serveis, com en el seu control de tot el tema de
les facturacions que acaba pagant respecte de les certificacions que presenten les
empreses, es fa un control exhaustiu del compliment de legalitat, faltaria més, del
compliment de legalitat en les relacions laborals de les empreses contractades amb
els seus treballadors. Llavors, el que avui ens porten a votació, segurament arrel,
com s’ha manifestat, d’algunes subcontractacions que han derivat en unes relacions
laborals, no ja indignes, sinó il·legals en alguns casos, per tant, és evident que
aquest ajuntament ni pot afavorir, ni pot consentir, ni pot tolerar, i molt menys el que
farà és, diguéssim, ser còmplice d’una situació d’aquest tipus. Per tant, votarem
favorablement en aquesta moció, amb el benentès que des del punt de vista de
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control, de revisió i de seguiment per part d’aquest ajuntament, de les
contractacions de les empreses subministradores de béns, obres o serveis, ja es ve
fent des de fa moltíssims anys.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a mi me gustaría hacer una consideración, ha comentado la Sra. Esplugas el
tema de las mafias, sobre la moción que yo he defendido, consideramos todo lo
contrario, o sea, justamente abocar a las personas a la exclusión, a no tener
regularizada su situación, es la que genera situaciones de explotación y que las
mafias pueden estar utilizando a estas personas en fines poco correctos, por así
decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nosotros, justamente para evitar situaciones
de exclusión social y situaciones mucho más graves y que generan alarma social,
consideramos que las personas tienen que estar regularizadas, que puedan tener
acceso a un puesto de trabajo, que puedan tener acceso a la sanidad pública y que
esté su vida lo más normalizada posible y, por lo tanto, también apelamos a los
derechos humanos, las personas son personas, no pueden estar en un país sin
estar regularizadas y ese es un elemento que nosotros siempre defenderemos.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, recordarle al Sr. García que la moción que presentamos del “Compromís de les
Escales” no apela a competencias ajenas a este ayuntamiento, sino que lo que
quiere es la explicitación del compromiso respecto a la capacidad de incidencia que
tiene el ayuntamiento en licitaciones y contratación, a la hora de revisar esas
contratas, a la hora de fiscalizarlas y a la hora de anularlas si llegase el caso.
Y pido perdón, porque me estoy expresando en castellano y a lo mejor, como soy
un adepto a la causa, no se me entiende debidamente. Gracias.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Referent a la moció que he presentat conjuntament amb Convergència i la CUP,
sobre la CAL, tres qüestions. La primera, és el text íntegre que ens ha fet arribar la
CAL i, per tant, nosaltres el que hem fet és traslladar-ho a nivell de la moció.
Segona, cap grup de selectes per la independència, fins i tot al PSC li hem fet la
proposta de parlar del dret a decidir, és a dir, no s’ha acceptat ni la fórmula de dret
a decidir, ni la opció aquesta que els catalans i les catalanes puguem decidir si
volem la independència o no la volem, o si volem tenir un estat propi o no el volem
tenir.
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D’imposició, als senyors de Ciutadans, cap, tot el contrari, la llengua catalana ha
rebut imposicions. La normalització del català, un lloc que no està normalitzat, per
exemple, la justícia, la justícia és un lloc on no està normalitzat el tema de la llengua
catalana. Cadascú pot parlar la llengua que vulgui, i aquí hi ha un grup que hi ha
una persona que s’expressa millor en castellà i això és el positiu.
I estem molt satisfets que en el tema de la llengua catalana ha hagut un model
d’immersió lingüística des de l’any 83, que ha fet una bona feina i que fa que els
escolars, les persones, els ciutadans i les ciutadanes, surtin sabent el català i el
castellà i, per cert, quan surten de l’escola surten amb millors notes en llengua
castellana que en d’altres llocs de la resta de l’Estat.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la 31, el suport al “Compromís de les Escales”, nosaltres aquí, durant
aquests dies, hem vist com l’ajuntament s’apropava ràpidament a un tema laboral,
un tema laboral segurament, estem convençuts, un tema laboral molt dur, que és
l’ERO que ha plantejat l’empresa de transports i missatgeria “Tourline express”,
però a nosaltres ens agradaria que sempre es tingués la mateixa sensibilitat en
totes les lluites laborals, lluites laborals com la que van fer els treballadors que van
fer signar el “Compromís de les Escales”, treballadors, com deia abans el Jorge,
que van estar més de 70 dies en vaga indefinida, jo no sé si algú d’aquest
ajuntament, del Consistori anterior, es va apropar a preguntar ni tan sols per què
portaven més de 70 dies en vaga indefinida aquests treballadors, no ho sé, potser
això que han demostrat durant els últims dies amb l’empresa “Tourline express”
també es podria haver expressat amb els treballadors subcontractats de Telefònica,
una gran part d’aquests treballadors veïns i veïnes d’aquesta ciutat de l'Hospitalet,
per si no ho sabeu, el seu portaveu del Comitè de Vaga, Aitzol Ruiz, és veí de la
nostra ciutat, és nascut a la nostra ciutat i és veí de la nostra ciutat, hagués estat bé
potser, dic.
Llavors, creiem que segurament no hi ha la mateixa..., no acabem de veure per
què, però segurament no hi ha la mateixa manera de considerar diferents conflictes
laborals i nosaltres estem absolutament d’acord amb la gent que lluita en un
conflicte o en un altre, el que no acabem de veure és si aquest Consistori està
d’acord amb les lluites de tots els treballadors en qualsevol cas. Potser i només
potser té a veure...

Essent les 18.26 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.
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SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Sr. Christian se li ha esgotat el temps, li dono tres segons, perquè és la primera
vegada, sinó no li donaria cap.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Moltíssimes gràcies per la deferència. Potser té a veure amb els contractes que
pugui tenir aquest ajuntament amb alguna empresa multinacional en concret, potser
té a veure amb que tots els mòbils que portem tots els regidors que aquí estem
asseguts, són tots d’aquesta companyia multinacional que es diu Movistar i que era
precisament la que precaritzava a tots aquests treballadors que portaven 73 dies en
vaga indefinida. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, respecte de les tres mocions. “Compromís de les Escales”, es deia que
l’ajuntament no té competències, l’ajuntament pot denunciar com a part implicada,
si creu que alguna empresa amb la qual està treballant, fa alguna cosa malament,
per tant, alguna competència hi ha dintre del procés. Dos, parlem de situacions
laborals, amb aquesta crisi sempre hem portat aquí diferents temes sobre ERO de
empreses amb molts treballadors, jo que em dedico a aquest món laboral he fet des
d’expedients de regulació d’una persona, de dos, de tres i de quatre, també
m’agradaria que tothom entengués que les situacions dels treballadors no són
només quan es tracta d’empreses que són molt grans o afecten a un nombre de
gent, sinó que qualsevol persona afectada tingués el mateix tracte, però a vegades
queda més maco fer postures quan hi ha més nombre de gent, cosa que jo ja estic
a favor, però que les situacions són de tothom, i a la ciutat de l'Hospitalet, durant
aquests anys de crisi, s’han patit moltes situacions, molts comerços petits i es parla
que se li dóna suport i jo no he vist en molts casos que aquesta gent se li hagi donat
cap tipus de suport i, per tant, reclamo un suport unànime per tothom.
Respecte, per al·lusions, la Sra. Sonia Esplugas m’ha dit alguna cosa del tema de
l’arrelament, no sé si era del tema de l’arrelament, bé, he afegit uns acords que
s’han votat en l’ajuntament de Barcelona i s’han aprovat i, per tant, no sé per què
se’m fa referència a mi, quan precisament els mateixos partits proposants de la
moció, excepte Guanyem, han votat el mateix a Barcelona i resulta que em toca a
mi rebre, em sembla bé. Però li diré una cosa, miri, en el tema de l’arrelament, sap
què passa, que es demanen certes coses quan qui ha fet la llei, qui fa aquestes lleis
és l’Estat Espanyol.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bé, primer, encara que s’hagi quedat la moció del pi de la Remunta sobre la taula,
volem deixar clar que l’Assemblea de Guanyem Hospitalet només considera
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l’alternativa, l’única alternativa per nosaltres és conservar el pi, o sigui, jo crec que
això s’està endarrerint, perquè queda molt lleig abans d’unes eleccions
autonòmiques dir que tallaràs un arbre de 200 anys.
Un cop dit això, també parlant del tema de l’arrelament favorable a les persones
migrades que hi ha a l'Hospitalet, que parlava la Sra. Esplugas, nosaltres parlem
d’arrelament favorable, l’arrelament favorable no és que vingui una persona aquí i li
donem els papers perquè som molt agraïts i ens agrada rebre molt bé a la gent,
sinó que són gent que ja està aquí, que ja porta un temps, perquè sinó no se li dóna
aquest arrelament favorable i, a més a més, ha de demostrar que ha passat uns
cursos de català i uns cursos de castellà també, perquè li donin.
I a part, si veiessis la situació d’aquesta gent, o sigui, nosaltres hem estat al PAHtio,
vam estar a una assemblea parlant amb ells, veient gent que ha patit quatre anys
treballant sota l’amenaça que et faré el contracte, et faré el contracte, els fan fora i
queden amb família i queden sense cap tipus de possibilitat de sortir endavant,
dones que han d’anar a la prostitució, aquí, a l'Hospitalet, pels nostres carrers,
perquè no tenen una possibilitat d’aconseguir uns papers i poder viure dignament i
poder tenir un treball digne per a les seves famílies, o sigui, no estem parlant de
solidaritat o de..., estem parlant de drets, no estem parlant de gent il·legal, el que no
és legal és que la gent aquí no pugui viure dignament, això sí que no és legal. Res
més a dir.

Essent les 18.32 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Jo per respondre al Sr. García de Guanyem, dir-li que..., Sr. Jiménez, perdó, perdó,
doncs per respondre al Sr. Jiménez, dir-li que des del Partit Popular, bé, es sensible
a les situacions que es poden trobar persones que vénen de fora i que estant aquí,
doncs tenen situacions realment difícils. Nosaltres mai hem dit que estem en contra
que qualsevol administració ajudi a aquestes persones a assolir la dignitat que
comporta tenir un sostre i un menjar per aquelles famílies que ho estan passant
malament. Nosaltres en el que ens mantenim ferms és el fet que hi ha unes
normatives, qualsevol persona que està aquí, doncs ha de complir la Llei i que
aquesta Llei passa per aquest arrelament, i nosaltres el que diem és que si es
relaxen aquestes normatives, el que pot fer és que persones que estan en d’altres
països, que parlen amb els seus familiars i veuen que la situació és més fàcil del
que sembla, que poden venir aquí i això provoca un efecte crida i, a més a més,
amb l’afegit que hi ha màfies que s’aprofiten d’aquestes persones i que, per tant, jo
crec que no és la millor manera de solucionar aquest problema. Gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, a ver, el tema de lo que hemos comentado del “Compromís de les Escales”, yo
lo he dejado muy claro y he entendido perfectamente el objetivo de la moción, claro,
evidentemente, cuando digo que no hay competencias municipales, me refiero para
dictar leyes, para hacer cosas y tal, pero sí es verdad, cualquier ciudadano,
evidentemente, puede estar comprometido con eso, hoy denunciar cualquier
situación de precariedad laboral, de abuso, de esclavitud en el trabajo, lo puede
hacer cualquiera.
Pero yo lo que quería decir era otra cosa y usted lo ha entendido perfectamente, es
decir, que no levantemos expectativas con las mociones de soporte y tal, que
somos muy dados a decirlas, quedan muy bien delante de la ciudadanía, y al final
los frustramos, porque al final vamos a donde vamos y hacemos lo que podemos
hacer, son otras instancias las que deben tomar medidas. Y yo, como muy bien
decía el Sr. Fran Belver, creo y considero que el ayuntamiento hace lo que tiene
que hacer para vigilar eso y creo que cuando se contrata una empresa se hace
como se debe hacer, nadie está exento, cualquier persona puede hacer algo que va
contra la Ley, aquí que vigilarlo y evidentemente denunciarlo.
Pero hemos votado a favor, porque creemos que es de justicia estarlo, quiero que
usted lo entienda y no sé el motivo si era una aclaración que usted me hacía por si
no lo había entendido, yo sí lo he entendido, en cualquier caso, quizás es usted el
que no me ha entendido a mí.
En cuanto al tema de la “moció de suport al Correllengua”, mirad, nosotros no
estamos en contra de la lengua catalana, al contrario, muy al contrario, queremos
que se preserve, que se mime, que se cuide, que se enseñe, que se difunda. Lo
que pasa es que aquí estamos ya cansados de ver como de alguna manera una
lengua se está siempre lanzando contra la otra, haciendo una guerra de lenguas
que en Cataluña nunca debió existir, porque a alguien le interesa, porque los
nacionalistas estáis empeñados en que de alguna manera la lengua vuestra
materna, la que habéis mamado, está de alguna manera marginada, y no es cierto,
lleva muchísimos años, sí reconocemos que hubo una época en que esta lengua,
como otras cuando hay dictaduras, han estado marginadas, en las dictaduras
hacen lo que hacen, pero esto lo estamos trasladando a los tiempos actuales y es
injusto. Mirad, y acabo, si alguna lengua hay marginada en este momento es el
castellano, no hay más que mirar en este Pleno que no hay ningún documento en
castellano, ni uno.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, jo molt ràpid. Miri, Sr. Christian Giménez, abans que vostè arribés a aquest
ajuntament, li puc assegurar que aquí ja hi havíem uns quants que portàvem molts
anys defensant els drets dels treballadors, no ens fa falta, no ens fa cap falta que
vingui vostè a donar-nos lliçons d’això, d’aquestes lliçons ni una, més que vostè
segur que no, però nosaltres, com a mínim, tant com vostè, amb moltíssima gent i

…/…

137

des de fa moltíssim temps, i afortunadament ho continuarem fent sempre que
considerem la causa justa i amb la intenció que els treballadors d’aquesta ciutat i
del món puguin viure amb el màxim de dignitat, això és el que nosaltres treballem,
continuarem treballant, però ho venim fent des de fa moltíssim temps.
I li puc assegurar que respecte del que vostè avui porta en aquesta moció a votació
en aquest Ple, i del cas concret que plantejava de Movistar i de les empreses que
tenen subcontractades, també li dic, perquè ho sàpiga, companys nostres, com
suposo que companys de tots nosaltres, es veuen afectats directament, s’han anat
al carrer també aquí, no perquè ens ho han explicat, no perquè ho hem vist per la
tele, no perquè no ens hem apropat a una vaga o a una manifestació o a una reunió
amb un comitè d’empresa, que ho fem i molt sovint, sinó perquè companys nostres,
com de tants altres, s’han vist afectats directament. Per tant, si del que es tracta és
de defensar els treballadors, de defensar condicions dignes, de defensar salaris
dignes, de defensar tot allò que el moviment obrer ve treballant i ve fent des de fa
moltíssims anys, vostè estigui tranquil que des d’aquest grup fa molts anys que ho
fem i ho continuarem fent.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Crec que no he fet gaires consideracions, he fet preguntes, he preguntat si aquest
ajuntament havia contactat amb els treballadors amb la celeritat que havia contactat
amb els treballadors de “Tourline express”, si havia contactat amb la mateixa
celeritat amb els treballadors subcontractats de Movistar durant els 73 dies que van
estar en vaga indefinida, he fet preguntes tota l’estona, no he fet cap consideració,
ni de major, ni de menor qualitat obrera, qualitat lluitadora, en cap moment, he fet
preguntes tota l’estona, jo crec que no m’ha contestat cap.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquestes mocions que eren conjuntes de diferents
formacions polítiques, ara ja passaríem a la presentació de les mocions del Partit
dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31, 32 i 33;
adoptant-se els següents acords:
ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L'H, CUP-PA

MOCIÓ 30.- PER A LA PROTECCIÓ IN SITU DE L’ARBRE CONEGUT COM
“EL PI BLANC DE LA REMUNTA”.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM L'H, CUP-PA

MOCIÓ 31.- DE SUPORT AL “COMPROMÍS DE LES ESCALES” I CONTRA LA
PRECARIETAT LABORAL EN LES CONTRACTACIONS PÚBLIQUES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la reforma laboral de 2012 ha estat el motor del deteriorament i la
precarietat dels salaris i les condicions laborals, així com de la devaluació de les
condicions de seguretat i salut en el treball i de l'increment de les desigualtats
socials i la pobresa
Atès que grans empreses de serveis (electricitat, telefonia, aigua, etc) realitzen
subcontractacions precaritzant les condicions laborals de salut i seguretat dels seus
treballadors
Atès que els processos de licitació i contractació pública de béns i serveis generen
un gran volum d'activitat econòmica i contractes milionaris amb empreses privades
Atès que els governs municipals tenen capacitat d'incidència i part de
responsabilitat, per acció o per omissió, amb la precarietat laboral a les nostres
ciutats.
Per tot l’anteriorment exposat, els grups polítics municipals d’ICV-E-EUiA-PIRATESE, ERC i GUANYEM L’H, insten al Ple de l'Ajuntament a l'adopció dels següents
acords:
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Primer.- Vetllar pel diàleg i la negociació entre les empreses que intervenen en la
prestació de serveis o subministraments de l'Ajuntament de l'Hospitalet i els seus
representants dels treballadors, i per l'acompliment dels acords assolits entre les
parts.
Segon.- Revisar, suspendre, revertir i no renovar cap contractació pública de
serveis amb qualsevol empresa que no garantitzi que tots els treballadors i
treballadores (directes o subcontractats) que intervenen en la prestació de servei o
subministrament tinguin una jornada màxima de 40 hores setmanals, dos dies de
descans, i que se'ls retribueixi amb un salari digne que garanteixi el mateix salari
per un mateix tipus de feina, sense detriment del que es pugui acordar en la
negociació col·lectiva.

ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM L'H

MOCIÓ 32.- PER FACILITAR L’ARRELAMENT FAVORABLE PER A LES
PERSONES MIGRADES SENSE REGULARITZAR QUE NO DISPOSIN DE
CONTRACTE DE TREBALL.

Atès que la campanya de “Papers sense contracte” està realitzant una sèrie
d’accions legals i de pressió social per aconseguir la regularització de les persones
immigrades sense necessitat de presentar un contracte de treball.
Atès que en les actuals condicions de crisi econòmica i elevades xifres d’atur
resulta pràcticament impossible per les persones immigrades aconseguir un
contracte de treball d’un any de duració i salari igual o superior al SMI en còmput
anual, requisit fins ara necessari per sol·licitar la residència.
Atès que les persones immigrades sense possibilitats de regularitzar la residència
legal son especialment vulnerables a l’explotació laboral i a l’exclusió, es troben
sense accés a la vivenda, a la vida en família lo qual dificulta la seva integració
social.
Atès que per tramitar la residencia per raons d’arrelament social és preceptiva la
sol·licitud d’un informe d’arrelament social. I que per aquest informe els ajuntaments
on estan empadronats les persones interessades han de recopilar la informació i els
documents necessaris i remitir-los a la Generalitat per l’emissió dels esmentats
informes.
Atès que a la nostra ciutat aquesta situació afecta a nombrosa població migrada i es
tradueix en moltes dificultats per poder atendre les difícils situacions de precarietat
que pateixen.
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Atès que diversos Ajuntaments de Catalunya han votat mocions o resolucions
plenàries acordant l’emissió d’informes d’arrelament positius sense necessitat de
contracte de treball per les persones immigrades en situació de vulnerabilitat com
per exemple Barcelona i Terrassa.
Atès que en la reunió mantinguda entre representants de la campanya “Papers
sense contracte” i la Direcció d’Immigració de la Generalitat de Catalunya el passat
25 de febrer es va acordar la possibilitat de que la Generalitat emetés certificats
d’esforç d’integració positius per a les persones immigrades vulnerables sense la
necessitat d’un contracte de treball.
Per tot l’ anteriorment exposat el Grups Municipals d’ICV-EUIA-Pirates-E, ERC I
GUANYEM L’HOSPITALET proposen 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 24 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Sol·licitar a les administracions competents que, en l’actual context
de crisi i atur, flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels
permisos de residencia i treball de persones estrangeres.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 24 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
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Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Apel·lar a l’Estat espanyol, a la Comissió Europea i a la Generalitat de
Catalunya en allò que li competeixi a cadascuna incloure aquesta greu
problemàtica de persones immigrants en situació administrativa irregular dins
les agendes polítiques més immediates per tal de poder articular aquelles
mesures que incideixin en aquest fenomen.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Que es prenguin les mesures que garanteixin la preservació dels
drets humans de totes les persones.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 24 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Proposar l’arrelament favorable a les persones migrades sense
regularitzar que no disposin d’un contracte de treball i que estiguin en situació
de vulnerabilitat i instar a les administracions competents a emetre certificat
d’esforç d’integració i l’informe positiu d’arrelament social per aquelles persones
que estiguin en major situació de vulnerabilitat.
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e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ. Que aquestes polítiques ajudin la nostra ciutat a poder gestionar millor
la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i ciutadanes i el
respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, independentment
de la seva situació administrativa, mitjançant les mesures oportunes, tant legals
com econòmiques, per poder fer front a un fenomen que afecta la convivència.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes
les persones que aportin aquest certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat
de Catalunya que els continuï renovant sense impediment.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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SETÈ.- Sol·licitar a les institucions que tinguin contemplada la seva aplicació, la
supressió de les taxes per la realització de tràmits d’estrangeria que afectin a
persones amb vulnerabilitat en totes les institucions.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ amb 24 vots favorables dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; els
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
VUITÈ.- Comunicar l’adopció d’aquest acords al Govern de l’Estat, al Govern de
Catalunya,als representants de la “Campanya papers sense contracte”, a la
Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i a les Centrals Sindicals de
la ciutat.

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 33.- DE SUPORT AL CORRELLENGUA. Ha estat rebutjada amb 20 vots
en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 4 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
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del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, números 34, 35 i 36, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, faran la presentació el Sr. Graells, Sr. Husillos i Sr. Belver.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo voldria defensar-la una mica, perquè de fet, com hem votat en contra de
l’anterior, no hi hagués dubtes respecte al nostre suport a una iniciativa cívica, que
porta més de 19 anys a la ciutat, que no va en contra de res, sinó a favor de la
llengua i la cultura catalana i que té també, evidentment, un component
reivindicatiu.
L’ús social de la llengua, una altra cosa és la llibertat personal de cadascú,
evidentment estem en un país lliure i cadascú pot parlar en la llengua que vulgui, en
les dues llengües oficials de Catalunya que són el castellà i el català, però sí que és
cert que hi ha un component social en relació a l’ús de la llengua i que aquí encara
hi ha molt camí per recórrer.
I també és cert que hi ha hagut una actitud, aquesta sí que bel·ligerant, del govern
central, trencant els acords, trencant els pactes que ha hagut en aquest país per la
immersió lingüística, per un ús en llibertat de la llengua i, sobretot, per discriminar
positivament en aquells casos en què, per motius de procedència o per motius
socials o motius educatius, no hi ha hagut oportunitat d’accés a la llengua catalana.
Jo mateix vaig cursar els meus estudis de primària, secundària, universitaris, en
castellà, perquè el català estava prohibit i, per tant, aquí hi ha un component que
requereix d’una discriminació positiva, fins i tot amb gent de la meva generació. No
parlem de la població nouvinguda, etc.
Per tant, pensem que cal seguir tenint aquesta actitud reivindicativa, lúdica, que el
que busca és defensar una llengua, qualsevol estat, qualsevol nació defensa les
llengües, les llengües sempre estan en situació de ser defensades, que es parlin
millor, que s’utilitzin millor, etc. Per tant, això és una qüestió que per nosaltres no té
cap mena de problema.
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Per tant, donem suport a les entitats i als grups que organitzen el Correllengua i
també defensem aportar l’ajut necessari per al bon funcionament d’aquestes
activitats. I sobretot també hi ha una iniciativa molt important que és la del
voluntariat, que és impulsada per la CAL, per facilitar l’aprenentatge i l’ús social de
les persones nouvingudes, i aquí sí que, a través del voluntariat, s’està fent una
tasca important en aquest sentit, gent que no coneix, ni domina, el català, en alguns
casos ni el català, ni el castellà, però en d’altres casos, el castellà sí i el català no,
que aquest és un altre element que podríem parlar.
I, per tant, és un factor de discriminació, de discriminació social, no dominar una de
les llengües, t’impossibilita accedir a determinats llocs de treball, etc, per tant, quan
parlem del català com a factor de cohesió social, estem parlant precisament d’això.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, la moció que el grup municipal socialista porta a consideració de la resta de
grups, té a veure amb una sèrie de situacions que a molts municipis de Catalunya, i
suposem que de la resta de l’Estat també, doncs s’està produint i és que estan
rebent notificacions d’embargaments d’ajuts socials per part del govern de l’Estat i,
en concret, per part de l’Agència Tributària.
Avui mateix, home, no són ben bé ajuts socials, però avui mateix, per exemple, ha
vingut a aquest Ple el dictamen relatiu a les beques menjador, són vostès
coneixedors i coneixedores que, bé, els serveis socials municipals, de tots els
municipis, entre d’altres qüestions, i més en aquests anys, doncs tenim una pressió
prou important i és, malauradament, massa freqüent que haguem d’ajudar a
famílies en forma d’ajudes bàsiques i urgents de subsistència, en qüestions
d’alimentació, en vestit, allotjament, fins aquí tot normal, si no fos perquè
segurament a tots ens agradaria poder destinar-hi més recursos encara.
Però resulta que a instàncies d’una modificació d’un reglament per part del govern
de l’Estat, s’estan produint aquestes notificacions d’embargaments d’aquestes
quanties que tant ens costa a tots fer aquestes apostes polítiques en el si dels
ajuntaments o com a mínim en el nostre.
I bé, és aquesta la moció que d’alguna manera els hi plantegem, també aclareixo,
en aquest ajuntament, aquesta situació no es produeix, donat que la forma de
pagament és relativament diferent, però estem parlant de casos com ara a Santa
Coloma, que em comentaven aquí, Santa Coloma de Gramenet, 40 casos, 40
notificacions d’embargament que ha rebut l’ajuntament per limitar, per no fer efectiu
el pagament d’ajudes socials com les que els hi descrivia.
Entenem que, bé, i fins i tot segurament el paper que en aquest hemicicle
representa al govern de l’Estat o, en qualsevol cas, el Partit Popular segurament
també estaran d’acord i donaran suport a aquesta moció. Gràcies.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per a la moció on demanem l’increment del salari mínim interprofessional, a veure,
saben que des de fa molts anys el salari mínim interprofessional ha estat a debat
per la seva quantia i el que significava respecte de les possibilitats de garantir una
qualitat de vida, diguéssim, acceptable per les famílies o per les persones que
rebien aquesta quantitat.
Finalment, des de la Unió Europea, el Comitè de Drets Socials del Consell
d’Europa, ha fet un informe respecte d’aquesta qüestió, entre d’altres, del conjunt
dels països de la Unió. Aquí el que en aquest document literalment es diu és que el
salari mínim interprofessional espanyol, que recordo que en aquests moments està
en 648 euros, no assegura un nivell de vida decent. Això ho diu tal qual aquest
informe del Comitè de Drets Socials del Consell d’Europa.
Per tant, el que nosaltres fem en la nostra proposta de moció és instar al govern
d’Espanya perquè de manera progressiva, però accelerada, assoleixi allò que és
una recomanació de la Comissió Europea, que és que la quantia del salari mínim
interprofessional per a una jornada complerta, sigui el 60% del salari mitjà del país.
Això en aquests moments significaria que per a Espanya el salari mínim
interprofessional seria de 15.697 euros a l’any. No estem parlant de cap barbaritat,
estem parlant de prioritzar a l’hora de fer govern i saber on hem de posar i on hem
de destinar principalment els nostres recursos.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció de suport al Correllengua, bé, no ho hem dit abans tampoc, no
ho hem inclòs a la intervenció anterior, però nosaltres donem suport al text íntegre
que presenta l’entitat que promou el Correllengua, punt, de la mateixa manera que
abans la companya Ana González deia, nosaltres el nostre text de moció depèn
d’aquelles entitats que el promouen i no podem decidir, doncs de la mateixa manera
aquest text entra al Consistori amb un determinat sentit escrit i nosaltres donem
suport al text íntegre.
Si no es respecta el text íntegre, estem d’alguna manera, volem que el Correllengua
continuï succeint, continuï passant, es continuï produint a l'Hospitalet, però ens
abstenim en la proposta que fa el Partit Socialista de modificar el text de l’entitat
promotora, no ho acabem d’entendre, entenem el per què, però no acabem
d’entendre cóm poden fer-ho i defensar-ho.
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En relació a la 36, la 36 segurament és la millor del dia, és impressionant, creiem,
bé, no és el primer cop que sentim això, des que estem aquí hem sentit ja, jo crec
que en els tres o quatre Plens que hem estat hem sentit la proposta aquesta
d’augmentar el salari mínim, com a resposta a moltes coses, com a resposta a les
propostes de reducció de salaris que feien alguns grups, com a resposta a moltes
coses, és interessant.
Podríem estar inclús d’acord amb el fons de la moció, però segurament ens
abstindrem i ens abstindrem, perquè considerem que aquesta és una moció de les
que podríem anomenar així com en un concepte clar, farsa, és un exemple
claríssim de brindis al sol, una mica el que deia també abans el Miguel, d’aquells
temes que simplement els llencem i ens agrada llençar-los i a vegades inclús els
llencem col·lectivament, perquè, bé, així quedem tots bé.
Cal recordar potser, que des de l’ajuntament no tenim capacitat, ni competències,
per regular aquest tipus de qüestions, i preferiríem no utilitzar les mocions per fer
aquest tipus de propostes que no ens porten enlloc. Sobretot tenint en compte que
aquest mateix grup que presenta, qui les presenta, és qui governa des de fa més de
30 anys i qui no pren cap tipus de mesura per capgirar el model productiu i aquí
està el problema, o sigui, el problema no és si la gent té un salari mínim
interprofessional més alt, el problema és girar el model productiu de la ciutat, el qual
és el principal generador de desigualtats, en aquesta ciutat i en qualsevol,
desigualtats socials que existeixen i que tots coneixem segurament.
Afrontar la pobresa no es demostra presentant mocions d’aquest estil, sinó
implementant potser plans d’emergència social o propostes com la renda garantida
de ciutadania, diríem, nosaltres creiem que potser va per aquí el tema. Mesures que
es poden desenvolupar des dels ajuntaments i no hem de demanar a ningú que les
faci, i no posen l’accent només a persones amb feina remunerada, no, no només
aquelles persones que cobren una feina, per tal de resoldre problemes com l’atur, la
pobresa i la desigualtat, posant l’accent a tots els veïns i veïnes de la ciutat, no
només aquells que cobren.
Llavors, si no ho he dit, aquesta és una abstenció i la 34 també, i a la 35 votem a
favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Per part de Convergència, respecte a la moció sobre el Correllengua 2015,
presentada pel Partit Socialista, li donarem suport, li donarem suport tot i que ens
hagués agradat arribar a un consens amb l’anterior, jo estic molt orgullós de ser un
dels fundadors de la CAL aquí a l'Hospitalet i, per tant, qualsevol cosa que es pugui
fer pel català, la faré de bon gust, de bon cor, i a més a més, sense formar part de
cap excel·lència, perquè jo no demanaré mai ni perdó, ni permís, per ser català i
només ser català i, per tant, defensaré el català on faci falta, defensaré el castellà a
on faci falta, perquè també és una de les meves llengües, però respecte del català,
com el company ha dit, doncs estem en una certa inferioritat des de fa molt de

…/…

148

temps i, per tant, quan parlem d’inferioritats a molts nivells socials, el català també
ho és i, per tant, li dono suport, tot i que m’hagués agradat arribar a un consens
d’una sola moció conjunta, però entenc que el final dels acords no deixa de ser
bastant o pràcticament igual.
Respecte de la moció contra l’embargament d’ajuts socials, la votarem a favor, però
no sé si s’ha comentat que a dia d’avui ja el Ministeri d’Hisenda ha fet una
rectificació sobre els embargaments d’ajuts d’urgència, amb la publicació del Reial
Decret 9/2015, que defensa les entitats municipalistes, que es va publicar l’11 de
juliol, no sé si...i, per tant, en teoria, hi ha una ordre explícita d’aquestes coses
aturar-les, el que no sé si les han aturat, això és una altra història, que també a
vegades es publica una Llei i els mecanismes no funcionen, però si més no, saber i
posicionar-nos que sortosament el Ministeri d’Hisenda ha rectificat i, per tant,
aquest desori quedarà suposo que arreglat.
Quant al tema del salari mínim, manifestar-li al company Fran Belver que en el seu
dia li vaig dir de sotasignar-la conjuntament, no em fa massa cas, però no passa
res. La votarem a favor, evidentment, perquè la volíem sotasignar, i faré referència
una mica al que deia el company de la CUP, el Christian, mireu, està molt bé fer tot
una sèrie de tasques socials, d’ajudes socials, està molt bé, és necessari i
segurament en els moments que vivim és imprescindible, però jo estic convençut
que aquest brindis al sol de voler pujar el salari mínim interprofessional, si ho
aconseguim en els termes que en parlem o molt més, faria que automàticament
reduíssim molts dels ajuts socials. I, per tant, jo prefereixo treballar per pujar un
salari mínim, perquè les condicions laborals de tots els treballadors siguin millors,
perquè els salaris siguin millors, perquè efectivament hi hagi més feina, perquè si
aconseguim tot això, ens trobarem en situacions d’haver de donar menys ajudes
cada vegada.
Per tant, jo continuo pensant que les ajudes són necessàries, però el que és
realment imprescindible és tenir una visió de futur clara i concisa, hem d’assolir
aquest salari mínim i aquest salari mínim, evidentment i lògicament, depèn del
govern espanyol. Però nosaltres, des de l'Hospitalet, perquè tots els ciutadans de
l'Hospitalet, com d’altres poblacions, es veuen afectats, tenim el deure i des de la
meva formació política, el deure d’intentar des de les mocions que es presenten
aquí i dels acords que es presenten aquí, en la mesura que es pugui, arribar a ferlos entendre a les instàncies superiors que es poden assolir coses. Potser serà una
petita aportació, potser serà una aportació que no es tindrà massa en compte, però
si tots ho fem, possiblement se’n donaran compte.
I, per tant, torno a repetir, a favor d’aquesta moció, perquè si hi ha salaris dignes, la
gent viurà amb dignitat i, per tant, reduirem segurament en un futur, les ajudes
socials que s’han de prestar degut a la crisi.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Respecte a la moció del Correllengua, en aquest cas com s’ha corregit aquest tros
de text que l’Assemblea no veia bé, doncs en aquest cas sí que votarem a favor.
Pel que respecta a la moció contra l’embargament d’ajuts socials, no només
votarem a favor d’aquesta moció, sinó que, a més a més, convidem als companys
regidors del PP que parlin amb els seus companys de Madrid i els hi donin una
mica de sentit comú, perquè de veritat que és una mesura que no té cap sentit, no
té cap sentit que persones que necessiten aquestes ajudes siguin víctimes d’un
embargament, precisament per no pagar, si és que sinó no necessitarien l’ajuda, o
sigui, no té gaire lògica.
Després, respecte a la moció del SMI, a veure, votarem a favor de la moció, com
no, perquè d’una pujada del SMI no podem votar en contra, això sí, a mi em sembla
que el Partit Socialista un cop més va una mica tard i gairebé sempre de forma
bastant interessada a més. Hem sentit molts cops parlar de demagògia per part del
Sr. Belver, perquè quan alguns partits parlaven dels sous dels polítics i demés,
doncs sempre ho utilitzaven al nostre favor. Miri, la paraula demagògia té un
significat que diu: política fonamentada en la utilització de mètodes emotius per
estimular els sentiments dels governats, perquè acceptin promeses i programes
d’acció impracticables. Bé, a nivell municipal, jo crec que aquesta moció és
impracticable.
Això sí, li podria comentar que el Sr. Zapatero va estar des del 2004 fins al 2011,
durant aquests anys va pujar el salari mínim de 460 a 640 euros, o sigui, fa quatre
anys, quan la crisi ja estava aquí i, bé, els companys del PSOE a Madrid es veu que
no la veien, ja consideraven que aquest 640 euros ja eren suficients. Bé, ja no vull
parlar tampoc del govern del PP que ha pujar 8 euros en quatre anys, de la mà de
la Merkel i del FMI, o sigui, que això també...
Bé, un cop dit això, per mi que quan el Partit Socialista ha pogut fer aquest canvi no
l’ha fet, ara quan estem a prop d’unes autonòmiques i d’unes estatals, vinguin amb
propostes de pujades del SMI, jo crec que deixa bastant clara la postura que és
totalment electoralista i demagògica. Això sí, desitjo amb totes les forces, Sr.
Belver, que el Sr. Pedro Sánchez no surti de governant, perquè de veritat que es
ficaria en un compromís seriós amb aquesta moció, no sé si després la defensaria
amb tanta força.
Bé, i finalment, per donar una volta a tot això, suposo que en el pròxim Diari de
l'Hospitalet sortirà que el govern del PSC de l'Hospitalet demana que es pugi el
SMI, que és un titular que queda supermaco, però bé, tant vostè com jo sabem que
això no dependrà directament de nosaltres, o sigui, agrairia que al menys no
perdéssim el temps a fer campanya política per les eleccions. Gràcies.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
De la moció del Correllengua, com deia abans, ens hagués agradat que fos el text
íntegre en la moció del PSC, tot i així votarem a favor de la moció del Partit dels
Socialistes.
Referent a la número 35, doncs votem a favor de la moció contra l’embargament
d’ajuts socials per part del govern de l’Estat.
I sobre la moció sobre el salari mínim, doncs ens hagués agradat que això que avui
propugna el Partit Socialista s’hagués aplicat quan governava a l’estat espanyol, cal
mirar també que avui a l’estat espanyol el salari mínim és dels més baixos que hi ha
a tota Europa, per dir-ho d’alguna manera, és una xifra molt penosa quan la
comparem amb el salari mínim de països com Bèlgica o Holanda, on el salari mínim
és de 1.502 euros, Alemanya de 1.473, o Irlanda de 1.462, i a l’Estat Espanyol
únicament és de 757 euros bruts mensuals.
Espanya es troba a la cua en l’augment del salari mínim, ho comentava el company
de Guanyem, ni el Partit dels Socialistes, ni l’actual govern del Partit Popular han fet
res, en una situació de crisi, una situació on hi ha més de 770.000 famílies que no
tenen cap tipus de sou, que no tenen cap tipus de pensió i no tenen cap tipus de
subsidi, i en un país on l’habitatge i la llum és el més car d’Europa.
Ens agradaria que el Partit Popular en lloc d’equiparar-se a Europa únicament en el
tema de retallades econòmiques, també s’equiparés en el que seria el salari mínim
interprofessional, en la part alta, i també, com nosaltres defensem una Europa
social, que també a part de tenir un salari mínim europeu, que tinguessin al conjunt
d’Europa, també demanem que hi hagi un salari màxim, és a dir, en aquesta
situació.
Per tant, en la moció del Partit Socialista, doncs la votarem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bé, respecte a la moció número 34 del Correllengua, que proposa el PSC, nosaltres
igual que hem votat a l’anterior, nosaltres també votarem en contra, no sé si em
tranquil·litza o no el fet que vagin per separat Esquerra Republicana, Convergència
i la CUP i vagi per separat el PSC o si és el pas previ i l’any que ve ja aniran
directament junts, perquè ja hi ha ajuntaments que s’afegeixen perquè el seu
ajuntament formi part dels municipis per la independència.
Nosaltres des del Partit Popular lamentem que el PSC hagi abandonat la defensa
del bilingüisme, nosaltres, com he dit abans, considerem que les llengües són
instruments de comunicació, no són instruments reivindicatius i que, per tant, la
gent ha d’utilitzar tant el català, com el castellà, en funció de la seva decisió
personal.
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I, per tant, nosaltres no ens mourem d’aquí, nosaltres considerem que el català i el
castellà han de ser llengües vehiculars a Catalunya, perquè tenim dues llengües
cooficials que són el català i el castellà i, per tant, nosaltres lamentem que el Partit
dels Socialistes de Catalunya mica en mica se’n vagi cap a posicions més radicals
en aquest sentit.
Respecte a la número 35, sobre el tema de l’embargament dels ajuts del govern de
l’Estat, nosotros nos vamos a abstener, como ha dicho algún portavoz
anteriormente, el gobierno, pues ya se plantea la modificación inicialmente de la
reforma de la Ley general tributaria, en la que sí que es cierto que de manera inicial,
pues se podía embargar a todas aquellas personas, porque eso constaba como
subvención y no había un criterio discriminatorio.
En este caso. el gobierno, como decía el Sr. Jiménez que hiciera llegar el sentido
común a Madrid, pues yo creo que ya se han dado cuenta ellos solos, y entonces,
en este caso, pues se impulsa el cambio de la normativa, para que estas ayudas
familiares sin recursos, concedidas por parte de los ayuntamientos o de las
diputaciones, pues que sean inembargables, que es lo justo, y además que estén
exentas de pagar los impuestos.
Esto además se va a hacer, según ha anunciado el gobierno español, se va a hacer
de manera retroactiva, o sea que todas aquellas personas que hayan estado
pagando y hayan tenido alguna situación que se puedan ver afectadas por estas
retenciones, podrán recuperar estas ayudas. Por tanto, nosotros nos abstendremos
atendiendo que el gobierno español, pues modifica el apartado referido a esta parte
concreta de embargar las ayudas.
Y respecto al tema del salario mínimo interprofesional, evidentemente nosotros
votaremos en contra, no solamente la consideramos demagógica, sino que la
consideramos partidista, electoralista, y evidentemente se nota que están las
elecciones cerca y entonces hay que empezar a sacar conejos de la chistera y
empezar aquí a vendernos cosas.
Así que si la situación económica se supone que ahora es el momento idóneo y
entonces se supone que si es idóneo es porque es mejor, entonces eso es logro en
este caso del Partido Popular, que genera oportunidades, para que se puedan
sentar las bases de la mejora económica y la recuperación de todas las familias.
Si ese porcentaje…

S’escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor señora, no puede usted intervenir, ni interrumpir a una persona que
está ejerciendo su derecho al uso de la palabra. Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El porcentaje que ponen ustedes en la moción de incrementar en un 60% el salario
mínimo, si se hubiera hecho en los gobiernos socialistas, tal y como prometió el
presidente Zapatero en el año 2012, pues ahora mismo estaríamos en otra
situación, cosa que tampoco hicieron, por tanto, ahora también lo quieren prometer
y ya veremos lo que hacen, esperemos que no consigan llegar al gobierno de
España. Gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo em posicionaré en el punt 33 i el company en el 34 i 35. Primer, en el punt 33 del
Correllengua, un altre cop repetim que trobem a faltar la manca de voluntat per fer
un consens a l’hora de donar suport al Correllengua, on sempre hem trobat consens
en aquest ajuntament, per tant, trobem a faltar aquesta falta de voluntat per trobar
un text conjunt on tots estiguem còmodes i podem aprovar conjuntament.
En tot cas, votarem a favor, el Correllengua per nosaltres és una iniciativa cívica
que sempre hem donat suport i sempre donarem suport a totes aquestes iniciatives
que treballin per la normalització de la llengua catalana, convertint-la en una llengua
vehicular i d’integració. Per nosaltres la llengua sempre serà un element d’integració
i no de divisió de la societat.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre les mocions 35 i 36, votarem a favor de la 35, creiem que és un element
fonamental que sembla mentida que això passi i que hagi passat, i que gent amb
exclusió social hagi patit aquestes situacions i d’altres situacions fragants de pèrdua
de drets. A mi em sembla una mica demagògic, parlant de demagògia, quan la
portaveu del Partit Popular parla que totes aquestes ajudes que han minvat a les
persones que tenien dret, que ara es torni a modificar, igual que la modificació de
l’IRPF que s’ha avançat sis mesos, i parlen després d’altres grups, de manera
legítima, però jo crec que poc creïble, sobre la demagògia d’altres opcions, com
vostès jo crec que estan fent tot aquest conjunt de mesures demagògiques, perquè
estem precisament en període electoral i com està arribant el canvi, doncs jo crec
que vostès estan fent una solució inhàbil.
Sobre la 36, nosaltres votarem a favor sobre el fons, el problema és que nosaltres
creiem que no hi ha un debat seriós sobre el salari mínim interprofessional, creiem,
com deia el company Christian, que és un debat a fons sobre el model productiu,
que és el que genera llocs de treball que suporten aquest tipus de massa salarial,
no podem permetre un model d’estat que permeti pràcticament sis milions de
persones cobrant el salari mínim interprofessional i dos milions més cobrant o no
arribant als 1.000 euros, això t’indica que pràcticament vuit milions de persones
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perceben menys de 1.000 euros al mes, amb això tenim una estructura, però si
mirem els números, pràcticament la meitat de la classe treballadora assalariada en
aquest estat percep menys de 1.000 euros. Jo crec que això és el model, jo crec
que el que creiem que no funciona i que no funcionarà, ja siguin hotels, ja siguin el
que sigui, però creiem que no és el model ideal.
Sobre la proposta concreta, al ritme o al nivell que hem parlat els darrers onze anys
d’actualització del salari mínim interprofessional, ens aniríem a vint-i-nou anys, si
anem a l’increment mes anual, a vint-i-nou anys per arribar a la proposta dels
15.600 euros. A mi em sembla, doncs bé, inassumible, creiem que no..., falta una
concreció en el tema dels acords, avui el salari mínim interprofessional és parlar de
pobresa, de precarietat laboral, no és el mateix, creiem que ha arribat el moment
d’un compromís real, planificat, sabent com s’incrementa el salari mínim
interprofessional, perquè estem parlant de salaris de misèria.
Per tant, votarem a favor, però insistim en què no ens creiem els compromisos,
creiem que també per aquesta banda hi ha un compromís electoral, però no veiem
de fons la possibilitat o la voluntat real de corregir, tant el fons de la qüestió, com la
solució concreta del salari mínim interprofessional. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, en la moción número 34, en coherencia con la anterior del Correllengua, la
defenderá también Rainaldo.
En cuanto a la 35, moción contra el embargo de ayudas sociales por parte del
gobierno del Estado, miren, indudablemente no tiene ningún sentido embargar
ayudas otorgadas por los ayuntamientos por motivos de urgencias sociales, es que
nos parece, y perdónenme la expresión, canallesco hacer esto, sinceramente, nos
parece canallesco hacer esto que alguien a quien se le otorga una ayuda, porque
está pasando físicamente hambre, físicamente y lo digo literalmente, sean capaces
de tener tan poca sensibilidad social, como decir, embárgueles ustedes, es
condenarlos a la muerte por deudas que han podido tener, o porque hayan caído en
desgracia, como el sistema no ha sido capaz de recogerlos cuando alguien se cae,
no ha sabido tejer esa red que recoge a la gente que se cae del sistema por
circunstancias, que nada tienen que ver con ellos.
Por lo tanto, nos parece, y lo repito otra vez y perdónenme la expresión, canallesco
que haya tan poca sensibilidad social como para dictar este tipo de leyes o de
normas que al final le quiten a una persona el poco pan que puede llevarse a la
boca. Por lo tanto, como no puede ser de otra manera, vamos a votar a favor y con
los dos brazos si se puede, en esta moción.
En la moción 36, en el número 36 del Orden del Día, moción pidiendo el aumento
del salario mínimo interprofesional, pues también vamos a votar a favor, pero
también queremos hacer algunas consideraciones. No podemos dejar de expresar
que en este Pleno municipal es muy agradecido presentar mociones de este tipo,
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se queda muy bien con la ciudadanía, total al final no las has de gestionar tú. Por
eso nos parece que habría que tener un poco de cuidado y más cuando se acercan
tiempos electorales y todas estas cosas, porque no están bien vistas, porque
aunque se hagan con buena fe y no lo dudo, pues puede dar la sensación de que
se le mete algo de tema electoral ahí.
Pero la cuestión es, vamos a ver ¿va a proponer el PSC o el PSOE un incremento
de casi un 63% de 9.080 euros a 15.670 anuales del salario mínimo en el programa
electoral de las próximas elecciones generales? ¿lo va a proponer? A mí me
gustaría verlo, verlo ahí, es posible que lo hagan, pero por si acaso yo pregunto.
Porque es ahí donde se han de llevar estas propuestas, en los programas
electorales, y luego cumplirlas. Pero, más aún, en caso de gobernar el PSOE
¿llevará a cabo un incremento del 63% del salario mínimo? A mí me parece que
este tipo de propuestas la verdad es que están muy bien, pero hacen que se pierda
la credibilidad muchas veces en la política y en los políticos, porque a veces se
hacen sabiendo que no tienen posibilidad de salir adelante y mucho menos desde
foros que no tienen la competencia para ello.
En cualquier caso vamos a votar favorablemente, porque a nosotros sí que nos
gustaría que esto pasara y sí que abogaremos siempre para que el salario mínimo
interprofesional sea un salario digno. Bienvenida la propuesta, pero con las
consideraciones que he hecho, la votamos favorablemente.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con el punto 34 del Orden del Día, propuesta por el PSC, Ciudadanos
votará en contra. La verdad es que nos sorprende que asuman ustedes, todos los
concejales del PSC, el panfleto de esta propuesta de iniciativa de la Coordinadora
d’Associacions de Llengua Catalana, CAL, y aclaro, la iniciativa de promover el
conocimiento del catalán nos parece extraordinaria, como nos parecería
extraordinaria cualquier moción de apoyo a la difusión del castellano en Cataluña.
La iniciativa de la CAL para el 2015, dedicar a Ovidi Montllor el Correllengua de
2015, y difundir el ostracismo al que fue sometido por las principales
administraciones valencianas, por su condición e ideología, en la medida en que
contraviene el artículo 14 de la Constitución Española, tendría nuestro apoyo sin
fisuras. Pero lo impide el permanente uso panfletario, quejica y nacionalista, que
impregna, por desgracia, esta propuesta y muchos de los discursos en el ámbito
político catalán.
Basta leer la parte expositiva de la moción para centrar el panfleto: atendida la
marginación que recibe el catalán por parte de las instituciones estatales, desde la
sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, que menosprecia la lengua y la
nación catalanas, hasta la Ley Wert que dinamita los fundamentos de nuestro
sistema educativo. Pero ¿de qué marginación hablan? ¿a qué menosprecio de la
lengua y la nación catalana se refieren? ¿de verdad creen ustedes que una
propuesta de estas características cohesiona o es un elemento de integración?
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El gran problema es que ustedes no se han molestado en hacer un análisis crítico
de la propuesta que les hacían, la CAL, y como siempre quieren pescar en todos
los caladeros. ¿Han leído ustedes el contenido de la sentencia del Tribunal
Constitucional? ¿Esta sentencia? Pues si quieren les puedo facilitar el fundamento
jurídico 14, el relativo a la lengua catalana, y el reconocimiento de la misma como
lengua como lengua cooficial junto al castellano, estableciendo que no puede haber
supremacía de una lengua sobre la otra. Se podrá estar o no de acuerdo con los
fundamentos jurídicos de la sentencia y nada que decir.
Pero insisto, dónde está la marginación, dónde el menosprecio a la lengua
catalana. Miren ustedes, la recta aplicación del principio de igualdad en el ámbito de
la justicia, exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en el contexto
de la lengua catalana, siendo una lengua española diferente del castellano, de uso
minoritario, merece todo el apoyo institucional que sea preciso para evitar su
desaparición, todo. Pero me parece que se han tomado medidas y en algunas
ocasiones quebrantando, a nuestro juicio, el sentido común, es lengua vehicular en
todos los ciclos obligatorios de la enseñanza, es requisito indispensable o
evaluable, para el acceso a algunas profesiones, tiene una permanente difusión en
los medios de comunicación de nuestra comunidad autónoma. Con todo esto, nos
resulta increíble la incapacidad que tienen ustedes de hacer una lectura crítica de
las propuestas de la moción que reciben y suscriben, cuándo se va a dejar de
utilizar e instrumentalizar la lengua como arma política. Espero aclaraciones a estas
dudas que les planteo.
En relación con la LOMCE, la Ley Wert, miren ustedes, hay razones suficientes,
muchas, para estar en contra de esta Ley, muchísimas, y estaríamos de acuerdo en
muchísimas de ellas, incluso podríamos aprobar una declaración institucional en
contra de la misma, porque ha dado la espalda a la comunidad educativa, porque
abandona la atención a la diversidad, porque desprecia la valoración continua
estableciendo las reválidas en la ESO y el bachiller, muchas razones hay, pero
esgrimir que dinamita los fundamentos de nuestro sistema educativo ¿a qué
fundamentos se refieren?¿al sistema de inmersión lingüística? ¿a la exigencia de
que se imparta en castellano el 25% de las asignatura? Les recuerdo que esto ha
sido avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal
Supremo.
Algún día entenderán que en política eso de nadar y guardar la ropa, ese diluir el
mensaje político para agradar a todos, es un engaño a sus electores, sí, a los
ciudadanos que les han votado a ustedes. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Breument, mirin, en el tema del salari mínim interprofessional, demandaven, “esto
es demagógico, es partidista, además no toca en el ayuntamiento”, tot això. Dir-los
que el grup parlamentari socialista, al gener d’aquest any, va entrar aquesta
resolució, aquest tipus de petició, en el Congrés dels Diputats, no sé si allà tampoc
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toca, però jo crec que sí, aquí el que fem és demanar-li al govern d’Espanya que
faci això. Quan diuen, escolti, és que aquí tothom parla i ningú fot res, els hi recordo
que a l’època del govern Zapatero, l’increment del salari mínim interprofessional va
ser d’una mica més del 40%, una mica més del 40%.
Jo no estic plantejant, la moció no planteja en cap moment, que aquest increment
que nosaltres estem plantejant fins arribar al 60% del salari mitjà espanyol, això es
faci el primer any, no ho posa enlloc, i jo en la meva intervenció els he dit que de
manera progressiva i assumible, arribar a aquesta quantitat, que serà un any, dos,
tres, cinc, però en qualsevol cas el que és segur és que no serà pujant el 0,1% o
congelant el salari mínim, per això fem la proposta que el govern d’Espanya arribi
fins aquí.
I a la vista que, excepte el Partit Popular, que ha votat en contra, i el company de la
CUP que s’ha abstingut, jo espero que la resta, que sí que han votat a favor i m’han
acusat a mi d’electoralista, proposin als seus partits que ho posin en el seu
programa, perquè com tots estan d’acord, espero que vostès també ho facin.
I després respecte del tema de la llengua, mirin, el problema és que aquí cada
vegada que parlen uns o uns altres, el resultat és que generen un independentista
més, estan utilitzant la llengua com arma llancívola, estan utilitzant la llengua com
un pretext, estan intentant enfrontar a una comunitat on mai, mai això havia estat un
problema, mai. Qualsevol persona que porti uns quants anys vivint a Catalunya, si
és una persona sensata, si és una persona amb seny, no podrà dir que la llengua
és un problema, perquè no ha estat mai.
Per tant, el Correllengua, que és una activitat lúdico-festiva, el Correllengua és una
activitat lúdico-festiva, més allà del manifest o del que digui o deixi de dir, jo els hi
dic, la activitat del Correllengua és una activitat lúdico-festiva, és una activitat que el
que pretén, entre d’altres coses, és que la llengua sigui un vehicle de cohesió, que
és el que sempre hem intentat, és el que sempre s’ha buscat a Catalunya.
Y, Sra. Esplugas, si quiere para el próximo Pleno le traigo la lista de los años, uno
detrás de otro, que ustedes han votado a favor, que son unos cuantos, con lo cual,
antes de acusar a otros de que si electoralismo, de que si partidismo, de que si no
sé qué, a lo mejor es que ustedes ahora, hoy que es el último Pleno antes de las
elecciones autonómicas, lo que quieren es marcar distancia para manifestarse,
generar dos independentistas más, y ver si se acaban de disputar los tres que
quedan con Ciutadans, a ver a quien le caen los votos.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Com ha fet esment al tema de la Llei Wert respecte de la llengua, dir-li que
nosaltres sí que pensem que és un atac al model que hem acordat i que per això
nosaltres portem 19 anys defensant el Correllengua, és a dir, no és una cosa que
ara ens haguem radicalitzat, jo crec que qui s’ha radicalitzat que deia la Sra. Sonia
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Esplugas, precisament és, en aquest cas, el Partit Popular, nosaltres sempre hem
estat al mateix lloc, defensant la llengua catalana.
El model de la Llei Wert pretén trencar una cosa que té una ampli consens social a
Catalunya i és separar els alumnes en alumnes que van a escoles on
l’escolarització és en català i alumnes que van a escoles on l’escolarització és en
castellà, això és la Llei Wert, per tant, això és un atac profund al model
cohesionador que hem construït entre tots a Catalunya i, per tant, per això ens hem
oposat.
I després, nosaltres no coincidim en tot el que les entitats que conformen la CAL
diuen, ni en tot el manifest de la pròpia CAL, no coincidim en tot, però ens uneix una
cosa, que és la defensa de la llengua i la cultura catalana i, per tant, nosaltres que
no ens identifiquem amb algunes pràctiques i amb algunes manifestacions, sí que
donem suport al Correllengua, com hem donat suport sempre.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Vint segons, telegràficament, ens constava la norma a la qual feia referència el Sr.
Monrós, però no reverteix i de fet la pròpia Sra. Esplugas feia menció, a
manifestacions del govern, que esperem que properament es materialitzi, i de fet, el
passat 24 de juliol en seu parlamentària, en el Parlament de Catalunya, es va
debatre al respecte d’aquesta qüestió també. Res més.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Jo el que vull comentar-li al grup socialista és que la Llei Wert garanteix la llibertat
del castellà a Catalunya, garanteix. Dit això, nosaltres estem radicalment en contra
que l’única via d’integració d’una persona sigui el català, nosaltres tenim dues
llengües, tant una és bona, com l’altra, i per tant, cadascú ha de tenir la llibertat de
parlar el que consideri més oportú, no ha d’haver-hi cap mena d’imposició
lingüística cap al català, perquè això és imposar i nosaltres estem en contra de la
imposició del català.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, reiterar otra vez, este discurso aburre, siempre estamos con la misma música,
detrás de todas estas asociaciones, salvo algunos que puede ser que no, sabemos
lo que hay y sabemos cómo se retroalimentan y donde están, y al final lo del
Correllengua a mi no me importaría incluso darle soporte, siempre y cuando
supiéramos el objetivo fundamental cual es, detrás de todas estas asociaciones que
todas tienen signo nacionalista y además muchas de ellas radicalizadas, hay lo que
hay.
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Y decir que nosotros intentamos enfrentar las lenguas, es mentir descaradamente,
lo diga quien lo diga, nosotros simplemente lo que decimos es precisamente lo
contrario, que no hay que enfrentarlas, que de una manera natural broten las
lenguas, de una forma espontánea, y que cada uno hable lo que quiera, escriba
como quiera y se manifieste en libertad como quiera, en la lengua materna o en la
que él quiera.
A ver, y acabo, si aquí hay algún, hoy, estoy hablando de hoy, en la actualidad,
algún idioma, alguna lengua marginada, es el español, no hay más que ver, y lo he
dicho antes, que no me ha dado tiempo de acabar, no hay ni un documento en este
ayuntamiento, no hay ningún documento encima de estas mesas, que esté escrito
prácticamente en castellano, simplemente algún grupo que hace alguna propuesta
y la hace en castellano, o sea, cuando lo normal sería que estuviera en bilingüe,
porque eso es tratar a las dos lenguas en el mismo plano de igualdad.
Eso es lo que pretendemos, que esté en bilingüe, no en contra de nuestra lengua
propia también, porque yo tengo hijos aquí que los han amamantado ya
cantándoles nanas en catalán, cómo voy a estar en contra yo de eso, jamás. Pero
lo que no quiero es que una lengua se pelee con la otra, porque haya gente
nacionalista que haga permanentemente un enfrentamiento, eso sí que es
enfrentamiento, nosotros queremos defenderla en un plano de igualdad y que al
final, cuando nosotros votamos en contra es precisamente porque vemos lo que
hay detrás de eso. Y nada más que decir, que ya está bien del lloriqueo
permanente con que la lengua catalana está siendo reprimida, con que no se le
deja que se expansione, no, no, no es así, no es cierto, yo creo que en este
momento, y lo reitero y ya me callo, precisamente es al contrario, es la lengua
española la que está siendo marginada.

SRA. ALCALDESSA
Pasamos al bloque siguiente de las mociones de Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 34, 35 i 36; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 34.-

EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2015.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
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representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 7 vots en
contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010,
que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
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QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL) i a les entitats membres del Consell de Ciutat.

MOCIÓ 35.- CONTRA L’EMBARGAMENT D’AJUTS SOCIALS PER PART DEL
GOVERN DE L’ESTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en els darrers mesos, diversos Ajuntaments catalans han rebut ordres
del Ministeri d’Hisenda d’embargar ajuts socials a persones o famílies amb pocs
recursos pel fet de tenir deutes anteriors amb l’administració pública.
VIST que aquesta ordre te origen en el canvi del Reglament General d’Aplicació
dels Tributs de l’Estat aprovat a finals de l’any 2014, que obliga els ens locals a
informar a Hisenda de tots aquells ajuts econòmics que es concedeixen,
independentment de la seva quantia.
ATÈS que considerem que aquests embargaments són inadmissibles, ja que
afecten de forma directa a persones i famílies que, per la seva situació
socioeconòmica, es troben en risc d’exclusió social i perquè desvirtuen el sentit dels
ajuts que els Ajuntaments atorguen per motius d’urgència social.
ATÈS que els ens locals, en base a la l’article 30 de la Llei catalana 13/2006, de 27
de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, haurien de poder regular
prestacions socials de caràcter econòmic per atendre situacions de necessitat
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l’alimentació, el vestit o
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l’allotjament, un fet que s’adiu al que recull l’article 25.2.e, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, que considera competència bàsica
dels ajuntaments l’avaluació i la informació de situacions de necessitats social i la
seva atenció immediata.
VIST que l’article 606 de la Llei d’Enjudiciament Civil indica que els bens com ara
aliments, combustible i d’altres que siguin imprescindibles perquè l’executat i les
persones puguin atendre la seva subsistència amb dignitat raonable seran
inembargables sempre que sigui l’única font d’ingressos de les persones
beneficiàries i estiguin per sota del salari mínim interprofessional, tal i com marca
l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Informar a l’Agencia Tributaria de la impossibilitat d’acomplir les
diligències en els termes requerits sense vulnerar els límits de la inembargabilitat
SEGON.- Demanar al Ministeri d’Hisenda un canvi legislatiu immediat per tal
d’aclarir i fer efectiva la inembargabilitat dels ajust d’urgència social i a la vegada
recuperar els ajuts embargats
TERCER.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Hisenda, a l’Agència Tributaria, a
tots els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats i als membres de
Consell de Ciutat.

MOCIÓ 36.- DEMANANT
INTERPROFESSIONAL (SMI)

L’AUGMENT

DEL

SALARI

MINIM

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 3
vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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 l’article 35 de la Constitució declara com a dret la garantia d’una suficient
remuneració salarial per satisfer les necessitats personals i familiars.
ATESA la congelació que ha patit el Salari Mínim Interprofessional (SMI) durant els
anys 2012 i 2014, i la pèrdua de poder adquisitiu d’un 0,8% l’any 2013 que han
significat la pèrdua d’un poder salarial de compra d’un 3,2%.
VIST que la Enquesta de Condicions de Vida 2014 de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE) fa palès un increment important de la taxa de pobresa fins al
22,2%, amb una especial afectació entre els menors de 16 anys, i per tant a les
famílies, on la taxa s’eleva fins al 30,1%, un total de 7,9 punts superior a la de la
mitjana de la població; i que la mateixa enquesta mostra una disminució dels
ingressos mitjans anuals de més de 3400€ des de 2009
VIST que amb les dades aportades amb l’Enquesta de Condicions de Vida 2014,
llindar de pobresa en una llar d’una persona es situaria en els 7.961 euros, mentre
que el Salari Mínim Interprofessional per una jornada completa es situa en els
9080,40€
ATÈS que les dades d’Eurostat mostren un increment durant 6 anys consecutius de
la contractació a temps parcial, situada en el 15,7% (informe 2013).
ATÈS que les dades sobre l’atur del Ministeri de Treball mostren que el 92,65% dels
contractes realitzats aquest mes de juny 2015 son de caràcter temporal.
VIST l’incompliment per part de l’Estat de les recomanacions del Consell d’Europa
en la seva Carta Social, que proposa que el SMI estigui situat en el 60% del salari
mig del país, sent aquest salari a Espanya l’any 2014 de 26.162€
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern d’Espanya a seguir les recomanacions del Consell
d’Europa i augmentar progressivament el Salari Mínim Interprofesional fins als
15697,2€/anuals o en el seu defecte, el 60% del salari mig del pais.
SEGON.- Notificar aquest acord al Govern espanyol, al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, als grup polítics representats al Congrés dels Diputats, als
sindicats amb representació a la ciutat, a l’associació ASSAT45 i al Consell de
Ciutat.

CIUTADANS

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
Partido de la Ciudadanía, número 37, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias Sra. Alcaldesa.
Atendiendo que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria del 24 de julio de
2012, aprobó inicialmente el Reglamento de Participación Ciudadana de
L'Hospitalet de Llobregat. Fue aprobado definitivamente, tras el periodo de
exposición pública, en fecha 29 de enero de 2013 (Boletín Oficial de la Provincia
25/2/2013).
Atendido que, de acuerdo con el Preámbulo del citado Reglamento, su objetivo es
el de ampliar al máximo las posibilidades de la participación ciudadana.
Atendido que el Ayuntamiento de l’Hospitalet se adhirió, en el año 2000, a la "Carta
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad", que reconoce,
entre otros, el derecho de participación democrática de todos los vecinos en los
asuntos públicos. En el artículo 28.1 de la meritada Carta, en el apartado de
Mecanismos fiscales y presupuestarios, se recoge: “Las ciudades firmantes se
comprometen a establecer sus presupuestos de forma que las previsiones de los
ingresos y los gastos puedan hacer efectivos los derechos enunciados en esta
Carta. Pueden implantar con este fin un sistema de "presupuesto participativo".
Atendido que la participación ciudadana en el proceso de confección de los
presupuestos implica la asunción por parte de la ciudadanía de un papel activo en
las decisiones derivadas del principal instrumento de gestión del Ayuntamiento. Al
mismo tiempo, que esta práctica lleva más de 20 años demostrando en diferentes
administraciones ser un instrumento eficaz para la racionalización del gasto público,
la disminución de la corrupción, el fomento de la transparencia y, en definitiva, la
regeneración de la vida política de la ciudad, rompiendo la barrera burocrática que
separa la política local de la población y contribuyendo a formar una ciudadanía
activa y movilizada.
Atendido que se deberían iniciar los trámites para hacer efectiva la experiencia
participativa en la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento incluyendo en
el presupuesto anual una partida, que se elevaría al 0,5% del total de los ingresos
presupuestados, cuyo destino sería decidido directamente por la ciudadanía de
l’Hospitalet para financiar uno o varios proyectos. Reglamentariamente se regularía
el mecanismo de participación ciudadana y la forma de elección de los proyectos a
financiar.
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Por todo ello el grupo municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, solicita al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la participación de la ciudadanía de l’Hospitalet en la elaboración
de los Presupuestos del Ayuntamiento; incluyendo en el presupuesto anual una
partida, que se elevaría al 0,5% del total de los ingresos presupuestados y cuyo
destino será decidido directamente por la ciudadanía de l’Hospitalet para financiar
uno o varios proyectos.
Segundo.- Ordenar que se inicien los trámites para la elaboración y aprobación de
un Reglamento que regule el proceso de participación ciudadana en la elaboración
de los Presupuestos del ayuntamiento y la forma de elección del proyecto o
proyectos a financiar.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, per part nostra, tot i que som clarament favorables a propostes com els
pressupostos participatius, clarament favorables, aquesta moció ens genera molts
dubtes i moltes preguntes. Algunes d’elles podrien ser: quan parla constantment de
ciutadania a què apel·la, a quina ciutadania apel·la, qui són els ciutadans, hem
parlat avui també en una moció d’aquells que potser no eren ciutadans, aquells que
no són ciutadans, és que està molt de moda la paraula ciutadania, la paraula
ciutadà, ciutadana, està molt de moda, i té algunes atribucions que potser s’haurien
d’explicar una mica quan parlem de participació.
Ens agradaria saber quins són els models d’ajuntaments dels que feu esment,
perquè feu esment d’ajuntaments, quins són aquests models d’ajuntaments com
exemples d’administracions que promouen uns pressupostos participatius, perquè
n’hi ha moltíssims, no tots estan a prop, hi ha alguns que estan bastant lluny, però
hi ha models molt diferents. I parlant de model, ens agradaria saber quin és el
model, quin és el vostre model, que és el que promogueu amb aquesta moció, el
que està de fons en la participació ciutadana que li dieu, quin és aquest model,
expliqueu-lo una mica potser.
Voldríem fer també algun esment i alguna valoració sobre aquesta corrent que des
de fa molts anys impulsa a moltes administracions, moltes vegades obligades per
administracions i normatives superiors, a posar en marxa centenars milers de
reglaments, com el que vosaltres proposeu, plans i programes de participació,
ciutadania, participació ciutadana, veïnal, però això no vol dir, aquestes
aprovacions, que aquestes administracions entenguin, promoguin i acompanyin els
processos participatius, aquestes processos participatius. Però sobretot això no vol
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dir que aquests processos fructifiquin al final, perquè què vol dir que unes polítiques
de participació donin fruits.
Bé, per totes aquelles persones que ens hem dedicat i que ens dediquem
professionalment, i ara em permetreu que parli molt poquet, uns segons potser, en
primera persona, i que també ho hem fet professional i també des d’entitats i
moviments socials, a la participació comunitària i veïnal, l’objectiu primordial de
qualsevol d’aquestes iniciatives sempre ha de ser l’empoderament, per nosaltres,
d’empoderament per l’autonomia i l’autoorganització dels propis veïns.
¿Quantes administracions públiques tenen aquest objectiu com a prioritari darrera
dels seus processos participatius? Bé, des de la meva experiència professional i
personal, com a referent d’un programa públic de participació comunitària en
aquesta ciutat, al barri de La Florida, i com a membre d’una entitat de professionals
del treball comunitari i de la participació comunitària a Catalunya, us puc assegurar
que són ben poques, ben poques les que aproven, moltes les que aproven
reglaments i ben poques a les que els interessa que acabin funcionant i que acaben
donant processos participatius reals.
La participació comunitària i veïnal no s’engega a una ciutat com la nostra, a través
d’una moció o l’aprovació d’un reglament, sobretot a través de l’aprovació d’un
reglament no s’engega, s’engega als barris, s’engega amb projectes comunitaris
autònoms, ben dotats econòmica i professionalment, però també s’engega a les
escoles, s’engega als equipaments culturals, als ambulatoris, als casals de joves,
diria que no hi ha cap en aquesta ciutat, s’engega als ateneus populars, s’engega a
les entitats veïnals, socials i culturals de la ciutat.
Bé, com a grup creiem, com a CUP-Poble Actiu creiem que la participació és una
eina d’empoderament popular bàsicament, una eina formativa sobretot per
reconstruir el poder popular de la nostra ciutat i no veiem a la proposta d’aquest
grup, cap d’aquests elements esmentats. Tot plegat ens sona la mateixa música de
sempre, la mateixa, però potser amb un altre color als carnets.
I, per acabar, simplement dir, també un tema que apel·laré al personal, jo mateix
encara espero a rebre el suport que em va prometre un dels regidors electes
d’aquest grup que promou aquesta moció, durant el procés de repressió sindical,
acomiadament disciplinari i tancament de l’únic programa de participació
comunitària que hi havia en aquesta ciutat, a l’abril del 2014, encara espero que allò
que van prometre, que és que donarien suport al no tancament, encara espero que
vinguin i donin aquell suport, no recordo exactament a què es van comprometre,
però van dir donarem suport, i aquell programa es va tancar i era l’únic programa de
participació comunitària real d’aquesta ciutat, durant els últims sis anys, i l’únic
programa que quedava l’any 2014, participació comunitària.
Fins aquí, votem abstenció.
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Essent les 19.28 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència votarem a favor d’aquesta moció, perquè al cap i a la fi el
nostre programa electoral ja portava en un dels punts que volíem realitzar votacions
participatives per prioritzar les inversions al barris. No és exactament el mateix
contingut que el nostre, però sí que entenem que és important que la ciutadania, la
ciutadania són tots aquells ciutadans que viuen a l'Hospitalet i són els nostres, vull
dir, els de Cornellà són els de Cornellà, els d’un altre lloc seran d’un altre lloc, però
els de l'Hospitalet són els nostres, els que viuen aquí, treballen aquí, estan
empadronats aquí, per tant, són els que d’alguna manera pagant els seus impostos,
tenen uns drets a participar, perquè evidentment estan governats per l’ajuntament
de l'Hospitalet.
Torno a repetir, no és exactament la nostra proposta, però sí que penso que, en tot
cas, la votarem a favor, perquè pensem que és positiva, però sí que com que també
tenim alguna intenció de possiblement en un futur, modificar aquest reglament de
participació ciutadana, potser seria el moment oportú, d’aquesta moció
concretament, donar el trasllat oportú en el seu moment per, entre tots, fer que això
sigui possible amb el consens de tots, en aquest futur reglament de participació
ciutadana.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Doncs nosaltres portem molt de temps parlant de participació ciutadana i a part és
un dels eixos del nostre programa polític i del nostre ideari, considerem que la
participació ha de ser una eina fonamental pel canvi social i el canvi polític, ja que
tenim molt clar que aquest és un punt que aquest Ple hauria de ser un reflex exacte
del que opinen els nostres ciutadans. Però arribem aquí i ens trobem una proposta
que fa partíceps a la ciutadania d’un 0,5% del pressupost d’ingressos, o sigui, això
suposa 1,2 milions sobre un pressupost de 218, si tenim en compte el pressupost
anterior, la pregunta seria: ¿és aquesta la confiança que li tenim als veïns i veïnes
de l'Hospitalet per prendre decisions?
Nosaltres vam tenir un debat també bastant profund a l’assemblea nostra, perquè
clar, o sigui, posicionar-nos sobre una cosa tan nostra com és la participació també,
a veure, al final vam decidir abstenir-nos, abstenir-nos perquè la considerem
totalment insuficient, o sigui, la quantitat de la que es parla, és que jo gairebé no
parlaria gairebé ni de participació, sinó que són aquelles engrunes que, mira,
posem això, li posem això a la ciutadania per veure si així la acontentem una mica i
fem que el procés sigui una mica participatiu.
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Nosaltres lluitarem per la participació, però no d’aquesta forma, lluitarem perquè es
facin consultes pels projectes que ens afecten a tots, perquè es consulti on van
destinats els calers dels impostos que paguen i de quina manera. I jo crec que és
l’única forma d’apropar la gent a la política, perquè al final la política és la gent, o
sigui, que sí que em sembla molt bé i agraeixo molt l’esforç de fer un tema
participatiu i tal, però crec que entre tots hauríem de treballar una mica més si
realment és aquest 0,5% la confiança que li tenim als veïns d’Hospitalet.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Estamos un poco sorprendidos con esta moción, porque no acabamos de
entenderla. De entrada, nosotros somos unos defensores de los presupuestos
participativos, de contar con los vecinos para decidir parte de las inversiones y de
las partidas presupuestarias que se hacen en la ciudad, somos partidarios también
de las consultas ciudadanas, sobretodo en temas que afecten directamente a
asuntos del municipio, y no acabamos de entender qué tipo de participación
ciudadana es esta que se nos propone, en la que se impone un 0,5%, totalmente
arbitrario creemos, no sabemos a qué se corresponde, no sabemos en qué modelo
se basa, teniendo en cuenta que en nuestro entorno hay diferentes ciudades en las
que ya se está poniendo en práctica. Y uno por ejemplo puede ser Santa Cristina
de Aro, donde por ejemplo se llega a decidir el 50 o el 60% del total del presupuesto
y en otros municipios, en los que hay diferentes partidas, tanto en vía pública, como
en parques y jardines.
En fin, que la participación ciudadana es mucho más que decidir un 0,5% del
presupuesto, para uno o varios proyectos, entonces, está bien revisar el reglamento
de participación ciudadana, está bien repensar el papel que puedan tener los
“Consells de Districte”, está bien pensar de qué manera va a participar la
ciudadanía, si directamente, si a través de entidades, si de manera mixta, por todo
ello, nos abstenemos, porque no acabamos de entender a qué se debe esta
propuesta tal como está redactada y con estos puntos de acuerdo, el 0,5%, y en
estos términos. Muchas gracias.

Essent les 19.36 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Pues nosotros, por parte del Partido Popular, como principios básicos también
llevábamos en nuestro programa electoral, pues un aumento, una mayor
participación ciudadana como elemento de regeneración democrática y hacerlos
corresponsables también, pues con la gestión del municipio. Obviamente, esto casa
con otro de nuestros principios básicos, que es el criterio de eficiencia, que es
irrenunciable, así como la contención del gasto, el mantenimiento de políticas
sociales y la reducción de impuestos.

…/…

168

Por ello, pensamos que esta propuesta de dedicar un 0,5%, como podía ser un 1%,
del presupuesto, para que los ciudadanos puedan designar el gasto a la inversión a
la que quieren llevar a cabo, pues es algo inconcreta, compartimos que no está
definida, no está definida la clave de reparto, si es por distritos o las prioridades, el
coste que llevaría los elementos participativos, con las cantidades que se llevarían
a cabo para esta participación, todo ello nos lleva a abstenernos en dicha
propuesta, pues hasta que haya una mayor concreción en la misma y en un futuro
reglamento que la ordene.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres valorem positivament aquesta proposta, encara que ens abstindrem per
motius que ja han comentat també companys com Rafa de Guanyem o el Coque
d’Esquerra. La nostra candidatura, el nostre grup municipal, proposa i un eix
principal és la participació ciutadana, el que no entenem en aquesta proposta, en
aquesta moció, és aquest 0,5%, és aleatori i no està..., és molt subjectiu, no està
definit per cap criteri i no està regulat cóm serà aquesta participació, el reglament,
cóm serà aquesta participació. No només fa falta dir que donarem un 0,5% del
pressupost perquè els ciutadans puguin dir en què volen fer servir aquest
pressupost, sinó cóm ho farem, perquè ja sabem que hi ha moltes maneres de fer
participar a la ciutadania i ja hem trobat molts cops a aquesta ciutat i en d’altres,
models participatius que finalment han fet que la participació ciutadana quedi molt
limitada i desaparegui completament.
Per això, creiem que és un tema massa important com per fer una proposta així tan
laxa i que s’hauria de parlar molt més i establir el mecanismes sobretot, que és el
que és important, els sistemes d’informació, el mecanisme per tal de regular
aquesta participació i, en tot cas, en aquestes altres propostes més vinculades a un
reglament i a una regulació de la participació, estarem més a favor. En aquest cas
ens hem d’abstenir perquè no tenim elements per valorar aquesta proposta.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Nosaltres en principi votarem a favor de la moció, però sí que volíem fer alguns
breus apunts, una miqueta també per remarcar que hi ha coses imprecises o massa
obertes. Nosaltres creiem que la participació ciutadana és un procés
d’aprenentatge, ja ho hem comentat alguna vegada, és una manera d’apropar-nos a
la ciutadania, però també és una manera, quan estàs obligat a fer pressupostos
participatius o amb participació ciutadana, de adequar la realitat del teu ajuntament,
del teu municipi, per elaborar aquests pressupostos participatius, o sigui, que no
només hem de tenir en compte a la ciutadania, que també evidentment, però hem
de modificar la manera de treballar a nivell intern d’aquest ajuntament.
Com he dit abans, és un procés d’aprenentatge que necessita anar consolidant
etapes i gairebé tots els regidors han comentat gairebé el mateix, és a dir, hi ha
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molts nivells de participació ciutadana i segurament un dels més elevats o un dels
que queden més amunt, són els pressupostos participatius, llavors el que a
nosaltres ens agradaria és que, bé, com que és un procés d’aprenentatge, anar
consolidant aquestes etapes, doncs per arribar i poder fer en aquest ajuntament, en
aquest municipi, uns pressupostos participatius amb cara i ulls. Llavors això és el
que a nosaltres ens agradaria.
I també recordar que hi ha molts models diferents de pressupostos participatius i
que en aquesta província, no arriben als 10, 15 municipis que fan pressupostos
participatius, això no és ni millor, ni pitjor, és una manera d’apropar-nos a la
ciutadania. Llavors, el que sí que demanaríem seria una miqueta de coherència i
que no banalitzem el tema dels pressupostos participatius en aquest Consistori. A
partir d’aquí, doncs estaríem a favor de la moció.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mirad, yo creo que cuando uno no quiere votar algo a favor, pues siempre busca
algún subterfugio donde meterse para decir y argumentos que seguramente
algunos estarán fundamentados y otros no. Lo que está claro es que, bueno, pues
lo acaba de decir el Sr. Brinquis, yo creo que nosotros somos mucho más
ambiciosos en el tema de participación ciudadana obviamente y si se lee todo el
texto, como hay que leerlo, se da uno cuenta de dónde queremos ir a parar, pero
empezamos con una experiencia de participación que nos dé poco a poco un
posicionamiento que vayamos viendo hasta dónde podemos ir, haciendo cada día
más gestos para que cada día estemos poniendo en manos de los contribuyentes,
de nuestros ciudadanos, pues más partidas, más dinero. Pero en cualquier caso, si
ustedes se dan por satisfechos, les pongo aquí el 30% o el 40%, a ver si así votan a
favor, pero claro, me parece que lo hacemos con una intención de cierta
experiencia, pero claro, si ponemos el 8 o el 7 o el 10, dirían lo mismo, al final,
cuando no se quiere estar en una moción, pues no se está y se sale uno por la
tangente, pues con un subterfugio, pero en cualquier caso es legítimo.
Y yo, de verdad que estoy preocupado aquí, porque hoy, pues he oído de palabras
del Sr. Christian de la CUP, algo que decía que estaba de acuerdo conmigo, a mí
eso me preocupa, de verdad, porque usted y yo que estemos de acuerdo en algo,
en función de lo que le estoy oyendo, va a ser complicado, pero en cualquier caso,
dicho esto en clave de humor, que no se enfade nadie, le puedo asegurar Sr.
Christian, cuando usted dice que qué clase de ciudadanos, pues son todos los
ciudadanos de nuestra ciudad, la palabra ciudadano abarca a todo el mundo,
pobres, ricos, pensionistas, etc, por decirlo también en clave de humor. Mire, yo no
hago distinción entre ciudadanos, de clases, para mí todo el mundo es ciudadano,
la palabra ciudadano es amplia, es universal.
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Por lo tanto, no nos dé aquí más lecciones de ciudadanía, de quienes son los
buenos, quienes son los malos, porque lo único que oigo en su discurso son cosas
de este tipo, cosas que, evidentemente, yo seguramente muchas de ellas
compartiré con usted, pero la mayoría no, porque su sistema es completamente
diferente al que yo pienso para la sociedad, y ahí chocaremos, chocaremos aunque
compartamos algunas cosas, no le quepa duda, cese usted de paladines justicieros
que son los avanzados en esta vida de la democracia, las esencias puras y duras, y
además dejarnos a nosotros siempre tachándonos de gente, pues bueno, que no
tenemos conciencia social, esos discursos están trasnochados Sr. Christian,
olvídese por favor, vamos aquí desde el ayuntamiento entre todos a ponernos de
acuerdo para hacer lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad y
olvídese. Y ya le digo y le repito, ciudadanos somos todos, con los mismos
derechos, ninguno somos súbditos, por suerte somos ciudadanos, entiéndalo, los
pobres y los no tan pobres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, per al·lusions, és el segon cop que em diu “trasnochado”, tinc forces dificultats a
vegades per entendre algunes de les paraules que utilitza, però bé, és el segon cop
que em diu “trasnochado”, no acabo d’entendre per què. Jo crec que m’he dedicat a
fer preguntes, igual que abans, crec que m’he dedicat a fer preguntes i a posar
sobre la taula, bé, que hi ha moltes maneres de parlar sobre la participació i hi ha
moltes maneres de fer participació, llavors, m’hagués agradat que hagués utilitzat
en comptes de per dir-me això, “trasnochado”, m’hagués agradat que m’hagués
contestat quina era la seva o quina és la que promouen o quina és la que defensen,
però s’ha dedicat a..., doncs a això, bé, cadascú pren les decisions que pren, vull
dir, ja està, queda reflectit davant de tothom.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, permeteu-me que faci una mica de mediador, crec que hem aprovat la moció
no? sí, no? I jo en una de les coses que he dit era que sense estar plenament
d’acord en el contingut i crec que el Sr. Brinquis ha dit més o menys el mateix, que
compartia, jo crec que si fem un reglament nou o ens proposem fer un nou
reglament, allà és on tots podem posar, tots els grups podem posar l’accent positiu
del tema, més enllà de les particularitats de la moció o de l’opinió personal de
cadascun, perquè penso que tots, o al menys vull pensar això, que tots els grups
polítics que estem representant a la ciutadania volem aportar coses positives en
favor d’aquesta ciutadania i, per tant, tan bones són les meves, les teves i les
seves, i en una cosa en la que ens volem posar d’acord és estúpid i absurd
confrontar-nos, en tot cas, amb els que no estiguem d’acord ho entenc, però en una
cosa en la que teòricament estem d’acord jo crec que hem de buscar la solució per
fer-ho i, per tant, convido a què accelerem el més ràpid possible allò que vam dir en
el seu dia i que la gent vagi amb aquesta voluntat real de no confrontar-nos, sinó de
solucionar els problemes en benefici de tota la ciutadania.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Sí, a veure, el tema de la participació, és que la veritat és que de vegades fa mal
sentir segons quines coses també, si volem que la gent participi, el que se li ha de
donar és un pes en el poder de la decisió, o sigui, després el següent pas d’això
serà una prova, un test que farem perquè la gent voti de quin color són les flors
d’una rotonda, en comptes de votar si la rotonda es fa o no es fa, i la gent no
participarà perquè realment el que esta votant no és gens important. Si nosaltres
agafem i diem, mira, d’un pressupost d’una ciutat super important com és
Hospitalet, la segona de Catalunya, farem una votació per establir una sèrie d’ajuts
o pujar una sèrie de projectes d’associacions, per valor d’1,2 milions d’euros, a la
gent segurament li costarà moure’s de casa, perquè considerarà que no és
important, o sigui, considerarà que no estem confiant en les persones.
Llavors, si volem parlar de participació i si realment volem que la gent participi i
s’impliqui, el que li hem de donar és un pes decisori en coses importants per a la
ciutat, no amb les engrunes, això no funciona. I tu dic, perquè quan nosaltres tenim
més participació en els nostres processos és quan hem de prendre les decisions
importants i quan es prenen les decisions importants és, primer quan tenim un
motiu per aquesta votació que sí que té certa, com diria, certa oposició entre
posicions i, a més a més, és un motiu important, si això no es fa així, la gent no
participarà i després direm, no, mira, ja ho hem provat i això no funciona, no teniu
raó. Aquesta és la realitat, per tant, jo el que sí que convido és a què si hem de
treballar-hi, perquè ja veiem que hem de treballar, que sigui per donar-li la confiança
a la gent que necessita.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Yo, y eso que he intervenido en la lengua marginada para que me pudiera entender
mejor el Sr. Miguel García, no es una cuestión de que sea un 0,5% o un 30%, no es
ningún subterfugio, es que no hay ningún fundamento detrás que justifique que sea
un 0,5%. Un presupuesto participativo no lo hace más participativo que se aumente
el porcentaje, sino qué grado de implicación, qué grado de poder de decisión tiene
la ciudadanía en esos presupuestos y es lo que no se concreta en esta propuesta.
Nosotros estamos a favor de los presupuestos participativos, lo que no entendemos
es la arbitrariedad de imponer un porcentaje que no tiene ninguna explicación,
ninguna justificación y que no se trata de ponerlo al 0,5, al 8 o al 30, sino de ir a ver
experiencias, a ver estudios comparados de otras ciudades de nuestro entorno, de
qué manera se aplica la filosofía de los presupuestos participativos y en qué grado
la ciudadanía se implica, eso no se concreta en esta moción y por eso nosotros nos
abstendremos. Muchas gracias.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bé, únicament deixar clar que nosaltres no ens justifiquem, sinó que argumentem,
argumentem exactament el mateix que tots els grups, que estem d’acord en una
major participació ciutadana, però que efectivament si no tenim criteris d’equitat, de
repartiment, si no tenim criteris de despesa, de cost, de repartiment entre districtes,
doncs no podem decidir sobre una cosa de la que no tenim criteris, per tant,
argumentem amb aquesta posició la nostra abstenció, que crec que és legítima.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Com ja han repetit alguns companys, no és cosa que sigui el 0,5%, el 20%, el que
sigui, és que no hi ha un element objectiu per valorar aquesta xifra que s’ha posat,
no n’hi ha criteri, tampoc n’hi ha criteris a l’hora de fer aquesta participació
ciutadana, llavors a nosaltres això ens sona més a buscar un titular, que a
empoderament del ciutadà.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Com a únic punt, el primer que haurem de fer serà explicar cóm es fa un pressupost
municipal per poder fer pressupostos participatius.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Reitero lo que he dicho anteriormente, yo creo sinceramente que no se trata del 0,5
o del 1%, se trata de que la moción va mucho más allá y abre una expectativa para
que entre todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en hacer un presupuesto
participativo mucho más amplio, que no hable de porcentajes y demás, pero en
cualquier caso, de alguna forma había que empezar a romper el hielo. Yo creo que
hay experiencias, Brinquis en su intervención ha dicho que de alguna manera son
experiencias que hay, es una experiencia y partimos con una base, que no es
baladí, 1.200.000 euros es dinero, que los ciudadanos pueden dedicar a algo que
se nos quede fuera a nosotros, que pensemos que en un momento dado los que
estamos aquí estamos en un lado y el ciudadano está en otro, y a veces se nos
olvidan cosas y algunos pueden tener la idea de decir, oiga y por qué no lo
dedicamos a esto, es un modo de experiencia, no de usarlos como conejillos de
indias, ni mucho menos, es una experiencia que yo creo que nos dará una cierta
experiencia a todos, para ir ampliando las cosas y sobretodo lo importante de esta
moción es que abre la puerta a que entre todos nos pongamos de acuerdo para ir
haciendo cosas en el futuro, que se le dé potencial a esta moción. Y espero la
colaboración de todos los grupos, porque al parecer nadie ha votado en contra,
simplemente se abstienen porque ven alguna cuestión, por lo tanto, si no votan en
contra es que algo le ven de mérito a la moción, y yo quiero decir que a ver si
somos capaces de aunar voluntades para llevar a tener unos presupuestos
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participativos que nos gusten a todos, pero sobretodo que les gusten a los
ciudadanos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció i passaríem ja al següent apartat que
són les mocions d’Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i PIRATES.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 37; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 37.- PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE
L’HOSPITALET EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS;
DECIDIENDO EL DESTINO DIRECTO DEL 0,5 % DEL PRESUPUESTO
ECONÓMICO DE INGRESOS, DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
AYUNTAMIENTO, PARA FINANCIAR UNO O VARIOS PROYECTOS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
i amb 11 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATENDIDO que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria del 24 de julio de
2012, aprobó inicialmente el REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE
L'Hospitalet de Llobregat. Fue aprobado definitivamente, tras el periodo de
exposición pública, en fecha 29 de enero de 2013 (BOP 25/2/2013).
ATENDIDO que, de acuerdo con el Preámbulo del citado Reglamento, su objetivo
es el de ampliar al máximo las posibilidades de la participación ciudadana.
ATENDIDO que el Ayuntamiento de l’Hospitalet se adhirió, en el año 2000, a la
"Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad", que
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reconoce, entre otros, el derecho de participación democrática de todos los vecinos
en los asuntos públicos. En el artículo 28.1 de la meritada Carta, en el apartado de
Mecanismos fiscales y presupuestarios, se recoge: “Las ciudades firmantes se
comprometen a establecer sus presupuestos de forma que las previsiones de los
ingresos y los gastos puedan hacer efectivos los derechos enunciados en esta
Carta. Pueden implantar con este fin un sistema de "presupuesto participativo".
ATENDIDO que la participación ciudadana en el proceso de confección de los
presupuestos implica la asunción por parte de la ciudadanía de un papel activo en
las decisiones derivadas del principal instrumento de gestión del Ayuntamiento. Al
mismo tiempo, que esta práctica lleva más de 20 años demostrando en diferentes
administraciones ser un instrumento eficaz para la racionalización del gasto público,
la disminución de la corrupción, el fomento de la transparencia y, en definitiva, la
regeneración de la vida política de la ciudad, rompiendo la barrera burocrática que
separa la política local de la población y contribuyendo a formar una ciudadanía
activa y movilizada.
ATENDIDO que se deberían iniciar los trámites para hacer efectiva la experiencia
participativa en la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento incluyendo en
el presupuesto anual una partida, que se elevaría al 0,5% del total de los ingresos
presupuestados, cuyo destino sería decidido directamente por la ciudadanía de
l’Hospitalet para financiar uno o varios proyectos. Reglamentariamente se regularía
el mecanismo de participación ciudadana y la forma de elección de los proyectos a
financiar.
Por todo ello el grupo municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía solicita al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la participación de la ciudadanía de l’Hospitalet en la elaboración
de los Presupuestos del Ayuntamiento; incluyendo en el presupuesto anual una
partida, que se elevará al 0,5% del total de los ingresos presupuestados y cuyo
destino será decidido directamente por la ciudadanía de l’Hospitalet para financiar
uno o varios proyectos.
Segundo.- Ordenar que se inicien los trámites para la elaboración y aprobación de
un Reglamento que regule el proceso de participación ciudadana en la elaboración
de los Presupuestos del ayuntamiento y la forma de elección del proyecto o
proyectos a financiar.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 38 i 39 es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Carballeira i després em sembla que el Sr. Nieto.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Defensaré jo la primera moció. Presentem aquesta moció contra la Llei 4/2015, de
30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, més comunament anomenada
Llei mordassa, una Llei que sembla inadmissible a un estat que es consideri
democràtic.
La nostra ciutat, Hospitalet, és una ciutat on els veïns han aconseguit millorar els
nostres drets i la nostra qualitat de vida a base de la lluita, reivindicant, proposant,
manifestant-se, és una ciutat lluitadora com poques i hem d’agrair-ho a tots els
veïns que han fet aquest esforç durant tants anys, que ens han permès gaudir de
tot el que tenim ara mateix.
Per això, ara ens trobem davant d’un estat incompetent, que criminalitza la protesta,
la reivindicació i l’opinió de la ciutadania, en un context, a sobre, on les creixents
desigualtats socials o l’austeritat i l’atur, fan patir a una part molt important dels
nostres veïns, i el govern de l’Estat en comptes de rectificar aquesta política
econòmica, que és culpable de moltes d’aquestes situacions, es concentra a
criminalitzar les formes de reivindicació i de protesta ciutadana.
És un clar exemple de la por, de la por a la lliure expressió de la ciutadania, i el
desig de fer callar a un poble que expressa el seu rebuig a la política que s’està
portant a terme des del govern de l’Estat.
És una Llei que a sobre permet una discrecionalitat a l’hora de sancionar que no és
acceptable en cap democràcia, que estableix unes quanties molt elevades, que és
desmesurada, que coarta llibertats i, fins i tot, que l’aïlla contra la Constitució.
En definitiva, per nosaltres és la construcció d’un estat controlador i limitador, que
estableix una justícia molt dura i estricta per a les classes populars i una justícia
molt laxa i molt flexible per a les elits privilegiades, com podem veure cada dia i
comprovem diàriament.
Tant és així, que el propi Consell d’Europa, que vetlla pel respecte dels drets
humans, i les associacions dels jutges, tenen una opinió semblant sobre aquesta
norma.
Per això nosaltres, el nostre grup polític demana la retirada immediata d’aquesta
Llei i la dimissió del Ministre d’Interior i un debat consensuat de totes les forces
polítiques, ja que és un tema de gran importància com per arribar a un punt de
trobada que permeti un major consens social davant d’una reforma integral dels
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aspectes relacionats amb la seguretat, no només un aspecte reactiu, sinó
fonamentalment preventiu.
Pel que fa a aquesta proposta, no comentarem res més i el meu company
presentarà la següent.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció de rebuig a l’acord comercial “d’Associació Transatlántica, per al
comerç i la inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units, més conegut com
TTIP.
A veure, hi ha diversos elements, a nosaltres al gener de 2015 ens anomenaven
“agoreros”, sobre allò que ens dirien o que passaria sobre el TTIP, la negociació i
demés, avui podem dir que són visionaris, perquè s’ha complert fil per randa tots els
elements negatius que nosaltres analitzàvem, nosaltres i moltíssimes altres
organitzacions sindicals, veïnals, cooperatives, moviments socials, etc.
Al gener es deia que possiblement, els grups deien que no es posaria en risc l’estat
del benestar, ni els estàndards sobre salut, drets laborals, mediambientals, etc. Al
gener es deia que no hi hauria problema sobre la transparència, que seria un
procés net, transparent cap a fora, que no es perdrien nivells de protecció i que es
demanarien informes i estudis al respecte sobre el seu impacte sobre les
regulacions que es plantejaven.
Què ens trobem el 8 de juliol, una votació, que ha fragmentat el Parlament Europeu,
un debat ràpid, amb presses, amb un informe encarregat, pel govern espanyol, a un
“thing that” de la patronal espanyola, i ens trobem amb un document que es
considera secret i d’accés limitat als parlamentaris europeus. Ens trobem que la
Confederació Europea Sindical i la petita i mitjana empresa estan arraconats de
qualsevol tipus de negociació. Ens trobem que es desenvolupa de nou, però d’una
manera light, però amb la mateixa essència i caracterització el ISDS, mecanisme
resolutori de controvèrsies estat-inversors, perquè no parlem de comerç
exclusivament, parlem d’inversors.
No hi ha una igualtat davant la justícia, solament les grans corporacions podran
accedir a aquest tipus d’encomanes o d’àmbit de negociació, i aquí ens trobem amb
una pèrdua real de sobirania, novament, amb un perjudici per a la majoria, per a la
majoria ciutadana i per a la majoria d’entitats i de persones jurídiques, que són les
que tiren endavant el país.
Amb això, trobem ara mateix models semblants, que estan portant per exemple que
a Eslovàquia, per aturar la privatització d’hospitals, en base a un tipus de tracte
semblant, s’han imposat sancions. El mateix ha passat a Argentina, a Australia o al
Canadà, on moratòries contra el fracking han suposat sancions, o a Argentina
impostos sobre l’energia i recursos naturals també, o les campanyes antitabac del
govern australià.
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A més a més, es posa sobre la taula el Consell de Cooperació Regulatori, que serà
un ens bilateral dels Estats Units i la Unió Europea, la Comissió, més representants
de lobbies empresarials, fora i al marge del control parlamentari de qualsevol àmbit,
ja sigui europeu o dels Estats. Estats Units no té ratificat sis de les vuit principals
normes fonamentals de l’Organització Internacional del treball, incloses la llibertat
sindical i el dret a la negociació col·lectiva.
Nosaltres creiem que el reconeixement mutu, a més a més, ve per reconèixer
diferents estàndards de qualitat, diferents estàndards en l’econòmic. Creiem que
afebleix, de manera important, el concepte i el supòsit del servei d’interès públic i
afavoreix la privatització de serveis com l’aigua, el transport i altres importants com
l’educació. Tampoc s’inclou cap tipus de referència i d’element a la cultura i a la
indústria cultural. Estats Units busca i cerca acords bilaterals per tractar de trencar
elements multilaterals que puguin donar situacions justes entre tots els sectors.
Per tant, segueix sense aclarir-se respecte dels drets laborals, la naturalesa i
caracterització dels mecanismes de cooperació, el grau de sobirania dels
parlaments, ni tampoc es garanteix el blindatge dels serveis públics, com l’aigua,
l’educació, etc. Tampoc queda clar el paper dels tribunals nacionals i tampoc queda
clar si podrà litigar d’altres tipus d’empreses, treballadors, consumidors o petits
comerços. La igualtat, per tant, d’accés a la justícia, no queda garantit.
Per tot això, demanem a aquest Ple que declari a aquest Municipi de L’Hospitalet
com a municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a la
solidaritat i redistribució social.
Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del Govern de la Nació, el seu
suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats
serveis socials útils.
I sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les negociacions del TTIP i
altres acords comercials similars, amb la finalitat d'aconseguir:
•
Que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap altre
tractat, multilateral o bilateral.
•
Defensar l'actual política reguladora de la Unió Europea i dels seus Estats
de manera que no es perdin competències en matèries de legislació social,
protecció al consumidor i medi ambient.
•
Que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i que se li doni la
mateixa importància i siguin tractats d'igual forma en l'acord, els objectius socials i
els ambientals.
•
Que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es faci
pública tota la informació i s'obri un debat públic en la UE i els seus respectius
parlaments nacionals.
•
Que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de l'acord.
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I, per últim, traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i el
Senat de l’Estat espanyol. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, totalment a favor de les dues i no comentaré res més.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En la moció de la protecció de la seguretat ciutadana, la famosa Llei mordassa, ja
vam dir-ho en el seu dia, ja vam manifestar-ho, ja s’ha presentat una altra en aquest
Ple de l’ajuntament, crec que és un retrocés de 40 anys, és tornar a l’època del
“Cuéntame”, penso que si hem assolit una democràcia, encara que a vegades
pugui semblar feble, encara que a vegades pugui costar tirar-la endavant, amb
aquestes lleis el que fem és un retrocés importantíssim, inclús a vegades podem dir
agosaradament descerebrat per part de qui la promulga i, per tant, la votarem a
favor.
Respecte al tema de l’Associació Transatlàntica pel comerç i la inversió entre la
Unió Europea i el Estats, pensem que hi ha un tema, l’acord aquest encara no està
aprovat i, per tant, nosaltres creiem que hi ha coses que són positives, altres que no
tant i, per tant, davant de no estar totalment acabat i, per tant, no saber exactament
cóm acabarà, el que farem és abstenir-nos.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Doncs parlant sobre la moció contra la Llei mordassa, el dia 27 de gener de 2015,
en aquest mateix Ple, ja es va aprovar una moció de rebuig a la Llei mordassa amb
l’oposició, com no, del PP. Lamentablement, aquesta Llei va sortir endavant el 30
de març i és una Llei, com ja ha dit la companya, que coarta totalment la llibertat
d’expressió i de reunió de les persones, és una retallada a la llibertat de la gent a la
xarxa, que també és una cosa bastant difícil, una Llei totalment fora de temps,
retrògrada, injusta. Mira, Christian, si li has de dir a alguna cosa “trasnochada” és a
aquesta Llei precisament. L’últim informe d’Amnistia Internacional suspèn a l’Estat
en qüestions de drets i llibertats de les persones, suposo que el Sr. Rajoy, el dia
que va sortir l’informe d’Amnistia, estava llegint l’”Expansión” o alguna cosa
d’aquestes. L’Assemblea de Guanyem L’Hospitalet, com no podia ser d’una altra
forma, vota a favor d’aquesta moció.
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Respecte a la moció contra el TTIP, com Ivan no ha deixat res a dir, o sigui, ha dit
tot el que s’havia de dir, també votem a favor de la moció.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, respecte a la Llei de seguretat ciutadana, que és un exemple de pur llenguatge
“Orwellià”, quan seguretat ciutadana realment vol dir inseguretat dels ciutadans
envers l’Estat, votarem a favor, perquè creiem que és una Llei retrògrada, que
retalla drets, que criminalitza la protesta, que davant la indignació i les desigualtats
que patim durant aquesta crisi, el que pretén és reprimir, perseguir, culpabilitzar, a
aquells que protesten i és una Llei feta contra els ciutadans.
Y respecto al TTIP, nosotros como independentistas precisamente lo que
reclamamos es soberanía y entendemos que este tratado, tal y como se está
elaborando, se está haciendo de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la
soberanía de los ciudadanos europeos, por tanto, votaremos a favor también de
esta moción. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, nosotros votaremos en contra de las dos mociones. Primero, en el tema de la
seguridad, con la Ley de seguridad, como decía el representante de Guanyem, ya
ha sido tratada en Pleno, ya todos los grupos que estaban presentes en ese
momento ya se pudieron posicionar, y porque además, teniendo en cuenta que no
tenemos competencia ni para una moción, ni para la otra, pues volvemos a incidir
que lo que se tiene que hacer en este ayuntamiento, a nuestro criterio, es debatir
cosas que realmente tengan un impacto real y de mejora real en la ciudad de
Hospitalet y sobretodo que tengamos competencias para llevarlo a cabo o no. En
cualquier caso, nos posicionaremos sobre el tema de la Ley de seguridad, como ya
he dicho, la votaremos en contra, bajo nuestro punto de vista es una Ley que
pretende garantizar la seguridad de todas aquellas personas que cumplen la Ley y
protege los derechos de quienes las manifiestan de forma pacífica y castigan a los
que realmente se aprovechan de cualquier tipo de acontecimiento, de
manifestación, de concentración, para realizar actos vandálicos y actitudes
violentas, incívicas o peligrosas.
No entendemos, sinceramente, cómo en la exposición de motivos ustedes justifican
que se prohíbe como algo como que en una manifestación alguien pueda ir con
capucha, bajo el punto de vista del Partido Popular entendemos que cualquier
persona que vaya a manifestarse, pues tiene que ir a cara descubierta, porque está
haciendo valer unos derechos, está reivindicando unas cosas y realmente ir con la
cara tapada, pues puede inducir fácilmente a que la gente pueda interpretar, pues
que se va con un fin que no es el meramente reivindicativo. No es cierto que se
prohíben las manifestaciones, aquí hemos tenido ejemplos hace muy poquitos días,
ha venido la Marcha por la Dignidad, se han podido manifestar, han hecho todo un
recorrido, nadie les ha prohibido, se han manifestado los legionarios, tampoco nadie
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les ha prohibido, ha habido también concentraciones a favor de la libertad religiosa,
tampoco que yo sepa, o sea, que todo el mundo que quiere se puede concentrar o
manifestar, siempre y cuando lo comuniquen de forma adecuada a las autoridades
pertinentes.
Además ustedes se concentran en el tema de la libertad, libertad, pero es que esta
Ley además, primero que ya viene de la Ley “Corcuera”, la Ley anterior del Partido
Socialista del año 92. Pero es que además regula, por ejemplo, que a nosotros nos
parece bien, que cualquier persona que acuda a una manifestación y cualquier
organización que convoque una manifestación, se haga cargo, si dentro luego de
esa manifestación, pues se producen daños, y solamente hay que preguntar, por
ejemplo, a los comerciantes de la calle Pelayo en Barcelona, que cada vez que hay
una manifestación, al final todo el mundo les destroza y ahí nadie paga nada. Por
tanto, nosotros entendemos que si una organización convoca una manifestación,
una concentración, pues realmente tiene unos riesgos y tiene que velar para el
buen cumplimiento del objetivo que es esa concentración o esa manifestación.
Pero además es que se regula también y se sanciona de manera contundente a
todas aquellas personas que pretenden utilizar servicios sexuales cerca de colegios
o cerca de parques infantiles. La Ley también impide que se pueda identificar a
cualquier persona en cualquier momento, cosa que con la anterior Ley no pasaba,
en el caso de que no se pueda identificar, existen garantías, hasta ahora no
existían, que se traslada a la persona a la comisaria, por ejemplo, y sólo puede
estar un máximo de 6 horas, cuando anteriormente podía pasar la noche, por
ejemplo, en el calabozo hasta que estuviera a disposición judicial.
Por tanto, nosotros creemos que reducir, en este caso, la Ley a decir que no se
pueden hacer manifestaciones, cuando realmente la Ley lo permite y que, por tanto,
nosotros creemos que esta Ley, pues mejora la Ley “Corcuera”.
Respecto a la moción del Tratado Transatlántico de Inversiones y demás, realmente
es que nosotros no le vemos sentido, o sea, de la misma manera que tampoco
veíamos sentido a porque el grupo de Iniciativa, Izquierda Unida, en este caso, en
Madrid, pues ya tiene sus representantes en el Congreso, para intentar negociar o
intentar condicionar las futuras leyes o las leyes que se han ido debatiendo, pues
también entendemos que, pues ustedes tienen representantes en el Parlamento
Europeo, pues entonces trasladar a ellos también la responsabilidad de que ellos
negocien aquí, porque nosotros realmente consideramos que este tratado es
beneficioso, que realmente es positivo, no solamente para España, sino para la
Unión Europea, y que además si tenemos como socio, pues en la integración
económica, en este caso, a Estados Unidos, pues eso yo creo que a nivel general
nos hará más fuertes y demás.
Yo creo que una de las cosas positivas también y que tenemos que entender entre
todos, es que se eliminan los aranceles, alrededor del 3% de la media en la
actualidad, y yo quiero entender que todos los empresarios catalanes y del resto de
España, pues que realmente tengan intereses en el extranjero, pues que estas
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medidas yo creo que les van a ser beneficiosas. En cualquier caso, nosotros la
votaremos en contra. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros, Ciudadanos, en la moción contra la Ley de 30 de marzo, de protección de
la seguridad ciudadana, votará favorablemente, entendiendo que no se puede
restringir la libertad de expresión y manifestación apelando a la protección de la
ciudadanía, es un contrasentido, vista la Ley y leída ampliamente. No negaremos
que puede tener algún aspecto, pero muy poquitos, habrá que mirarlos con lupa,
algún aspecto positivo en alguna cuestión, pero muy poquitos, hay que mirarlos con
lupa para encontrarlos.
Al contrario, lo que sí reduce son los derechos y las libertades de los ciudadanos,
digo ciudadanos, Sr. Christian no se enfade, es una palabra que ya le digo, para
todo el mundo, porque parece que a usted no le gusta que yo la utilice, los
ciudadanos de este país han sabido conquistar las libertades democráticas, como
para que ahora de un plumazo el PP venga y se las cargue, así de la noche a la
mañana, pues me parece a mí que eso no puede ser.
Apelando siempre a la protección, oiga, señores del PP, no me protejan tanto, por
favor, si su forma de protegerme es eso, es la que proponen en esta Ley, pues yo
diría algo que, y también dicho esto en clave de humor, sin que nadie se enfade,
virgencita de mi vida que me quede como estoy, por lo tanto, no, gracias señores
del PP, muchas gracias, pero esa Ley no es una Ley que defienda, ni mucho
menos, la seguridad de la ciudadanía, al contrario, es una Ley bien llamada
mordaza. Por lo tanto, nosotros votaremos favorablemente esta moción.
En cuanto a la otra moción, le doy la palabra a Rai para que él la conteste.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver, en relación con el punto 39 de la Orden del Día, Ciudadanos se va a
abstener. Nosotros no somos visionarios y estoy encantado de tenerlos aquí para el
mes de diciembre, a ver si tenemos suerte todos, y compramos un número que nos
toque.
Aquí estamos hablando, en principio, de algo que aún no está aprobado, que no
sabemos el contenido exacto, estamos poniendo en tela de juicio que nuestros
representantes, y eso que nosotros tenemos sólo dos, que nuestros representantes
en la Unión Europea no están velando por los intereses de los ciudadanos
españoles y europeos en general. Y nosotros, en ese sentido, vamos a darles un
voto de confianza a esos representantes y vamos a esperar exactamente cuál es el
resultado de esas negociaciones.
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En cualquier caso, yo invito a aquellos que tengan interés en informarse, que visiten
la página oficial de la representación de España en la Comisión Europea, porque,
entre otros, hay un documento que habla de los 10 grandes mitos en relación con el
tratado y, bueno, da información, información que es buena tener a la hora de, en
su momento, tomar una postura en contra o a favor del tratado internacional.
Muchas gracias.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Habría que hacer algunas precisiones. La primera de ellas es que esto no es un
tratado hecho, esto es un tratado que se está negociando, es la décima ronda que
llevan desde el año 2013, y hay una serie de cosas que se han puesto de
manifiesto y que yo creo que deberían de al menos tener claro todo el mundo de
qué van.
El tratado puede tardar 10 o 12 años más en establecer las relaciones entre los
mercados norteamericano y europeo. El tratado prevé beneficios del mutuo
comercio, yo supongo que eso nadie lo pone en duda en estos momentos. Hay una
supresión de aranceles que beneficiará, evidentemente, a procesos industriales de
la Unión Europea.
La Unión Europea está metida en la estrategia 2020, qué quiere decir eso, quiere
decir que necesita tener una potencia industrial del 20% del producto interior bruto,
si queremos mantener empleos de alta calidad y conformar un pull tecnológico
importante de cara al futuro, eso va a ser bastante difícil en un mercado como el
europeo solamente.
Se produjo el otro día, el día 10 o el día 9 me parece que fue, se produjo un debate
en el Parlamento Europeo, las aportaciones de los socialistas, que fueron recogidas
por otros dos grupos de la cámara y que mayoritariamente dieron un mandato a la
comisión negociadora, eran los siguientes: rechazo del actual sistema de arbitraje
privado, los tribunales nacionales serán competentes en primer lugar, y un tribunal
internacional de inversiones hablará sobre los temas o juzgará sobre los temas que
haya controversia, sistema público.
Además habrá un sistema de apelación respecto a la jurisdicción de los tribunales
de la Unión Europea y sus estados miembros, no era lo que usted decía. Los
inversores extranjeros en ningún caso tendrán una protección mayor de la que
disfrutan los inversores locales. Derechos laborales y sostenibilidad, se ratificaran
los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Los acuerdos
fundamentales en materia de medio ambiente deberán ser respetados, eso incluye
acuerdos como las conferencias internacionales que ha habido sobre
medioambiente. Debe incluir el tratado normas de responsabilidad social de las
empresas, de carácter vinculante.
Respecto a los servicios, quedan excluidos los servicios públicos, sanidad,
educación, abastecimiento de agua, servicios sociales y seguridad social. El sector
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financiero tendrá una serie de normas que ya me gustaría a mí que los europeos
tuviéramos en comparación con la legislación del Sr. Obama, probablemente
habríamos salido de esta crisis tan bestia de otra manera, en todo caso, aquí
también habrá que homogeneizar normas.
Y respecto a la protección de datos, les significo lo más importante, evidentemente
el tratado es extenso y da para un largo debate, respecto a la protección de datos,
se piden las mismas garantías que tiene la Unión Europea y la reciprocidad en esa
protección de datos.
Por tanto, no le daremos respaldo a su moción, porque ya en el primer punto,
evidentemente si usted nos dice que rechacemos como ayuntamiento ese tratado,
tratado que es posible que no lo veamos en bastantes años todavía, porque
negociar la reducción de acuerdos arancelarios y de sistemas de protección de
diferentes productos europeos o norteamericanos, llevará, como digo, bastantes,
bastantes años. En este momento así está la situación en el Parlamento Europeo y
es la Comisión la que negocia, pero dudo que la Comisión Europea vaya en contra
de los intereses o de lo que declare el Parlamento Europeo.
Por tanto, lo dejaría ahí y creo que también debemos ser conscientes de las
ventajas de un acuerdo que recoja lo mejor de la sociedad europea y también
buena parte de las cuestiones importantes que tiene la sociedad americana, que
todas no son malas.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo respecte de la 38, abans de començar la meva exposició, ja a la Comissió
Informativa vaig plantejar la possibilitat que en l’acord Tercer, quan diem, demanem
la dimissió del Ministre de l’Interior, que poguéssim introduir algun tipus de matís,
diguéssim, perquè no fos que una institució com és l’ajuntament de l'Hospitalet, qui
demani la dimissió d’un Ministre, perquè entenem que no és procedent,
independentment del que es plantegi. Per tant, entenc que miraríem a veure si
podríem trobar algun redactat alternatiu, encara que sigui demanar que el Congrés
demani la reprovació, jo què sé, alguna cosa d’aquestes que ens salvés aquesta
qüestió formal.
Dit això, la meva intenció inicialment com a grup i tal i com ho havíem parlat
nosaltres en el grup municipal, era votar favorablement en aquesta moció, però
després de sentir a la Sra. Esplugas m’han entrat els dubtes. ¿Aquesta Llei és
garantia de llibertats? A veure si estem parlant de la mateixa. Mirin, vostès saben
que jo he sigut durant uns quants anys regidor de seguretat ciutadana i sempre he
defensat que la seguretat és la garantia de la llibertat, i aquí hem fet una perversió
del sistema, aquesta Llei ha fet una perversió del sistema.
Aquesta Llei d’entrada, i vostè ho plantejava molt clarament, deia, clar, algú que va
a manifestar-se amb caputxa és presumpte culpable, no, no, això ho dic jo de
presumpte culpable, vostè diu que si algú va amb caputxa a una manifestació “por
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algo será, porque es culpable”, home, donem-li el benefici del dubte. L’estat de dret
el que diu és que tothom és innocent fins que es demostri el contrari i el que ha de
garantir l’estat de dret és que la gent pugui exercir les seves llibertats de manera
lliure i si algú no compleix la norma, llavors se li aplica la Llei, però en aquest ordre,
no al contrari, o sigui, no podem pressuposar que algú que té una estètica que no
ens agrada o que considerem que no és apropiada segons els nostres paràmetres,
els nostres criteris, és un delinqüent en potencia i el que hem de fer és aplicar-li tot
el rigor de la Llei.
El dret nosaltres entenem que s’ha d’utilitzar com un instrument per protegir i
assegurar l’actuació policial, i aquesta Llei ho fa al marge dels controls judicials,
això entenem que vulnera greument la Constitució. De la mateixa manera que
aquesta Llei entenem també que suposa una inversió de l’ordre constitucional al
situar com a principal objectiu de les funcions de la policia, la seguretat ciutadana, i
no el lliure exercici dels drets fonamentals. Entenem que és un tornar enrere cap a
un estat policial, on la policia era el centre de l’actuació de garanties de llibertats i
no el contrari, que el que ha de fer la policia és garantir la possibilitat d’exercir els
drets i llibertats del conjunt de la ciutadania. El que no pot ser és que una Llei tingui
com a objectiu sancionar al dissident, al que no pensa com nosaltres o el que
protesta, perquè això l’únic que fa és conculcar un dret bàsic que és el de la llibertat
d’expressió i el de la llibertat de circulació.
Per tant, com entenem que el que es fa és una criminalització de la dissidència
ideològica, entenem que aquesta és una Llei a eradicar, a abolir del nostre règim
jurídic. De fet, el Partit Socialista amb Izquierda Unida, el grup mixt i crec que
UPyD, si no recordo malament, ja han presentat un recurs davant de l’àmbit
jurisdiccional per veure que aquesta Llei tingui la menor vida, la vida més curta
possible. Crec que si som capaços de tornar enrere aquesta Llei, tots plegats
haurem guanyat, no llibertat, que també, seguretat, que se suposa que és el que
busca aquesta Llei.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, pel que s’ha comentat sobre les competències de l’ajuntament, que no té
competències en l’àmbit de la Llei mordassa, en aquest cas, sí, no tenim
competències, ho sabem, però a l’ajuntament s’aproven declaracions, bé, es fan
declaracions institucionals i es fan moltes declaracions que no són de temes que
són competència de l’ajuntament, els posicionaments, els símbols, són importants
també i sinó no parlaríem tant de banderes i de segons quines coses. Si no fossin
importants els posicionaments, els símbols i les declaracions institucionals, encara
que no tinguem competències, no parlaríem d’això, i ho fem i tots.
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Estic d’acord amb els comentaris que s’han fet, bé, ho hem exposat, és criminalitzar
la protesta, no només pel tema de les caputxes, com s’ha comentat i ha comentat el
Sr. Belver, estem d’acord, no sempre que es porta una caputxa es farà el mal, però
no es permetran concentracions davant del Congrés i el Senat, això no crec que
sigui per un tema de seguretat, és perquè no volen que la gent estigui a la porta del
Congrés protestant contra l’actuació governamental. A mi, aquesta discrecionalitat
que dóna aquesta Llei em dóna més inseguretat que seguretat i crec que a molts
ciutadans també els hi donarà, perquè nosaltres necessitem saber quines seran les
sancions i els càstigs que tindrem quan no complim la Llei i aquesta Llei dóna molta
discrecionalitat a l’hora d’establir aquestes sancions.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, vamos por partes, yo creo que no tenemos competencias, pero sí que tiene
impacto, el TTIP tiene impacto sobre la ciudadanía, eso quien lo quiera obviar, lo
hay, porque lo hay sobre los derechos laborales, lo hay en una relación que puede
tener una administración con una multinacional, y eso sí que pone en tela de juicio,
aunque el Sr. García Mompel no lo vería, pero sí que es una situación de pérdida
de soberanía o como mínimo de igualdad de soberanía de una persona jurídica en
este caso, de una empresa, una multinacional, pero eso es una administración
pública. Por lo tanto, situaciones de privatizaciones de los servicios públicos, sobre
el agua, la educación, servicios sanitarios, eso sigue estando ahí, sigue estando ahí
sobre la mesa.
A mí me hace mucha gracia, siempre mezclamos empresa y país, a veces usamos
empresa, país y empresarios, país, cuando a veces algún alto representante de un
estado va a no sé dónde, pues se lleva a los 35 empresarios del Ibex y se los lleva,
pues a dónde haga falta, a todos los países del mundo, y eso es el país, las 35
empresas del Ibex es el país, pues no, el país es mucha más gente. El país es la
clase trabajadora organizada, los movimientos sociales, la ciudadanía, la juventud,
muchos elementos, muchos sectores de la sociedad que no representa o se sienten
representados por los intereses de una minoría que, pues bueno, de una manera u
otra gobierna y dictamina gran parte de la política de este país.
Sobre Estados Unidos, Estados Unidos ya es un socio, no digo ni que sea mejor, ni
peor, ya es un socio comercial, no va a ser mejor socio o peor socio por este
acuerdo. Y estamos de acuerdo, es un tratado que va a ser durante años, pero
decir que vamos a ganar o perder un socio, porque tengamos o no tengamos este
tratado, yo creo que no es significativo y no refleja la realidad. Yo sigo diciendo lo
que pequeñas y medianas empresas están diciendo sobre la situación de los
aranceles, porque la pequeña y mediana empresa tiene mayores dificultades en los
momentos de adaptarse a ciertos circuitos de relación comercial con otras
empresas.
Sobre el tema de ciudadanos que no sabemos si las empresas, qué es lo que han
dicho, voto de confianza, bueno, veremos cómo van las negociaciones, veremos
cómo se van avanzando las negociaciones, lo que sí se sabe es que la información
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va a cuenta gotas y que muchos europarlamentarios de todos los grupos están
pidiendo más información al respecto, y que no están en igualdad de condiciones
los lobbies de presión que hay en Bruselas, de las grandes empresas, respecto, por
ejemplo, al movimiento sindical europeo.
Que no es un tratado, obviamente, se está negociando, se están negociando todas
las condiciones, una por una, en el Parlamento Europeo.
Y sobre el debate fundamental, yo no sé si es una cuestión de aranceles, de tener
más o menos aranceles, yo creo que es un debate sobre soberanía y también sobre
modelo comercial, y el margen que tienen los estados al final, de intervenir en la
economía y en la mejor gestión de la economía. Y tenemos el ejemplo, ejemplos
cercanos, donde el Banco Central Europeo, al margen de las necesidades de la
población, dictamina una política económica, y eso es soberanía, podemos ponerlo
como queramos, pero al final estamos hablando de soberanía, no porque sí, el
estado tiene que representar los intereses de la mayoría, y hasta ahora y hasta hoy
la Unión Europea representa a los intereses de una minoría, no de la mayoría.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, decirle a los compañeros de Izquierda Unida y Alternativa y PIRATES, me
dejo Iniciativa, que evidentemente ustedes tienen la libertad para presentar las
mociones que consideren oportunas, nosotros cada año hacemos la misma
reflexión al principio del mandato, diciendo que es aconsejable el hecho de
presentar mociones, porque para eso nos están eligiendo los ciudadanos, los
eurodiputados o los diputados nacionales y que, por tanto, yo creo que lo que
deberíamos centrarnos en este caso es en la ciudad, que trabajo tenemos para
rato. Pero bueno, en cualquier caso, son ustedes libres de presentar lo que quieran.
Sobre el tema de la Ley mordaza, pues es que niego la mayor, vuelvo a negar la
mayor, la libertad de expresión, aquí todo el mundo tiene libertad de expresión, lo
que está penado son las injurias y las calumnias, pero todo el mundo puede
expresarse libremente, tal y como lo crea oportuno. Se prohíben las
manifestaciones, como he dicho antes, o sea, las manifestaciones no se prohíben,
simplemente se tienen que comunicar, como ya se hacía hasta ahora y, por tanto,
no es verdad que para estar delante del Congreso, pues se prohíba, si se comunica
de manera ordinaria, en hora y forma, como corresponde, esa manifestación será,
vamos, autorizada. Respecto a las faltas, pasan a ser sanciones administrativas,
por lo cual se evitan los atascos judiciales, la vía penal, siempre nos estamos
quejando de las sedes judiciales, que están atascadas por tal, pues ahora se pasan
a vía administrativa. Se busca más rapidez aún y más garantía, en definitiva, que
esta Ley es buena.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
No, era simplement per matisar una mica el tema que em deia el Sr. Nieto, jo crec
que és important un tractat de lliure comerç, és evident que és important que les
condicions siguin igualitàries entre les parts, això és evident, però sí que li haig de
dir, perquè ara comentava vostè el tema d’aranzels, que precisament el que fa un
tractat de lliure comerç és accentuar la caiguda d’aquests aranzels, bàsicament.
¡Cuidado! sempre i quan, i amb això estem d’acord, respectem una sèrie de normes
que tenim a la Unió Europea, això és evident, però no pensi que la Unió Europea
les té totes favorables, hi ha algunes molt més desfavorables envers els Estats
Units, vull dir, que tenen una legislació molt més rigorosa que nosaltres, el negoci
és mutu, en aquest sentit li parlava jo.
Per tant, dir-li que aquest tractat estarà sobre la taula els propers anys, segur, i
segurament tornarem a discutir, no era per treure la raó que si no hi ha una sèrie de
condicions, condicions que el Partit Socialista ha explicitat al Parlament Europeu, es
pugui tirar endavant, en això estic d’acord amb vostè, si es donen aquestes
condicions, que són les que jo els hi comentava, entenc que més enllà d’un debat
ideològic, la cosa penso que té una importància econòmica vital per les dues
societats, 850 milions d’habitants.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap més intervenció i abans de donar la paraula a la Sra.
Secretària, només per informació, portem tres hores i mitja i encara ens queden
tantes mocions o em sembla que una mica més de les que hem fet, els hi dic a tots
els portaveus, a tots els grups, que si fem una mica de síntesi, també jo crec que
ens ho agrairem tots plegats. Passaríem ara a les del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 38 i 39; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 38.- CONTRA LA LLEI 4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DE
LA SEGURETAT CIUTADANA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
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Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Més de vint anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Seguretat ciutadana
1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que va invalidar en gran part del seu
articulat el Tribunal Constitucional, el Govern del PP ha sancionat, en la seva tònica
de “reformazo regressiu”, una nova Llei, que ve a substituir la ja criticable llei del 92,
que va costar el càrrec al llavors Ministre de l'Interior socialista.
Un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de marcat caràcter
restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació de la majoria de les infraccions
penals tipificades com a faltes, que amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana
passarien a considerar-se infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o
lleu.
Atès que aquesta llei atorga una gran discrecionalitat a l’administració a l'hora
d'establir sancions, l'elevada quantia de les mateixes, que en el cas de les
infraccions molt greus podrien arribar als 600.000€ i la fixació en la regulació de
conductes habituals en les protestes ciutadanes, defineixen a aquesta Llei com la
“Llei de la por” o la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment
administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea
un instrument governamental, per impossibilitar drets democràtics bàsics com la
llibertat d'expressió i de manifestació que recull la nostra carta magna com a drets
fonamentals.
Atès que la norma tipifica noves figures sancionables, considerant tals els escarnis
(a diferència de l'opinió del president del Suprem, Gonzalo Moliner, que va declarar
que "no és possible dir a priori si un escarni és o no legal"), les concentracions
davant el Congrés i el Senat o l'escalada en façanes oficials (com va ocórrer amb el
Palau de les Corts). Sanciona l'ús de caputxes en manifestacions, faculta a la
policia a establir “zones de seguretat” en perímetres urbans, i habilita a les forces i
cossos de seguretat a retirar de forma expeditiva vehicles que taponen una via
pública, en cas que els concentrats desobeeixin l'ordre dels antiavalots de buidar la
zona. No se citen expressament, però tot indica que apunta a impedir “tractorades”,
marxes de taxistes o de camioners.
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que són regulades per aquesta llei,
ens indica que aquesta “Llei Mordassa”, torna a situar la seguretat ciutadana en
l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt allunyat de la concepció democràtica i
constitucional de la seguretat.
ICV-EUiA-Pirates-E compartim aquest criteri amb el propi Consell d'Europa,
institució encarregada de vetllar pel respecte als drets humans en el continent, qui
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ja va qualificar el projecte de llei de "altament problemàtica" la proposta de llei. Nils
Muiznieks, el seu responsable de drets humans, dubte que "aquestes restriccions
siguin necessàries en una societat democràtica" i creu que s'hauria de vetllar per la
seguretat "sense interferir massa en la llibertat de reunió" i de manifestació.
Una altra llei més, per tant, que suposa una clara reculada social, un anacronisme
constitucional, un concepte d'ordre públic obsolet i un clar atemptat contra drets i
llibertats democràtics, que són encotillats en procediments sancionadors que
pretenen impedir la protesta, la crítica i la demostració cívica de desacord polític.
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de llibertats
públiques, no retallades de les mateixes. El delicte es combat de forma integral:
amb educació, amb la promoció d’una vida digna, amb l’eliminació de les
diferències socials, amb polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin
en la prevenció, no en el càstig.
En conclusió, aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja tipificava el codi
penal, i creadora d'un nou Estat policial, controlador i limitador de llibertats
públiques, és inadmissible.
Per tot l’ anteriorment exposat el Grup Municipal d’ICV-EUiA-Pirates-E proposa al
Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Nació, la retirada immediata de la Llei Orgànica
4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
SEGON.- Sol·licitem un debat consensuat entre totes les forces polítiques, per a
l'elaboració d'un text que reguli la matèria de seguretat ciutadana, incloent al debat
així mateix, la Reforma de la Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat de l'Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la
Llei Orgànica general penitenciària. Tot això, amb l'objectiu, de reformar amb
caràcter integral, tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat, que haurà de
conformar un ampli debat social, enfocat no únicament des dels tradicionals
aspectes reactius sinó i fonamentalment, preventius, enfocant l'anàlisi del delicte i la
seva contenció, com un problema social que abasta variables socioeconòmiques i
que requereix un ampli treball de caràcter transversal.
TERCER.- Demanem la dimissió del Ministre de l'Interior, impulsor de la present
Llei, els postulats de la qual són clarament preconstitucionals, i són inconcebibles
en una democràcia, així com, per la seva reiterada disposició de conculcar els drets
humans, a tenor de la disposició de legalització de les “devolucions en calent” a la
frontera de Ceuta i Melilla, contraris a la normativa internacional i que tracten de
manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans a les nostres fronteres,
que solament desitgen una vida millor.
QUART.- Donar trasllat de l'acord al Govern de la Nació i a tots els Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats, així com a la
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Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i a les centrals sindicals de la
nostra ciutat

MOCIÓ 39.- DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ
TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ
EUROPEA I ELS ESTATS. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; amb 8 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació.

PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 40, 41 i 42, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que intervé la Sra. Esplugas i el Sr. Martín.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo defensaré la 40 i la 42.
La 40 es relativa a la retirada de la construcción ornamental de forma piramidal, que
está situada en el barrio de Santa Eulalia, hemos tenido contacto con vecinos de la
zona, se quejan de esta construcción, anterior a la construcción de los pisos, de
esta construcción ornamental en forma piramidal, no cumple ninguna función más
allá de la estética y la consecuencia es que la forma conlleva que los niños se
suban a la pirámide y los adolescentes, pues la utilicen como pista de patinaje.
Además, se han ido cayendo baldosas con el tiempo y entonces al poner el suelo
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de corcho como en los parques infantiles, pues todavía provoca más para que los
niños puedan subir.
Se me ha dicho que no había muchos vecinos, sino que simplemente era una
vecina y tal, aquí traigo la firma de los vecinos conforme apoyan, pues la
eliminación de esa pirámide ornamental y, por tanto, nosotros creemos que…,
además ayer hablé con una de las vecinas y me decía que ahora con el calor
todavía lo que provoca es que por las noches la pista de skate, pues todavía siga
en activo, con lo cual les pueden dar las dos de la mañana.
Entonces, nosotros lo que pedimos es que se elimine la construcción piramidal para
evitar accidentes y situaciones de peligro, tanto para los niños, como para los
adolescentes y que se estudie la posibilidad de una posible ubicación de un espacio
para las personas mayores, para que puedan realizar deporte al aire libre.
Respecte a l’altre moció sobre el tema del finançament sobre les escoles bressol,
bé, també és una moció que hem portat des de fa molt de temps els diferents grups
municipals, arran de la baixada d’aportació que fa el govern de la Generalitat en
matèria d’escoles bressol municipals. Ja el colofó va ser en el pressupost de l’any
2015, on Convergència amb l’ajuda d’Esquerra Republicana, doncs van eliminar
directament la partida del finançament d’escoles bressol. Nosaltres demanem que
es compleixi la Llei, la LEC en l’article 198 estableix que la Generalitat de Catalunya
ha de subvencionar la creació i la consolidació del sosteniment de les places
infantils de 0-3 anys a les escoles bressol amb titularitat municipal.
Nosaltres creiem que, a més a més, doncs ara mateix les famílies es troben en una
situació moltes vegades al límit, de les despeses que poden tenir al mes i que, per
tant, no se les pot fer pagar més per aquestes polítiques que fa en aquest sentit la
Generalitat de Catalunya, prioritzant altres coses que no toquen
I, per tant, nosaltres, des del grup municipal, el que demanem és instar al govern de
la Generalitat a merament complir la Llei, en aquest sentit, en matèria de
finançament d’escoles bressol. I en segon punt, instar al govern de la Generalitat a
presentar, a més a més, d’una forma urgent una proposta, com es va comprometre,
a presentar de forma urgent una proposta pel finançament estable d’aquestes
escoles bressol municipals. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Yo defenderé la 41, en principio esta moción no tiene nada que ver con el escaso
tiempo que hemos tenido, del que hemos disfrutado los grupos municipales para la
revisión este año de la cuenta general, porque entendemos que es una
circunstancia, pues promovida por las elecciones, es una cosa circunstancial. Y
todo lo contrario, pues agradecer sobretodo las facilidades que se han dado por
parte de los funcionarios y la gerencia de La Farga, de todos, para que en este
breve tiempo podamos hacer lo que se pueda para obtener información y aclarar
temas sobre todo a los ciudadanos.
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Por eso nosotros promovemos aquí una moción que solicita al equipo de gobierno
que articule un calendario ordenado y práctico para la revisión de la cuenta general.
Práctico tanto para los grupos políticos como para los funcionarios que tienen que
dar soporte a esta revisión, en pos sobretodo de una mayor trasparencia fiscal y
presupuestaria.
La Ley en su momento apostó por la finalidad informativa de la cuenta general, así
también por regular el control de la misma, pero es cierto que la Ley no puso un
excesivo énfasis en la información dirigida a determinados destinatarios como son
los ciudadanos, que son al final los primeros interesados en saber dónde va el
dinero de los presupuestos públicos y a dónde se dirigen sus impuestos.
Sobre esto no ha habido cuadros resúmenes, ni cuadros sencillos, ni unos datos
facilitados de manera sencilla para que puedan valorar esa información. El Fondo
Monerario Internacional recoge la experiencia de países del norte de Europa,
anglosajones sobretodo, respecto a cómo se tiene que facilitar esta información o
cómo lo facilitan ellos sobretodo en periodos electorales.
Aquí todavía, pues estamos…, el gobierno aprobó en el 2013 la Ley de trasparencia
y de acceso a la información pública, como un primer paso, entonces, este primer
paso que regula el acceso a la información, sobretodo en su artículo 17, para los
partidos políticos y para todos los ciudadanos, queremos que sea un paso también
definitivo en este Consistorio para articular en un primer momento, cómo se tenga
que acceder a la consulta de la cuenta general por parte de los grupos. Es cierto
que siempre ha habido una voluntad, una voluntad de trasparencia, pero no ha
estado regulada.
Nosotros lo que pedimos es que se acorten los plazos máximos de manera
voluntaria, los plazos máximos de tramitación de la cuenta general, que sus
primeros pasos hasta el 1 de junio, que es cuando se remite a la Comisión de
Cuentas, y que estos plazos se puedan acortar al menos 15 días, en plazo máximo,
para que a partir de ahí los grupos municipales podamos tener acceso a la
información y haya un calendario ordenado debido, pues sobretodo también a que
hay más grupos municipales y el tiempo que hay, pues es escaso para la densidad
de la cuenta general y poder trasmitir, sobre todo a los ciudadanos, pues dónde va
su dinero de manera trasparente.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí...
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SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, Sr. Christian Giménez, és que m’havia demanat el Sr. Castro la
paraula, perquè em sembla que hi ha una esmena “in voce” o que volia fer una
proposta, però l’han d’acceptar abans que es posicionin els grups, per si es
modifica la moció.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, la idea es que desde el grupo socialista pedimos al grupo popular un cambio en
el primer acuerdo de la moción 40, referente a la eliminación de la construcción de
la denominada pirámide, un acuerdo que permita de alguna manera un estudio y un
análisis por parte, con participación ciudadana, por supuesto, de los vecinos más
próximos, de entidades e incluso en el ámbito del Consejo de Distrito, para analizar
qué hacemos con esta construcción que forma parte de la urbanización de plaza
Europa y sobretodo qué hacemos después si finalmente decidimos deconstruir ese
ornamento que hay aquí, esta pirámide, que tiene una lógica en esa urbanización,
creo que es pertinente que podamos abrir un cierto debate sobre la cuestión, más
allá de votar aquí en el Pleno si eliminamos o no eliminamos un elemento
urbanístico que forma parte de ese entorno desde hace más de 10 años y que de
alguna manera tiene también un valor que hay que analizar. No sé si les parece
pertinente.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, sí, nosotros, desde el Partido Popular, pues entendemos que se puede abrir un
diálogo y que con los vecinos informados, pues que se intente llevar a un acuerdo
para ver cuál es la mejor solución. Nosotros, sinceramente Sr. Castro, es que no le
vemos ningún tipo de utilidad a eso, más allá de que un niño se pueda matar en la
carretera, porque vaya con el monopatín, porque está al lado del Paco Candel, más
allá de eso, no le vemos ninguna utilidad, pero entendemos que las cosas a veces
se pueden hacer de manera consensuada con los vecinos, ese es nuestro objetivo
y, por tanto, nosotros sí aceptaríamos esa enmienda.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, a efectos del posicionamiento de los grupos, teniendo en cuenta esa
enmienda.

SRA. SECRETÀRIA
El literal de la enmienda, por favor.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
El literal de la enmienda sería estudiar, con participación ciudadana, es que claro,
esto comenzaba con eliminar o retirar la construcción ornamental, yo diría, estudiar
con participación ciudadana el futuro de la construcción ornamental con forma
piramidal del barrio de Santa Eulàlia, para no alterar el literal anterior.

SRA. ALCALDESSA
¿Están de acuerdo? ¿sí? Sra. Secretaria ¿se lo pasamos por escrito? ¿Ya está?
De acuerdo.
Doncs ara sí, Sr. Christian Giménez de la CUP-PA, ja amb l’esmena incorporada,
per entendre’ns.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Som-hi, bé, nosaltres en les tres mocions proposades ens abstindrem, explicarem
una mica, no serà gaire llarg, no us preocupeu, que s’està fent tard.
En relació a la retirada de la construcció a la que es fa esment a la primera moció,
considerem que aquest és un exemple, en realitat tampoc és gaire difícil de trobarne per tota la ciutat, és un exemple clar dels resultats que ha generat el model
urbanístic i la construcció massiva a la nostra ciutat, durant els últims anys. Un
model que ha omplert els carrers i places, els nostres espais comuns en realitat, de
bunyols urbanístics inútils a places, bé, a carrers. Tanmateix, des de la CUP-PA,
creiem que el moment actual no seria potser el més idoni per assumir la despesa
econòmica que suposaria retirar aquest i tota la resta d’inutilitats construïdes durant
la bombolla immobiliària, potser per això ens abstenim.
A la 41 en relació a l’ampliació del calendari del compte general, creiem que el tema
de l’accés a la informació i la transparència va molt més enllà de disposar d’un
parell de setmanes més els grups municipals. És un tema de fons sobre cóm
fomentem l’accés a la informació de tots els veïns i veïnes de la ciutat, cóm el
promovem, no només cóm facilitem la informació, sinó com promovem que la gent
accedeixi a la informació i cóm l’acompanyem també des de la institució, que
creiem que és una de les..., potser una de les feines més importants que tenim com
a membres d’una institució, acompanyar. Per últim hem de dir que ens sembla molt
contradictori que aquesta demanda de transparència vingui del Partit Popular,
creiem que primer de tot aquesta organització política potser faria bé d’aplicar-se
ella mateixa, allà on governa, el que demana i d’aquesta manera potser guanyaria
certa credibilitat i legitimitat a l’hora de plantejar aquest tipus de propostes aquí a
l’ajuntament de l'Hospitalet.
Fins aquí, abstenció a les tres.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència, a veure, respecte a la retirada de la construcció ornamental,
em sembla molt bé aquesta proposta d’esmenar el tema per estudiar això, nosaltres
en el seu dia també vam fer una sèrie de preguntes, al novembre del 2004, perquè
teníem unes queixes dels veïns també demanant aquesta retirada i se’ns va dir que
no, per tant, entenem que el problema subsisteix, però és evident que si es fa un
estudi per part del veïnat i les entitats i tal, per decidir què és millor fer, doncs em
sembla bé i, per tant, votarem a favor d’aquesta moció.
Respecte de la 41, estem d’acord en ampliar el calendari, pensem que la informació
que se’ns dóna és molt feixuga de tractar, en el meu cas, tot i que porto..., és la
segona legislatura, mai havia fet això i, per tant, té les seves complicacions, i el que
sí puc dir en favor tant de l’equip de govern, com del personal de l’ajuntament, és
que se’ns han posat totes les facilitats possibles, s’han donat totes les explicacions
que els hem demanat, tota la documentació que els hem demanat i, per tant, en
aquest aspecte un 10.
Però sí que és veritat que la complexitat que té un ajuntament amb no sé quants
mils de documents i subdocuments i anar buscant, doncs realment parlar de
l’ampliació del temps, mai sabríem si és bo 15 dies més o dos mesos més, perquè
no acabaríem mai, però bo serà això que es pugui ampliar aquest temps, perquè
tindrem més temps per esbrinar i poder estudiar aquests documents.
Respecte a la tercera moció de les escoles bressol, jo diré una cosa molt breu, em
sembla sorprenent, és una moció que s’ha presentat per diferents grups durant
l’anterior legislatura, però em sembla sorprenent que la presenti el Partit Popular. I
em sembla sorprenent, perquè si trec el llistat de greuges de l’Estat Espanyol
respecte Catalunya, amb tot el que ens han deixat de donar, retallar, durant aquesta
última legislatura, més enllà que el govern Espanyol ho ha fet durant molts anys, no
acabaríem.
Un incompliment en el desplegament de la Llei de la dependència de 240 milions
d’euros; un dèficit crònic de la sanitat amb recursos per sota de la mitjana, que
equival només a un 10% de la despesa total de l’Estat; una reducció d’un 98% de
les transferències finalistes en ensenyament; una reducció d’un 40% de l’aportació
a projectes culturals; una reducció de recursos amb impacte sobre la reactivació
econòmica; entre el 2009 i el 2014 la inversió de l’Estat a Catalunya s’ha reduït un
71%, 22 punts per sota de la mitjana espanyola; Catalunya és el tercer territori per
la cua en inversió amb només un 9,5% de la inversió total, la meitat del pes que té
el PIB català; i l’Estat ha reduït un 60% els fons per a polítiques actives d’ocupació.
És veritat que no és que m’agradi que no es pugui donar compliment a certes coses
per part de la Generalitat, però d’aquestes i de moltes altres, però quan el problema
i l’arrel ve d’on ve, que és l’Estat Espanyol i el maltracte que fan respecte de
Catalunya i a sobre m’ho està demanant el Partit Popular que és qui governa i m’ho
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ve a explicar aquí, no sé qui parlava abans d’electoralisme, doncs bingo!, aquesta
és electoralista. Doncs miri, la votaré que no, tot i que el cor em demanaria, no votar
que sí, sinó que la Generalitat pogués donar compliment, però sap què passa, si
vostès fan tot això, si el Partit Popular paga tots aquests diners que ens deuen,
tornin a presentar la moció quan convingui, que la votaré a favor.

Essent les 20.46 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Sí, respecte a la moció per retirar la construcció ornamental, em sembla molt bé
l’esmena que s’ha fet, però jo li trauria el tema de l’estudi, o sigui, jo posaria el tema
amb una consulta ciutadana, perquè els veïns decidissin què fer amb aquesta
construcció, perquè el que passa després quan posem estudi davant d’alguna cosa,
són coses que al final duren molt de temps i portem molt de temps estudiant-ho i
mai acabem. Llavors, en aquest punt sí que votarem a favor de la moció.
Respecte a la moció per proposar l’ampliació del calendari de comptes, també
votarem a favor, creiem que és una iniciativa bastant bona.
I sobre la moció sobre el finançament de les escoles bressol, doncs bé, el 27 de
gener d’aquest mateix any, en aquest Ple ja es va aprovar una moció amb la
mateixa finalitat, amb l’única oposició de Convergència i Unió. Votem a favor de la
moció i demanem des d’aquí també als companys d’Esquerra Republicana que no
segueixin recolzant al Sr. Mas en aquest tipus de polítiques que no van per res amb
el seu programa electoral.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la primera moció, nosaltres votarem a favor de la moció esmenada.
Respecte de la que fa referència al calendari del compte general, votarem a favor,
però sí que volem ressaltar que nosaltres sempre hem entès que tant des de l’equip
de govern, com des de la Intervenció, se’ns posaven totes les facilitats i els horaris
que se’ns marcaven eren simplement indicatius i per ordenar, i jo vaig entendre, des
del primer moment, que a qualsevol requeriment o necessitat, no hi hauria cap
problema de consultar el que calgués.
I respecte a la tercera moció de finançament de les escoles bressol municipals, no
sé si és una mostra de cinisme o d’amnèsia, trobo a faltar que no es faci cap
esment, per exemple, a l’ofec econòmic que practica l’Estat respecte a totes les
comunitats autònomes i en especial a Catalunya; no trobo en aquesta moció cap
esment al dèficit fiscal que pateix Catalunya respecte de l’administració central, que
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en el 2011 era per exemple de més de 15.000 milions d’euros, que representa a
prop d’un 8% del PIB.
No trobo tampoc esment en aquesta moció a la política d’eliminació d’autonomia
que practica l’Estat vers les autonomies, no només amb la Llei de racionalitat i
sanejament de les administracions locals, sinó portant al constitucional qualsevol
iniciativa que es prengui des de les autonomies, com per exemple impostos que
s’han intentat posar per sanejar una mica i per tenir disponibilitat de recursos per
implementar polítiques socials.
No trobo cap esment a la manca de transferències finalistes de l’Estat en
ensenyament, que s’han reduït un 98% des del 2010; no trobo cap esment a la
nul·la aportació de l’Estat respecte del Pla Educa 3, precisament que donava suport
a les escoles bressol.
I no trobo cap esment a, bé, a tots aquests..., no és un memorial de greuges, però
sí que m’hagués agradat que s’hagués denunciat i que intentéssim entre tots que
els nostres nens, que la nostra política social disposes del finançament que crec
que com a país ens mereixem, que crec que com a país el generem i que, bé, està
molt bé reclamar a la Generalitat tot el finançament i tots els compromisos que no
s’estan fent degut a aquesta restricció, diguem-ne, per la crisi i per l’escanyament
de l’Estat.
Però també cal pensar que l’Estat també..., el govern que representa el seu grup
municipal, té una gran part de responsabilitat en què aquestes escoles bressol no
disposin del finançament adequat. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a ver, respecto a la moción...

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Perdó, a favor, però amb totes les consideracions que hem fet.

Essent les 20.53 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción 40, nosotros estuvimos visitando la pirámide y la verdad es
que es muy fácil subir hasta arriba de todo, realmente es peligrosa, entonces yo
creo que lo que debe primar es la seguridad, evidentemente, con la participación
ciudadana y con lo que los vecinos consideren que se ha de hacer con esta
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pirámide, pero ha de primar sobre todo la seguridad, si subí yo que no soy
precisamente un hacha en atletismo, cualquier criatura, con lo que se mueve, es
muy posible que tengamos un accidente, creemos que tenemos que poner primero
las medidas para que no suceda un accidente o una tragedia, esto de antemano.
Nosotros, por lo tanto, bueno, aceptamos la modificación “in voce”, tal y como
comentaba la compañera Sonia, pero vamos, que se estudie lo más rápidamente
posible, para no tener que vivir esas situaciones.
Respecto a la financiación de las “escoles bressol”, nosotros nunca votaremos en
contra de una medida que facilite el acceso a los servicios públicos y sobre todo de
la infancia, entendemos que es fundamental una financiación estable y adecuada,
porque además las “escoles bressol” cumplen una función social importantísima y
no solamente para las familias que tienen que llevar a sus hijos a que les cuiden
durante sus horas de trabajo, sino también porque facilita las primeras experiencias
educativas de estos niños que son fundamentales después para su vida curricular.
Y lo que sí le pido yo a la Sra. Esplugas es que traslade, que esto se lo aplique
también al gobierno de la nación, que es del PP, para que deje de recortar servicios
públicos, tanto educativos, como en sanidad, como en el resto, porque lo que nos
apliquemos aquí, que se aplique también a nivel del Estado.
Y ahora, para la 41 será Iván Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt breu, sobre la moció 41 votarem a favor, però volíem simplement suggerir un
parell d’elements. Primer agrair el treball de la Intervenció, jo crec que hem d’anar
una mica més enllà del que simplement indica nivell calendari, creiem que s’ha
dotat dels recursos necessaris humans per fer la bona tasca d’intervenció i en tot
cas que tot l’instrument que va més enllà del control de la transparència i demés, jo
crec que s’ha de dotar d’un procés més ampli, més enllà d’una cosa concreta, com
una cosa concreta estem d’acord, jo crec que recursos humans, que Intervenció i
que el nou regidor d’Hisenda va fer el possible i l’impossible per donar una mica la
informació, però no va ser suficient pel calendari electoral de les municipals, però
bé, tot i així votarem a favor de la moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En cuanto a la 40, moción para retirar la construcción ornamental de forma
piramidal del barrio de Santa Eulalia, Ciudadanos nos vamos a abstener, porque sí
es cierto que es importante que el ayuntamiento vele por la seguridad de los
equipamientos municipales, pero en esta moción vemos demasiados elementos
indeterminados, o sea, se habla de vecinos, pero cuántos vecinos, hay una
asociación de vecinos, hay detrás comunidades de propietarios y tal.
Es cierto que los concejales vamos por la calle y cualquier vecino nos puede
abordar diciéndonos que se queja de cualquier cosa, seguramente tiene razón, pero
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eso quizás no habla en nombre de todos los vecinos, lo que yo creo es que
evidentemente hay que constatar que es verdad, que yo estoy seguro que si la Sra.
Sonia lo dice, pues ella habrá tenido la oportunidad, pero creo que siguen habiendo
ciertas cosas indeterminadas, elementos que no acabamos de ver.
Por lo tanto, yo me alegro mucho que se haya hecho la propuesta de que se va a
hacer un estudio, en cualquier caso, si esto se hace y si el estudio es favorable a lo
que estamos comentando aquí y vemos que eso realmente revierte peligrosidad o
puede causar algún perjuicio al barrio, no solamente ya por el tema arquitectónico,
sino por otras cuestiones, pues sí que nosotros estaríamos dispuestos a cambiar el
voto favorable en función de ese estudio, por lo tanto, de momento nos abstenemos
teniendo en cuenta que hay ese estudio y que seguramente nos dará elementos de
juicio suficientes como para poder valorarlo, por tanto, haremos abstención.
En cuanto a la moción 41 será Carmen la que la comente y la 42 Jesús, ya que
ellos son los que están en las Comisiones que están viendo estos temas.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Ciutadans votarem favorablement a la moció 41. Vaya por delante que queremos
agradecer muchísimo las facilidades y la labor que nos ha dado todo el personal de
la Intervención, así como el regidor del Área, que nos lo han puesto fácil para ser
nuestra primera vez en el ayuntamiento, pero queremos hacer una consideración.
Para Ciutadans es esencial la transparencia en las instituciones y las consultas
sobre la cuenta general no deben constituir un mero trámite legal, sino que
realmente deben servir para poder revisar la información con el mayor rigor y
detenimiento, por lo que estamos totalmente de acuerdo en que se den las mayores
facilidades para revisar esta documentación con un calendario más extenso posible.
Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Regidores, vecinos, Ciudadanos estamos a favor de garantizar la financiación de
las guarderías municipales y tanto es así que ya lo llevamos en nuestro programa
electoral, donde también proponíamos la gratuidad de las “escoles bressol”, de 0-3
años. Cabe recordar también que en los presupuestos de 2015 desaparece la
partida de 45 millones, dedicada a guarderías, según la consellera Rigau porque,
bueno, hay que priorizar en servicios obligatorios y se ve que para ellos la
educación no es un servicio obligatorio, no es algo necesario para los ciudadanos,
para nosotros sí, yo creo que sí que lo es.
Y es que la Generalitat ha recortado un 17% y este es el problema, ha recortado un
17% en el presupuesto de educación, porque lo que pasa aquí es que algunos son
más capaces de levantar muros y de construir aquí diferencias entre los
ciudadanos, en lugar de construir escuelas y de construir guarderías para todos los
ciudadanos y, repito, para todos. Y es que se ha pasado de aportar 1.800 euros por
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cada niño, a aportar sólo 875, y esto ha sido la Generalitat y esto hay que tenerlo
en cuenta y esto hay que ponerlo encima de la mesa, no nos vale decir que no y
echarle la culpa a los demás cuando quien gestiona y quien está ahí son ellos,
entonces ellos son los que tienen responsabilidad, no me valen las lamentaciones.
Algunos dirán que, bueno, el “procés” nos llevara a Ítaca, como dicen algunos, lo
que pasa es que hasta llegar a Ítaca los que se quedan fuera son los catalanes, que
pagan sus impuestos y ven como la Generalitat los despilfarra en promover la
independencia, en lugar de invertir en sanidad, en lugar de invertir en educación,
que son las principales necesidades de los ciudadanos.
Por otra parte, bueno, también me gustaría pedir un poco de coherencia al Partido
Popular, y bueno, pido que apliquen aquello mismo que traen a este Pleno en las
comunidades donde mandan o donde han mandado, vemos ejemplos como en
Madrid, con el cierre de guarderías precisamente debido a su incremento de precio
públicos, llegando hasta los 300 euros al mes, subiendo las tasas, por ejemplo, un
30% en Extremadura o un 175% en la comunidad de Madrid. Es decir, que pedimos
un poco de coherencia, lo mismo que proponemos aquí, se lo podía decir usted a
quien ha aplicado este tasazo del 175%, casi 300 euros al mes por llevar a sus
niños a la guardería, muy lamentable.
Y bueno, Ciudadanos, pues apoyamos las guarderías públicas, no puede ser de
otra manera, por lo que votaremos a favor de la moción, aunque bueno, pedimos
coherencia en este caso al Partido Popular y a los partidos en la Generalitat, que de
momento están gobernando, que cumplan con los ciudadanos hasta que tengamos
un nuevo gobierno que sí se preocupe por estos problemas. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, sobre la moción 40, en primer lugar, agradecer al grupo popular el que haya
aceptado el cambio en el literal de la moción y al resto de grupos su comprensión.
Yo no voy a defender aquí el tema que usted plantea sobre la cuestión de si la
pirámide es peligrosa, no es peligrosa, en estos momentos atiende a algún servicio
más que el puramente estético, porque creo que no es un debate pertinente hoy en
el Pleno, entiendo que si vamos a derivar hacia la participación ciudadana la
cuestión, pues vale la pena que sean los vecinos más próximos, las entidades, los
que acaben opinando sobre si en ese entorno es conveniente, es pertinente,
mantener esa estructura.
Esa estructura nació con una finalidad, mucho antes de que se construyeran las
viviendas, la finalidad era básicamente, una vez se integraba el campo de futbol en
la urbanización, el talud que da a la grada se finalizaba con esta construcción. Esta
fue una idea de las personas que impulsaron ese proyecto, un proyecto positivo,
antes se comentaba aquí si hay “bunyols” o no hay “bunyols”, “bunyols” hay en
todas las ciudades del mundo, en todo caso, a veces tenemos tendencia a valorar
las cosas de forma despreciativa y creo que en la ciudad hay algún “bunyol”, pero

…/…

201

creo que también hay muchas cosas positivas y quizás hay que también empezar a
ponerlas en valor.
Y en el entorno de plaza Europa hay cosas positivas, y no las digo yo, creo que es
una opinión compartida el hecho de que hay espacios de esa urbanización que son
realmente interesantes e importantes, más allá de la cuestión del aporte económico
para el conjunto de la ciudad y ese reconocimiento creo que lo dan muchas
instituciones y muchas personalidades que conocen ese entorno, pero eso no quita
que no haya algo que a los vecinos no les encaje y por supuesto lo que hemos de
hacer es estudiar, debatir y, en todo caso, decidir qué hacemos con esa
construcción. Y sobretodo qué hacemos si decidimos desmontar esa construcción,
porque después, y eso es lo más importante de este proceso también, habrá que
ver ese espacio que se ocupa actualmente por esta pirámide, a qué lo destinamos,
si ampliamos la zona de uso público que tenemos al lado, si hacemos alguna cosa
diferente, en fin, para eso los vecinos también podrán tener voz y palabra y poder
definir.
Antes el Sr. Jiménez de Guanyem planteaba la posibilidad de una consulta, bueno,
en ese entorno viven del orden de 65.000 personas y a veces lo mejor es enemigo
de lo bueno, es decir, si hemos de consultar a todo el mundo su opinión sobre la
pirámide, quizás no acabemos nunca y yo creo que sí que es importante apelando
también a lo que nos decía la Sra. González, creo que es importante que definamos
cuanto antes qué queremos hacer con esta pirámide, a partir de lo que nos digan
los vecinos, y actuar en consecuencia. Por tanto, desde el distrito de Santa Eulalia
se articulará el proceso lo más rápido posible para decidir qué se hace con la
construcción y sobretodo qué se hace a posteriori con el espacio que ocupa esa
construcción, caso que se decida demolerla. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Con respecto a la moción 41, bueno, no acabamos de entender bien, bien, la
moción, porque yo creo que si el tema es transparencia, yo creo que se han puesto
todos los mecanismos adecuados para que todos los grupos puedan ver las
cuentas, yo creo que las facilidades han sido máximas, también agradecer por
nuestra parte, a los funcionarios de esta casa que todavía facilitan mucho más que
se puedan ver las cuentas, pero ha sido un tema de las elecciones, entonces a lo
mejor de aquí podría salir alguna moción para instar a la LOREG a que cambie la
fecha de las elecciones, como creo que es un poco complicado, bueno, pues
sabemos que cada cuatro años pasará. Pero hay que recordar que en los años
anteriores y los grupos políticos, a lo mejor los nuevos, pues puede ser más
novedoso, pero los grupos políticos que llevan desde las primeras elecciones, pues
ya sabrán que siempre hay dos meses para poder ver las cuentas, por lo tanto, no
acabamos de entender la moción. A pesar de todo, bueno, pues la votaremos a
favor, porque también creemos que todo lo que sea mejorar la transparencia y que
haya la máxima claridad, pues para nosotros será bienvenido.
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SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En relació a la moció sobre les escoles bressol municipal, dir que votarem
favorablement, però ens sumem també al que han manifestat, jo crec que la totalitat
de grups, que evidentment es tracta d’un exercici d’hipocresia política per part de la
representació del PP, jo crec que a vegades es fan coses no sé si per provocar o
per electoralisme, però és evident que, home, la situació d’ofec econòmic que
pateix Catalunya com a conseqüència de la política regressiva del PP és
evidentíssima, totalment d’acord, semblava un memorial de greuges, però en bona
part pensem que és així. Estem en una situació de finançament absolutament
injusta, insuficient, però és que, a més a més, si anem a les polítiques concretes i
concretament al tema del 0-3, és que el govern del Partit Popular va retirar el
programa Educa 3, que era un programa en el qual s’havia acordat amb el govern
de la Generalitat i amb els ajuntaments de cofinançar les escoles bressol i la va
deixar a zero.
També té raó el representant de Ciutadans quan diu que això no hauria de ser un
argument, perquè després el govern de la Generalitat també hagi deixat la seva
partida a zero, per tant, no és argument. I el que és una anomalia, a banda del
problema pressupostari, és que l’administració que és competent en el 0-3, amb
competència exclusiva, totes les competències les té el govern de la Generalitat,
totes, fins i tot la de fer currículums, la de fer normes, etc, no posi ni un duro. Per
tant, a banda del problema econòmic, és una “chapuza” monumental, des d’un punt
de vista ja de concepció d’estructures, de país, del que sigui, per tant, això no té
cap sentit.
Però nosaltres ens anem al to positiu que en la Llei de pressupostos, a l’addicional
17ena, malgrat són uns pressupostos, que com molt bé diu la moció del Partit
Popular, deixa la partida de les escoles bressol a zero, parla que el departament, la
disposició 17ena, el departament d’Ensenyament ha d’elaborar una nova proposta
de corresponsabilització de costos i de sosteniment de les places d’infants de 0 a 3
anys, en les llars d’infants de titularitat municipal, és a dir, sostenibilitat financera, és
a dir, que pagui qui ha de pagar, que és l’administració competent, això és una
anomalia que algun dia es resoldrà. També es parla de la subvenció de les llars
d’infants d’iniciativa social, que és un altre problema gravíssim, que aquí que si que
ja no hi ha l’Educa 3, aquí també aquesta partida s’ha reduït o s’ha anul·lat de
manera molt injusta. Estem parlant d’un servei essencial i d’un servei que, per tant,
ha d’assumir l’administració competent això.
Jo lamento que la representació de Convergència no voti favorablement, jo l’animo
a què votés favorablement, perquè jo crec que això entre tots hem de resoldre-ho i
hem de resoldre-ho amb seny, si vols amb tots els calendaris que sigui, però això
és una anomalia, no és només un problema pressupostari, és una anomalia, no pot
ser que el govern que és competent no posi ni un duro i que això de manera molt
injusta s’hagi traslladat als ajuntaments, del color polític que siguin. No pot ser que
una administració que no té aquella competència, i ho preveu la Llei d’educació
mitjançant un conveni, que és el que també el Parlament li va demanar, que facin
convenis amb els ajuntaments per delegar la competència i finançar com es mereix
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un servei tan essencial com aquest. Però és que ni això, jo crec que en aquest
sentit hauria d’haver petits moviments i el que no val és aquesta cosa de fugir
d’estudi, passar la patata calenta i “allá te las compongas”.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bé, jo, per una banda, per contestar al Sr. Monrós, sempre diem el mateix els
polítics, governar és prioritzar, i en aquest cas, el govern de la Generalitat ha
prioritzat i ha prioritzat el procés independentista, llavors, està prioritzant les
estructures d’estat, està prioritzant l’hisenda catalana, fins i tot està prioritzant fer
eleccions cada dos anys, i el fet que sigui una moció presumptament electoralista,
doncs clar, no som nosaltres qui hem convocat o convocarem les eleccions, i
resulta que al mes de setembre, doncs ens trobem que les escoles bressol de la
ciutat de l'Hospitalet no tindran ni un duro, per això electoralista fins un punt, perquè
té la capacitat el Sr. Mas i no altre, de no convocar aquestes eleccions, que jo crec
és el millor que pot fer, no convocar-les.
Per tant, nosaltres recordar-li al Sr. Graells i al Sr. Coque d’Esquerra Republicana,
quan es queixen del tema dels greuges de Madrid i del mal finançament que té
Catalunya i tot plegat, doncs recordar-los que vostès van governar al tripartit i que a
l’any 2009 es va aprovar el finançament autonòmic, i el Sr. Puigcercós que és del
seu partit i el Sr. Montilla que era el President, aleshores van dir que era lo “mejor
de lo mejor”, per tant, ara tornem a criticar, és el que està vigent, per tant, ara toca
la renovació del model de finançament i ara tornarem a negociar unes noves
condicions. Per tant, greuges els que vulgui, però és el que vostès van acordar amb
el govern de Zapatero, per tant, “eso es lo que hay”.
I en qualsevol cas, com he dit abans, governar és prioritzar, nosaltres no ho
negarem mai, hem hagut de fer reformes, hem hagut de fer reformes i en algun
sentit reajustaments de les partides que van destinades a gairebé a tot, però
nosaltres no estem fent cap mena de desafiament a ningú i nosaltres el que hem fet
és que teníem una situació dramàtica deixada, entre d’altres, pel Sr. Zapatero, amb
un forat al calaix que “Dios mío, Dios mío”, i que el que hem fet és intentar reflotar
l’economia espanyola per intentar assolir els nivells d’economia familiar i a nivell
d’Estat, doncs el millor possible i el més aviat possible.
La diferència entre nosaltres, el Partit Popular, i en aquest cas, Convergència i Unió
amb el suport d’Esquerra, és que prioritzen tot i que s’estimen més iniciar, com deia
abans, i tancar el tema de les escoles bressol i tallar l’aixeta a les escoles bressol, o
no pagar a les farmàcies, que després ha de venir el govern del Rajoy a pagar les
farmàcies, i no a les coses que ha de fer. Gràcies.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Intento no contestar cada cop per intentar que sigui una mica més dinàmic això,
però clar, per les al·lusions potser, bé, jo no he dit que estigués tota la ciutat plena
de bunyols, simplement em sembla ridícul haver de dir això, però bé, simplement
que hi ha moltes de les construccions que s’han fet en els últims anys en aquesta
ciutat, han generat estructures com aquesta, de la que estem parlant des de fa una
molt bona estona, i que es podien haver evitat. Segurament en comptes
d’encomanar-li a qui se li va encomanar, que és el que deies abans, potser haver
controlat una mica més a qui se li encomanava, haver controlat una mica més els
projectes, haver vist cap a on anirien aquests projectes.
No sé, jo en cap moment crec que nosaltres haguem expressat que la ciutat
estava..., que només hi havia bunyols urbanístics a la ciutat, hi ha coses molt
interessants a la ciutat, aquest és el meu barri, el conec perfectament i et puc dir
que no només aquest, ni ha d’altres espais del barri de Santa Eulàlia que tenen
construccions com aquesta, que són absolutament prescindibles, absolutament
inútils, que segurament van tenir un cost bastant elevat en el seu moment i que
podien haver estat eliminades del projecte prèviament i no haver d’estar ara
discutint si ens gastem, si no ens gastem, si fem un estudi previ per veure si ens
gastem, per treure’l perquè potser..., bé, jo crec que ja està.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, sobre el tema de les escoles bressol i sobretot el que s’ha dit, doncs hi ha coses
que m’encanten, m’encanta que ens diguin ciutadans que construïm murs, no n’he
vits cap, no hem construït cap, algú ha parlat de “chapuza” monumental, des de fa
més de 25 anys, no en aquest govern de la Generalitat, sinó des de fa més de 25
anys persisteix un dèficit fiscal que pateix Catalunya i que en el 2011 se situava en
15.000 milions d’euros, suficients per pagar totes les despeses de la Generalitat en
salut, educació i benestar.
Responsabilitat, Sra. Esplugas, sí, clar, però comenci per la mare dels ous, és a dir,
qui té la responsabilitat màxima primera i directa, és el govern de l’Estat Espanyol,
si el primer no paga o paga molt poc al segon, aquest tindrà dificultats. Que és
responsabilitat nostra que no ho paguem, evidentment, ningú ha dit que no, però
clar, és que vostès no paguen moltíssimes coses, van donant lliçons.
Ens van dient que si viatjarem a Ítaca, doncs miri, sap què passa, que si creiem en
democràcia, en participació i totes aquestes històries que expliquem, el 27 de
setembre tindrem democràcia per votar una sèrie de coses. Que els hi agradi o no
els hi agradi, em sembla perfecte, hi ha moltes coses que en democràcia de
participació ciutadana a mi i a molts ciutadans els hi pot agradar o no els hi pot
agradar, el que no pot ser és aquí sortir un i dir, això m’agrada ho votem, això no
m’agrada ho votem, i aquí estan molts partits que estan ara dient unes coses o
unes altres.
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Jo als de Ciutadans els hi demanaria que intentessin no ser una còpia més dolenta
del que és el Partit Popular, perquè llavors no sé per què s’ha creat.
Nosaltres sortirem democràticament el 27 de setembre a fet el que faci falta, però
durant molts anys hem governat aquest país, amb els recursos econòmics que hem
tingut i quan hem tingut hem fet coses, i torno a repetir i abans ho he dit, no estic
content amb no poder fer certes coses, però el que no poden venir-me a dir és que
no es paguen coses per culpa d’altres.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Doncs bé, em sembla que, he estat repassant, com sóc nou, he estat mirant molts
Plens i tal, i em sembla que és el primer Ple que es parla bastant de participació
ciutadana, estic supercontent, o sigui, jo crec que l’aire nou és precisament això,
que arribem aquí i comencem a parlar, el que sí que es veu que s’han d’explicar
algunes coses.
El Sr. Miguel García parlava abans..., ha tret una moció de participació i moments
després pregunta que, bé, quanta gent ha dit que aquesta piràmide, a veure, hi ha
una cosa que és participació qualitativa i participació quantitativa, o sigui, no té res
a veure una cosa amb l’altra, només cal potser que hi hagi 10 persones que tinguin
raó en alguna cosa i que puguin defendre alguna cosa, per convèncer a la resta de
persones. Tampoc es tracta de dir ara d’anar picant porta per porta dels 75.000 del
districte, a preguntar-los, bé, què volen fer amb aquesta piràmide, no, el que se’ls
ha de preguntar és, voleu la piràmide o no voleu la piràmide, en el moment que et
diguin que no, a partir d’aquí sí que proposem quines alternatives.
Això és participació ciutadana, això és donar-li la importància que té la gent i per
això defeníem abans el que defeníem, o sigui, la participació és possible, però s’ha
d’aprendre a fer-ho, no podem pensar que això és anar picant porta per porta i
preguntar-li a cadascú el que vol, perquè jo voldré negre i ell voldrà blanc i ella
voldrà taronja, o sigui, el que s’ha de fer és seguir unes passes i marcar una
reglamentació, si voleu, ja que us agraden molt les regles, participativa, que
estableixi un cert criteri perquè la gent participi en aquestes decisions.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
La Sra. Esplugas s’escandalitzava que hi haguessin eleccions cada dos anys,
potser és perquè li agraden poc que se celebrin eleccions. Jo abans tenia el dubte
de si era amnèsia o si era cinisme, i ara m’ha quedat claríssim que és cinisme.
Estàvem parlant d’escoles bressol, estàvem parlant de problemes que tenim,
problemes socials que tenim, i els únics que han parlat d’independència i d’Ítaca
són els representants del nacionalisme espanyol aquí asseguts davant meu, tant el
PP, com Ciudadanos.
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Nosaltres estem d’acord en reclamar a la Generalitat que compleixi la seva part,
però clar, també haurem de reclamar a aquell que ha incomplert el 98% del que
havia d’invertir, aquell que ha incomplert el pla Educa 3, aquell que posa una
limitació de dèficit, que es queda amb el 2,9% de “techo de déficit” i la Generalitat li
imposa un dèficit inassumible, a aquell que aporta sense renovar aquell sistema
fiscal, que vostè deia que nosaltres ens semblava tan bé en el 2009, bé, s’havia
d’haver fet un de nou fa un any, i seguim que el Sr. Montoro no li dóna la gana de
fer-ho.
Llavors, està molt bé reclamar-li a la Generalitat, nosaltres som els primers que ho
fem i intentem arrencar compromisos al departament d’Ensenyament i treballem
conjuntament amb d’altres grups polítics, des del Parlament, per aconseguir-ho.
Però no ens oblidem, no per amnèsia, ni per cinisme, que també hem d’exigir a
l’Estat aquells incompliments que fan que la nostra gent pateixi. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, bueno, lamentar que al final el debate se vuelva a meter en el terreno
nacionalista, como no podía ser de otra manera. Es que yo cada día me sorprendo
más de ver que no cejan en la historia, de pasarle la pelota al gobierno de España,
siempre estamos en lo mismo, o sea, el ser manirrotos, el haber metido unos
cuantos miles más de millones de déficit a la Generalitat tiene culpa el gobierno de
España, porque no les devuelve lo que les han quitado, el España nos roba, lo de
siempre, la canción de siempre, mire, eso ya no vende, cambien el discurso porque
ya está muy visto, hay otras músicas, ustedes siempre nos cuentan la misma, está
Wagner, está Chopin, hay más músicas, pero siempre ustedes nos cuentan la
misma.
Mire, ser manirrotos y decir que no hay dinero para las guarderías, para una cosa
que es, vamos, que es absolutamente necesaria, si se habla luego, como ustedes
dicen también, los de Esquerra Republicana sobretodo, que además quieren un
estado social más avanzado, que tal, que los demás no sirven, que ustedes lo van a
hacer mucho mejor, y que aquí fluirá el maná el día que ustedes gobiernen con el
independentismo y tal. A partir de aquí, hay dinero para estructuras de estado, hay
dinero para embajadas, hay dinero para financiar los medios afines al régimen,
porque yo lo llamo ya un régimen de la manera que está actuando, y no hay dinero
para poner en las guarderías, y cuando se comprometen a algo encima no
cumplen.
Por lo tanto, dejen ya de quejarse, dejen de quejarse por favor, hagan lo que tienen
que hacer, cumplan con la ciudadanía, acudan a dónde tienen que acudir, que es lo
que necesita hoy el ciudadano catalán, que es que sus guarderías funcionen, que
paguen y que se gasten el dinero donde hay que gastarlo. Los recursos no son para
gastarlos en estas historias de este viaje que están ustedes preparando, y se lo
repito, sí, a Ítaca, son para gastarlos en lo que la ciudadanía necesita, en temas
sociales, y las guarderías son fundamentales y ustedes no pagan, han rebajado los
proyectos y encima no pagan.
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Este ayuntamiento, como muchos, lleva un montón de tiempo poniendo el dinero
que debían de poner ustedes, no le echen más la culpa a España, es su gobierno,
el gobierno que hoy está preparando las estructuras de estado, el que no responde
a la expectativa de la ciudadanía, que es trabajar para que no haya tanto paro en
esta ciudad y en las demás, en el resto de Cataluña, y para que las guarderías
reciban el dinero que tienen que recibir.

Essent les 21.22 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Per al·lusions, a la Sra. Sonia Esplugas, que parlava dels acords de finançament a
l’època del tripartit, nosaltres defensem que eren bons acords, de la mateixa
manera que defensem que la disposició addicional 3a de l’Estatut era una bona
disposició, el problema és que s’ha incomplert i no s’aplica, i que la situació
financera de Catalunya és la que és com a conseqüència també d’una política
regressiva del Partit Popular, és evident, i això ho hem de posar sobre la taula,
perquè això ho pateix Catalunya i ho patirà el govern de la Generalitat governi qui
governi, perquè hi ha una situació de dèficit financer i, per tant, això és així i, per
tant, és un exercici d’hipocresia el que es defensi ara aquí i es porti aquesta moció
quan formen part del problema.
Retiro allò de “chapuza” monumental, ho deia en un sentit evident d’anomalia i que
suposo que podem estar d’acord, patim una anomalia, i en definitiva tots són diners
públics, és a dir, patim una crisi monumental, una situació pressupostaria molt
negativa, però al final si no paga el govern de la Generalitat, paguen els
ajuntaments, i al final paguen els ciutadans igualment, per tant, no és una qüestió
de crisi econòmica, és una situació d’ordre, de lògica administrativa, i que assumeixi
cadascú el que és competent. I, per tant, jo celebro aquesta addicional dels
pressupostos i em quedo amb la part positiva, avancem en aquesta direcció,
siguem realistes, però avancem en aquesta direcció, no pot ser que els ajuntaments
hagin d’assumir allò que no és la seva competència, volem exercir-la, però en base
a un exercici de lleialtat institucional, en base a convenis, delegació de
competències, i un finançament adequat, i punt. I, per tant, això és el que nosaltres
ens quedem i de fet és el que demana en un genèric el segon acord de la moció
que presenta el Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem finalitzat el debat, no sé si hi ha alguna qüestió més, si no
passaríem a les mocions d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 40, 41 i 42; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 40.- PARA RETIRAR LA CONSTRUCCIÓN ORNAMENTAL CON
FORMA PIRAMIDAL DEL BARRIO DE SANTA EULALIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 22 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 5
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

En la zona de la calle Amadeo Torner con calle Aprestadora, en el barrio de Santa
Eulalia, se encuentra ubicada una construcción ornamental con forma piramidal.
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Este elemento está formado por hormigón, baldosas básicas y una zona de material
acolchado (propio de las zonas infantiles) añadido posteriormente por el
desconchado de las baldosas.
Si bien en el proyecto inicial parecía que esta pirámide cumpliría alguna función de
almacenamiento municipal o de servicio suministros, finalmente la pirámide está
tapiada y no cumple ninguna función urbanística por lo que únicamente se limita a
la puramente decorativa.
Se da la circunstancia de que esta construcción se encuentra situado en una zona
escolar y un campo de futbol.
Los vecinos del entorno llevan tiempo denunciando la peligrosidad que supone el
mantenimiento de esta pirámide en una zona de viviendas con un parque infantil a
pocos metros. Según hemos podido ser testigos, menores acceden a la parte
superior y se deslizan por la pendiente. En el mismo sentido, adolescentes de zona
utilizan la forma piramidal para convertirla en una pista de skate y bicis improvisada.
La ubicación de la misma al lado de la carretera y justo contigua a la entrada del
parking de vecinos multiplica la peligrosidad de la misma por lo que la eliminación
de esta pirámide daría tranquilidad a las familias del entorno.
De la misma manera, los vecinos denuncian que las dimensiones de la pirámide
resta intimidad a los vecinos de los pisos más bajos del inmueble más cercano.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Estudiar con participación ciudadana el futuro de la construcción
piramidal para evitar accidentes y situaciones de riesgo tanto a niños como a
adolescentes de la zona.
SEGUNDO.- Estudiar la posible ubicación de un espacio dónde las personas
mayores puedan realizar actividad deportiva al aire libre.
TERCERO.- Dar traslado a los Grupos Municipales con representación en el
consistorio, al Área de Urbanismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, al Área de
Distrito III de Santa Eulalia y a la Asociación de Vecinos del barrio.

MOCIÓ 41.- PARA PROPONER QUE SE AMPLIE EL CALENDARIO DE LA
CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Cuenta general es un conjunto de documentos y estados que la Entidad local
tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre: la situación de bienes y
derechos de la Entidad local, su financiación, sus préstamos y deudas al final del
año.
La rendición de cuentas es el acto administrativo mediante el que los responsables
de la gestión de los fondos públicos, justifican y se responsabilizan de la aplicación
de los recursos puestos a su disposición en un ejercicio económico.
La función de los grupos de la oposición es la de poder fiscalizar y revisar las
cuentas en tiempo y forma, aparte de las auditorías externas que también deben
poder realizar su trabajo con independencia y rigurosidad.
Dado la composición consistorial después de las elecciones municipales de mayo
de 2015, en el que se han incrementado el número de Grupos Municipales hasta un
total de 8, ha provocado aún más si cabe que los tiempos que se nos dan a los
grupos se reduzcan aún más si cabe.
La transparencia en las cuentas debe ser uno de los objetivos prioritarios para
todos los ayuntamientos y especialmente para los mayores de 50.000 habitantes
como es este caso.
Dado que hoy el calendario que se otorga a los Grupos Municipales es totalmente
insuficiente para poder observar con rigor y por lo tanto, con detalle el examen
exhaustivo de dichas cuentas.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Que se amplíe el calendario de la cuenta general en los próximos años
para que los grupos municipales tengan más tiempo para poder revisar de manera
más rigurosa las cuentas de la ciudad.
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Segundo.- Dar traslado a los Grupos Municipales con representación en el
consistorio, al Área de Hacienda y Servicios Centrales del Ayuntamiento de
L’Hospitalet.

MOCIÓ 42.- SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que la Generalitat de Catalunya ha retallat progressivament el finançament de
les escoles bressol municipals, afectant econòmicament tant a l’Ajuntament de
L’Hospitalet com a les famílies de la ciutat.
Atès que en el darrers Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any
2015 CIU amb el suport d’ERC van eliminar definitivament la partida destinada al
finançament de les escoles bressol municipals.
Atès que posteriorment el Ple del Parlament va aprovar una moció on s’instava a
establir un conveni marc amb el món local per al finançament estable del servei de
llars d’infants que tingui en compte la corresponsabilitat de costos i de sosteniment i
el principi de suficiència i l’equilibri territorial.
Atès que l’article 198 de la LEC, sobre finançament del primer cicle d’Educació
infantil, estableix que la Generalitat de Cataluña ha de subvencionar la creació, la
consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars
d’infants de titularitat municipal.
Atesa la dificultat econòmica de moltes famílies per fer front al pagament de l’escola
bressol dels seus fills.

…/…

212

Per aquest motius, el Grup Popular a l’Ajuntament de L’Hospitalet planteja els
següents acords de Ple:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a complir la LEC en
matèria de finançament de les escoles bressol municipals.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a presentar de forma urgent una
proposta per al finançament estable de les escoles bressol municipals.
TERCER.- Donar trasllat als Grups municipals del consistori, a la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a les escoles bressol municipals, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Economia de la Generalitat de Catalunya.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, número 43, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. García per a la presentació de la moció.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Ara fa nou anys, l’antic regidor d’Esquerra Republicana, l’Eduard
Suàrez, presentava una moció en aquest plenari, perquè la segona ciutat de
Catalunya tingués la figura del defensor del ciutadà. Aquella moció va ser rebutjada
per l’equip del govern socialista.
Han passat els anys i diferents forces polítiques d’aquest Consistori han presentat
mocions en la mateixa direcció, que també han estat malauradament rebutjades.
Avui tornem a presentar aquesta moció amb l’objectiu que la nostra ciutat, la
segona ciutat de Catalunya, deixi de ser una anomalia i pugui tenir per fi el defensor
de la ciutadania.
Nosaltres volem el defensor de la ciutadania perquè volem que vetlli, sigui un
defensor que vetlli pels drets dels ciutadans, que també faciliti i fomenti la relació
entre els ciutadans i l’administració local, que rebi i resolgui, conjuntament amb
l’ajuntament, les queixes dels veïns, que faci també un seguiment dels
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compromisos adquirits pel Consistori i que sigui una institució, el defensor de la
ciutadania, que serveixi per millorar el bon funcionament del Consistori i els serveis
públics que aquest Consistori ofereix als ciutadans.
Nosaltres volem que sigui un defensor del ciutadà o de la ciutadania, que sigui una
persona independent, una persona d’ampli consens polític entre les diferents forces
polítiques, socials i veïnals d’aquesta ciutat, i també que sigui, doncs una oficina del
defensor o defensora de la ciutadania que tingui autonomia pròpia i que no estigui
vinculada a cap àrea del govern municipal.
Per aquest motiu, demanem al Ple de l’ajuntament, doncs en primer lloc que aprovi
la creació de la figura del defensor o defensora de la ciutadania i també que es faci
una comissió formada dins del Consell de Ciutat, entre les diferents forces
polítiques amb representació municipal, entre les diferents entitats socials i veïnals
de l'Hospitalet, per fer un reglament del defensor de la ciutadania, així com establir
un procés participatiu per escollir el defensor o la defensora de la ciutadania.

Essent les 21.26 hores, abandona la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro, regidora
del grup polític municipal de Guanyem L’H.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en relació a aquesta moció i a la creació de la figura del defensor, tornem a tenir
un problema lingüístic un altre cop, amb el tema de defensor i ciutadania,
segurament ens agradaria més utilitzar, com fa Cornellà, com fa la nostra ciutat més
propera aquí a la banda del riu, que és utilitzar el terme síndic de greuges, em
sembla més interessant posar el centre d’aquesta tasca que podria fer aquesta
figura, posar el greuge i no posar el ciutadà, que no acabem d’entendre què volem
dir tota l’estona quan diem ciutadà, quan parlem de ciutadans tota l’estona, si ens
referim a persones legals, a qui ens referim quan parlem de ciutadans.
Però també us he de dir que vam tenir molt de debat al voltant d’aquesta moció,
bastant de debat, les posicions van ser bastant enfrontades, i vam acabar decidintnos per l’abstenció. En realitat em sembla una proposta interessant i creiem que
podem seguir treballant a mig termini, però ens genera una sèrie de dubtes amb
l’actual redactat.
En primer lloc, bé, en primer lloc el nom, ja ho hem compartit, bé, ràpidament per
acabar, de la mateixa manera, aquest tipus de figura també genera certs dubtes si
no van acompanyades de potents dotacions pressupostàries, el que parlàvem, en
realitat la proposta no està gaire desenvolupada i genera certs dubtes, i de personal
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tècnic, mesures que conformin un equip de treball absolutament independent
d’aquella administració de la qual hauran de defensar als seus veïns, en definitiva.
Ens genera dubtes pel cost que pot suposar i cost-benefici que pot aportar, llavors,
en definitiva, de totes maneres creiem que és una proposta a seguir treballant i
aprofundint a mig termini, tot i que hi votem abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència votarem a favor aquesta moció, perquè en el nostre programa
electoral de les eleccions municipals, doncs portàvem instaurar la figura del
defensor dels ciutadans. Creiem que és una forma de participació i transparència
molt positiva, una ciutat com l'Hospitalet, per totes les circumstàncies que comporta,
és necessari, i sí que és evident que, i això en el seu dia ja vam debatre-ho, en el
moment de la presentació de les mocions, que lògicament això s’ha de fer per unes
persones que siguin vàlides pel càrrec que ocuparan, més enllà evidentment
d’aquesta independència que demanem.
Lògicament aquí es demana un estudi, promoure una comissió i durant un període
de sis mesos analitzar aquesta proposta, jo penso que aquesta proposta ha de ser
de màxims, tant del que farem, cóm decidim aquesta independència i cóm decidim
aquesta dotació pressupostària d’on surt, cóm es fa i cóm es deixa de fer. Jo penso
que és una proposta molt positiva, penso que la ciutat de l'Hospitalet s’ho mereix,
més ben dit, penso que ja ho hauria de tenir i, per tant, la votarem a favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Des de Guanyem l'Hospitalet també portàvem la creació d’aquesta figura al nostre
programa, per tant, està clar que votarem a favor d’aquesta moció. Considerem que
qualsevol eina que afavoreixi la relació entre els veïns i veïnes amb l’administració,
la participació, la igualtat, és un pas endavant pel canvi polític i social del que
sempre hem parlat. Sí que nosaltres hem entès que és una proposta, o sigui, que jo
com una proposta entenc que tots aquests valors econòmics i totes aquestes
peculiaritats que tingui el càrrec en si, s’hauran d’estudiar i s’hauran de treballar tots
junts, o sigui que per mi cap problema i l’assemblea va decidir que perfectament
anava en línia amb la nostra proposta, o sigui que votem a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, nosotros, desde el Partido Popular, nos abstendremos a la moción presentada
por Esquerra Republicana, también la entendemos con el espíritu positivo, creemos
que la figura independiente de una persona que el defensor del ciudadano o
“defensor del poble” que intente velar, que vele por los derechos de los ciudadanos
en Hospitalet y con el resto de administraciones, yo creo que eso siempre es
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positivo, siempre y cuando además también sea independiente de lo que es la
estructura municipal en el gobierno municipal.
Lo que no tenemos tan claro es el hecho del coste que supone llevar a cabo toda
esta infraestructura, toda esta nueva creación, atendiendo que nosotros desde el
Partido Popular lo que queremos es adelgazar la administración, no vemos muy
claro cómo se puede adelgazar la administración si por otro lado lo que estamos
haciendo es incrementar, poner una estructura más a cargo de los presupuestos
municipales.
Por tanto, nosotros la vemos positiva, creemos que puede hacer una buena labor la
persona que finalmente esté al frente de esto, pero tenemos dudas respecto al
tema económico, por tanto, nosotros nos abstendremos.

Essent les 21.34 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro,
regidora del grup polític municipal de Guanyem L’H.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor, sempre estem a favor de mecanismes de participació i
que garanteixin els drets dels veïns de l'Hospitalet, sabem que ha existit la
Comissió de Suggeriments i Reclamacions, que té competències en aquest àmbit.
En tot cas, a nosaltres el que ens interessa no és cóm s’anomeni l’òrgan o quin
sigui el seu nom, o si és unipersonal o col·legiat, sinó que faci la funció, que estigui
a l’abast de tothom i que presti el servei que la ciutadania necessita en aquest cas.
Però votem a favor.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con el punto 43 del Orden del Día, Ciudadanos votará en contra. La
razón no es otra que, de conformidad con la Ley de bases de régimen local, en este
ayuntamiento existe la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyas
funciones en el ámbito competencial propio son casi las que correspondería al
Defensor del Pueblo o al “Síndic de Greuges”. Eso con independencia de que el
“Síndic de Greuges” ya está haciendo la labor esta, está ejerciendo esta labor de
control de la quejas de los ciudadanos. Y para muestra pueden consultar a
cualquiera de las áreas del ayuntamiento, las reclamaciones que vienen a través
del “Síndic de Greuges”. Es decir, para nosotros supone exclusivamente una
duplicidad innecesaria que necesitará una estructura de logística, personal y
material, cuyo coste no tiene porqué asumir las arcas municipales. Muchas gracias.

Essent les 21.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partido Popular.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Nosaltres quan parlàvem amb els companys d’Esquerra, com sabeu, també
nosaltres en la nostra proposta electoral figurava aquesta possibilitat de poder tenir
la figura del defensor del ciutadà o la ciutadana, estic d’acord amb el que deia el
Christian, segurament el nom queda una mica així, defensor del ciutadà, d’entrada
ja pressuposem una agressió, perquè si l’hem de defensar, és que segurament ha
estat o pot ser agredit, segurament haurem de buscar alguna nomenclatura una
mica menys agressiva.
Ara, dit això, sí que, i ara el Sr. Ruiz feia referència, nosaltres defensàvem que
dintre del que és el reglament de queixes i suggeriments, aquí s’ha d’incorporar
aquesta figura, per això nosaltres també quan proposàvem als companys
d’Esquerra Republicana, la possibilitat d’incorporar aquest debat en el si del Consell
de Ciutat, que és on es desenvolupen els reglaments. Em sembla que era la Sra.
Juliana que deia, escolta, em dóna igual cóm, el de menys és el mètode, el que és
important és que acabem podent tenir aquesta figura, poder tenir aquesta funció, i
el que hem de veure és que sigui al menor cost possible, evidentment.
Però ja els hi avanço, tenir aquesta figura tindrà cost, això tindrà cost, si algú pensa
que podem fer tot això a cost zero, és impossible, tindrà cost, intentarem,
evidentment, assumir-ho amb el màxim nivell d’eficiència possible, però a cost zero
no serà, per tant, votarem favorablement a la proposta que ens porten els
companys d’Esquerra Republicana, amb el benentès que buscarem la millor
manera d’articular-ho.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Molt breu, bàsicament, a veure, el tema del nom, sigui defensor o síndic per
nosaltres acabarà essent el mateix, per tant, ho podem definir. I el tema de la
Comissió, serveix, entre tots els grups i totes organitzacions veïnals i socials, per
definir el model que volem de defensor o defensora de la ciutadania, o si volem
canviar-li el nom i li volem dir un altre nom més endavant, ja ho aplicarem, però la
Comissió és qui marcarà el reglament, les funcions i també amb la idea que el cost
sigui mínim per a la ciutadania, però que també sapiguem que això és un servei que
és important donar als ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada i, en fi, jo crec que a partir d’aquí s’ha de
començar a treballar sobre aquesta qüestió.

…/…

217

Passaríem a les mocions presentades per Guanyem l’Hospitalet.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 43; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 43.- PROPOSANT LA CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DEFENSOR O
DEFENSORA DE LA CIUTADANIA DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de GUANYEM L’H, Sr. Rafael Jiménez Ariza; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco.
Javier Martín Hermosín; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en el context actual de desafecció i desconfiança de la ciutadania cap a la
política fa més necessari el desenvolupament d’eines de relacionar-se entre
l’Ajuntament i la ciutadania que garanteixin una democràcia que fomenti la
participació i que permeti garantir els drets de la població.
Atès que cada dia és més evident que cal facilitar i fomentar la relació entre els
ciutadans i l’administració, per millorar constantment les actuacions públiques i els
serveis prestats.
Atès que existeix la necessitat d’assegurar que la bona qualitat dels serveis i
actuacions municipals arribi a tothom de forma generalitzada i correcta.
Atès que en una ciutat com l’Hospitalet, tan gran i complexa poden sorgir
disfuncions i problemes entre la ciutadania i l’administració local que cal que siguin
analitzades i solucionades amb la màxima eficiència.
Atès que en l’actualitat, no existeix cap òrgan local independent que vetlli
específicament pels drets dels ciutadans en les relacions que mantenen amb
l’Ajuntament i els organismes que en depenen.
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Atès que el Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de ser una institució que
arbitra les relacions entre els ciutadans i ciutadanes, l’Ajuntament i les diverses
Administracions.
Atès que el Defensor o Defensora de la Ciutadania ha de vetllar perquè es
garanteixi els drets de ciutadania d’accedir en igualtat als serveis públics, examinar i
resoldre les queixes formulades pels ciutadans, procurar pels interessos dels veïns i
veïnes i pel bon funcionament de l’Administració.
Atès que nombrosos municipis de Catalunya han anat incorporant en els darrers
anys la figura del Defensor o defensora de la Ciutadania com a procurador dels
interessos dels veïns i veïnes davant de l’Ajuntament.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de l’Hospitalet sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la creació del Defensor o Defensora de la Ciutadania.
Segon.- Promoure una comissió formada, dins del Consell de Ciutat, pel Govern
municipal, els grups polítics municipals i les principals entitats veïnals i socials de
l'Hospitalet per realitzar en un període màxim de 6 mesos una proposta de
reglament del Defensor o Defensora de la Ciutadania així com una proposta de
procés participatiu per escollir el Defensor o Defensora de la Ciutadania.

GUANYEM L'HOSPITALET

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Guanyem L'Hospitalet, números 44, 45 i 46, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que intervenen els dos regidors, comença el Sr. Rafa Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Sí, sobre la moció per demanar l’augment de farmàcies de guàrdia nocturna, bé, dir
que segons el decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic i
serveis d’urgència de les oficines de farmàcia, hi ha un obligat compliment per part
del Col·legi de Farmacèutics, de tenir dues farmàcies amb servei d’urgències
nocturn, per poblacions de fins a 275.000 habitants, estem fregant el límit a més.
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La situació de l'Hospitalet a més és singular, perquè no disposem d’aquestes dues
farmàcies dintre del que és el municipi, sinó que una la tenim situada a Riera
Blanca vorera Barcelona, o sigui, que realment no pertany. El tema és que per
cobrir aquest servei d’urgències per mantenir l’expedient, diguem, i tal, ens hem
quedat dos barris com són Can Serra i Sanfeliu, bastant llunyans d’aquest servei.
A més a més, parlant també, perquè vam estar parlant amb el coordinador de
farmàcies d’Hospitalet, ens va ratificar que feia sis anys que el servei de farmàcies
de guàrdia d’urgències nocturna rotatiu que existia als barris i que anava canviant,
es va eliminar fa set anys i va ser pel tema de costos i per tema també d’un acord
que va fer el Col·legi de Farmacèutics.
Llavors, arribat aquí teníem dues opcions per presentar aquesta moció, una que era
posar-nos una mica “burros” i dir, mira, no senyors, han de complir la normativa i
han de posar dues farmàcies en servei d’urgències dintre del municipi, no ens val el
tema de Riera Blanca.
I l’altre era, després d’aquesta conversa arribàvem potser a un punt mig, que no
suposés cap cost, ni que ens baralléssim amb el Col·legi de Farmacèutics, que era
que igual que s’ha fet amb Riera Blanca, doncs buscar alguna alternativa prop de la
part de Can Serra o de Sanfeliu, no sé, a Esplugues o Cornellà, alguna farmàcia 24
hores que quedés limítrof amb el nostre municipi, per tal de també poder establir un
conveni o un acord amb aquesta farmàcia perquè els veïns d’aquestes zones tingui
el servei més a prop.
Es va trobar bé aquest tema, o sigui, que el que fem és portar-ho aquí al Ple i
proposar que s’estudiï la possibilitat d’establir dintre de la nostra Coordinadora de
Farmàcies, una farmàcia que sigui propera a Cornellà o Esplugues i que es
transmeti aquesta petició a la Coordinadora de Farmàcies. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L’H)
Bé, referent a la moció dels tendals dels parcs infantils, els parcs infantils actuals de
la ciutat romanen buits durant els mesos d’estiu, és impossible que els nostres nens
i nenes juguin durant el dia a les zones d’esbarjo dedicades per a ells, el sol fa pujar
molt la temperatura fins el punt que crema el terra de cautxú de protecció inclús.
Al 2012 el Partit Popular ja va demanar mesures com les que avui demanem des de
Guanyem L’Hospitalet i a l’abril d’aquest mateix any va tornar a portar el tema al Ple
d’aquest Consistori. Les dues mocions van ser aprovades per unanimitat, avui, a 28
de juliol, a ple estiu, els tobogans i el gronxadors continuen cremant i els nostres
nens desprotegits del sol. No s’han pres mesures ni tan sols als parcs nous que
s’han projectat des del 2012, com és el parc de la Serp, per exemple.
Som una ciutat amb vocació de servei, plena d’espais dedicats als nostres infants,
millorem-los, plantar arbres és una bona opció, és una bona solució, però per donar
ombra abans han d’arrelar i créixer. Instal·lem tendals que proporcionin ombra i
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mitiguin la calor de l’estiu, tendals flexibles, fixes, tendals mòbils que es puguin
recollir a l’hivern o inclús estructures tipus vela que protegeixin de les altes
temperatures.
Seria molt bonic poder passejar per l'Hospitalet veient els parcs i jardins plens de
canalla. Cornellà ja ho va fer fa uns anys i va trobar bones solucions amb carpes i
tendals mòbils, i nosaltres instem al Ple a l’aprovació d’un acord que definitivament
plantegi la instal·lació de tendals o de veles als principals parcs infantils de la ciutat,
a més a més de projectar que aquest tipus d’estructures estiguin en els propers
projectes dels parcs de la ciutat.
I en referència al pipi-can del barri de La Florida, els veïns d’aquest barri de La
Florida porten mesos recollint signatures i durant les darreres setmanes s’estan
mobilitzant a través de les xarxes socials, per aconseguir una millora dels serveis
que la ciutat presta als seus animals, necessiten una zona d’esbarjo pels seus
gossos.
Al parc de Les Planes hi ha un pipi-can, és cert, és molt maco de veure, d’un
disseny molt estètic, però és petit i gens funcional. Els barrots del cercat estan
disposats a suficient distància com perquè els gossos petits entrin i surtin tal qual
vulguin i els gossos grans d’un saltet són fora. Es saneja només una vegada al mes
i durant la primavera les possibles plagues d’erugues processionàries dels pins, que
hi ha al mateix interior del pipi-can, poden provocar fortes dolències als gossos, així
com febrades, inflamacions cerebrals, de llengua, etc.
Els veïns necessiten un pipi-can ampli i ben cercat, on els seus gossos puguin
gaudir lliurament d’un espai destinat al seu esbarjo, amb l’ampliació i millora del
pipi-can de Les Planes i la creació d’un nou espai al barri, amb les condicions
necessàries, guanyaríem tots. Si els veïns de La Florida disposessin d’aquest
equipament, no haurien de passejar els gossos sense cordar per altres espais del
barri, i tot plegat milloraria la convivència.
I ha més de 6.900 famílies amb gossos a l'Hospitalet, Bellvitge ja té projectat un
espai d’esbarjo, ampli i funcional, pels gossos i les famílies del veïnat, La Florida
també demana el seu. Així doncs, Guanyem L’Hospitalet proposa al Ple municipal,
estudiar la creació d’un nou pipi-can al barri de La Florida i l’ampliació i millora del ja
existent al parc de Les Planes. Gràcies.

Essent les 21.42 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

La Sra. Presidenta, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor de la 44 i la 45 i ens abstindrem en la 46, i molt
ràpidament. Totalment d’acord, els veïns de la zona nord de l'Hospitalet, dels barri
que poseu a la moció i d’altres que segurament se us han oblidat com La Florida i
Les Planes, no tenen servei de farmàcia d’urgències, això és objectivament
demostrable, desconeixem en realitat si existeix la possibilitat o si millorarà la
possibilitat amb el que explicàveu, si millorarà el servei amb la possibilitat de..., no
recordo exactament la paraula, conveniar amb una farmàcia d’Esplugues o de
Cornellà, si això milloraria el servei pels ciutadans, pels veïns del nord de la ciutat.
Però bé, estem a favor de tot el que sigui millorar.
Bé, en relació a la instal·lació de tendals als parcs infantils de la ciutat, sabem que
és un tema que es troba en fase d’estudi, ho explicàveu l’altre dia, ho heu tornat a
explicar ara, de l’anterior mandat, ens agradaria proposar simplement que es
valorés la possibilitat d’incorporar elements naturals que puguin fer aquesta funció
de tendal als parcs infantils, aquí a l'Hospitalet en tenim alguna mostra a la Gran
Via, davant del Granvia-2, parres, heures o qualsevol tipus de planta enfiladissa que
pugui fer funcions d’aixopluc, però que ho valorem també, que no sigui tot com
acostuma a ser, que és tot bastant poc natural en molts dels parcs de la ciutat.
I en relació a la 46 que hem dit d’abstenir-nos, creiem que fa falta un plantejament
de ciutat en relació a les mascotes i animals de companyia, a nivell d’esbarjo, a
nivell de sancions, bé, és el primer Ple ordinari al que assistim i dotze punts
relacionats amb sancions per tinença de mascotes. Potser hem de fer un
plantejament, ens hem de fer un plantejament com a ciutat de cóm tractem i cóm
afrontem el fet que hi hagin 6.000 i escaig mascotes a la ciutat i els seus respectius
propietaris o propietàries, no només les mascotes.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte de la de les farmàcies votarem a favor, però aquí hem de tenir en compte
una cosa molt important, el tema és que els farmacèutics, molts no volen obrir els
torns de guàrdia, per què, perquè amb la crisi els hi suposa una despesa
econòmica molt important tenir cobertes les 24 hores o les guàrdies i, a més a més,
el que molts han copsat durant aquests darrers anys, és que realment no hi ha una
necessitat continuada d’estar oberts, perquè amb els blisters i la recepta electrònica
poden preveure perfectament quantes píndoles queden per cada tractament, tota
una sèrie de coses que saben o que ja tenen bastant controlades.
Tot i així, dic que votem a favor, però clar, hem de pensar que una farmàcia és una
persona que ho posa i que ella analitza el seu negoci i, clar, l’obligatorietat
d’adscriure’s a ser una farmàcia de guàrdia significa que ha de tenir molt personal,
si no li surten els números, no la muntaran, més enllà de l’obligatorietat que pugui
tenir la ciutat de cobrir certes zones. Per tant, potser la fórmula més correcta seria
intentar establir uns torns de guàrdia rotatius, com antigament, si fos possible, però

…/…

222

clar, també passa el mateix, que econòmicament és molt complicat, perquè han de
voler fer-ho.
Respecte dels parcs infantils, també la votarem a favor, com ja s’ha dit són mocions
que ja s’han presentat en d’altres moments i el que en aquest cas li demanem a
l’equip de govern, que ja sé que estan prenent mesures i estudiant diferents llocs,
doncs que a l’estiu de l’any que ve això ja estigui solventat.
I respecte a la moció per demanar el pipi-can al barri de La Florida, també la
votarem a favor, nosaltres precisament en l’anterior mandat ja vam presentar dues
mocions, una pel pipi-can d’aquí la plaça Lluis Companys i una altra pel barri de
Santa Eulàlia, i el que nosaltres demanem una miqueta és, més enllà d’aquesta
moció aprovar-la, és que hauríem, i ja ho vam reclamar-ho, hauríem de tenir un
model d’aquestes zones d’esbarjo a l'Hospitalet.
Actualment tenim pipi-cans que són totalment diferents en molts conceptes, i en els
que sempre s’han produït queixes. També és veritat, com s’ha dit aquí, que hem de
regular aquestes zones, però també hem de ser capaços de fer complir l’ordenança
del civisme que tenim, el que no podem fer és fer..., o sigui, aquí hi ha una
bilateralitat en aquest tema, hi ha molts gossos, però també hi ha molts amos
d’aquests gossos que no compleixen amb la normativa i per què, com en moltes
altres coses d’aquesta ciutat que es queixen de la manca de neteja i tal, tot ve
donat per un motiu d’incivisme.
Per tant, hem de capaços de tenir un model d’aquestes zones, però també hem de
ser capaços de tenir una ordenança del civisme que es compleixi i també hem de
ser capaços de fer alguna cosa, com ja vam demanar en el seu dia i es va aprovar
en una moció, de fer una campanya del civisme, que jo crec que ha donat pocs
fruits o gens, que era molt maca, però que aparentment amb la situació actual,
veien que cada vegada es reprodueixen més aquests actes incívics.
Jo penso que això és una cosa que hem d’estar-hi tots a favor, més enllà d’aquesta
moció, i el que possiblement, com altres coses són més tangibles, com per exemple
un defensor del ciutadà, un cost econòmic, jo crec que aquí tenim un problema que
això és molt intangible, no sabem que ens pot arribar a costar fer front a aquestes
coses, perquè clar, quan parlem d’incivisme o de persones que no es posen a
disposició d’una normativa, el cost pot ser... es pot disparar. I per tant, hem de ser
capaços com a societat d’educar a aquestes persones o de reeducar a aquestes
persones perquè si realment invertim en aquestes zones, en millorar aquestes
zones d’esbarjo, sigui perquè la societat a tots els nivells s’hi posi d’acord i
convisqui molt millor.

Essent les 21.50 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de la moció 44, de la moció per demanar l’augment de
farmàcies de guàrdia, perquè es facin les gestions, i creiem que si no s’ha fet ara,
fins al moment, és perquè als farmacèutics no els han acabat de sortir els números,
per tant, el que hauríem de mirar és de buscar algun tipus de fórmula per poder-ho
fer, però tenint en compte també que les farmàcies també tenen molt a dir i que si
no s’ha fet ara és perquè no sortien els números a nivell econòmic.
Sobre la moció sobre els tendals infantils, també votarem a favor, enteníem a la
Comissió Informativa que això s’estava desenvolupant ja en un pla des de l’equip
de govern, i també demanaríem que a part dels tendals també es poguessin ficar
arbres al voltant de les zones infantils, més que res perquè els arbres a part de fer
ombra, el que fan també és absorbir les emissions contaminants com és el CO2.
I votem també favorablement a la moció número 46, que és la del pipi-can sobre La
Florida.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros votaremos a favor de las tres mociones. Compartimos la preocupación de
los vecinos de la zona norte de Can Serra, Sanfeliu y Pubillas Casas, que tienen
dificultades para poder acceder al servicio nocturno de farmacia y, por tanto,
entendemos que esa irregularidad, por decirlo así, se tiene que corregir de alguna
manera.
También es cierto que los turnos rotativos se han ido eliminando de manera
progresiva, respondiendo además que no les sale a cuenta, incrementado por el
tema de la crisis y sumado al tema de la Generalitat que tampoco les paga en
tiempo y forma, por tanto, la crisis se junta, los impagos de la Generalitat se suma,
entonces tampoco podemos pedirles de manera obligatoria, por decirlo de alguna
manera, que se pongan las pilas en este sentido, cuando muchos de los
farmacéuticos están, pobrecillos, con el agua al cuello.
Por tanto, entendemos que la reformulación de la moción es positiva y que si al final
se puede llegar a un consenso intentando conseguir una farmacia de Cornellá o
una farmacia de Esplugues, para que dé servicio, pues a todo el perímetro, pues yo
creo que eso es positivo.
Respecto al tema de los toldos en los parques infantiles, como ha dicho la
representante de Guanyem, nosotros en el 2012 y en el 2015, hace unos meses,
muy poquitos, en abril de 2015, en la del año 2012 pedíamos que se hiciera un
estudio para intentar poner de manera progresiva, pues esos toldos en los parques
infantiles, porque para los niños realmente es horrible, y bueno, viendo que no se
hacía, además la presentamos a consecuencia de la construcción del parque de la
Serp, que era de nueva construcción, entendíamos que ya se podía haber hecho,
entonces, como no se hizo, nosotros en abril del 2015, nuestra compañera Elisabet
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Bas, pues presentó la moción y ya no solamente para que se estudiara, sino ya
para que se ejecutara, porque pasa un año más y volvemos a estar con la misma
deficiencia. Por tanto, nosotros compartimos plenamente la moción y le daremos
apoyo.
Y finalmente sobre el tema del pipi-can de La Florida, también votaremos a favor,
entendemos que es preciso abrir un debate sobre el tema de qué modelo queremos
en ese sentido, para unificar criterios con el tema de los pipi-can a nivel de ciudad,
está muy bien ahora mejorar este en concreto, porque digamos que es el más
urgente o el que está de manera más precaria, pero entendemos que a nivel
general se tiene que hacer una reflexión, porque por muchos pipi-can que
pongamos, si los vecinos no cumplen la ordenanza del civismo, pues nos vamos a
gastar un dinero y los perros van a estar cagándose donde les place, bueno donde
les place a los perros y a los dueños. Y por tanto, yo creo que está muy bien esta
moción, nosotros la votaremos a favor, pero lo que hay que hacer es una reflexión
acerca de la gente que no respeta la ordenanza del civismo y que luego se les
sanciona y además luego, pues no pagan la multa. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, respecte de la moció 44, sobre el tema de les farmàcies de guàrdia,
nosaltres votarem a favor, perquè tot el que sigui més i millor servei a la ciutadania,
sempre ens semblarà bé, el que passa és que aquí entren altres organismes en
competència, o sigui que serà una decisió, diguem-ne, més d’ells.
Respecte a la moció 45, sobre els tendals dels parcs infantils, ens abstenim, perquè
s’està fent un estudi, perquè no tenim clar que hagin de ser específicament tendals
el que es posi als parcs infantils, perquè quan més elements no naturals hi hagi als
parcs, més desperfectes i vandalisme provoquen i perquè nosaltres el que
demanem són solucions tècniques i sostenibles mediambientalment, o sigui, arbrat
o algun tipus de cosa més natural. Aprofitem per dir que el que nosaltres també
volem és que no es tallin arbres com està passant al carrer Rodés i al carrer
Castelao, els arbres són fonamentals a la ciutat, una ciutat dura i que necessita
elements naturals per fer una ciutat més aliena.
Respecte a la moció 46 del pipi-can de La Florida, també ens abstenim, perquè el
que és necessari és un projecte de ciutat sobre la convivència i de conciliació de les
mascotes i la ciutadania en l’espai públic, no posar “parches” que gasten recursos
públics i no solucionen el problema de fons, que és precisament la convivència i el
civisme. Creiem que hi ha ciutats del voltant que han posat en marxa projectes
innovadors i que han donat bons resultats, i que aquí a la ciutat de l'Hospitalet
hauríem d’iniciar aquest diàleg, aquesta proposta i iniciar aquest tipus de projectes
que tenen més calat que un simple pipi-can que potser la gent no ho fa seu i no
l’utilitza i és una despesa de recursos, quan el que és important és arribar al fons de
la qüestió.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La moción del punto 44, el tema de las farmacias y tal, nosotros votaremos a favor,
ya ha habido suficientes argumentos en todos los grupos, por lo tanto, para no
reiterarlos y avanzar, votaremos a favor simplemente por esos propios argumentos
que nos han convencido.
En cuanto a la moción para poner “tendals en els parcs infantils”, pues estamos de
acuerdo también, siempre y cuando sean técnicamente y económicamente viables,
y carezcan de riesgos para los usuarios, no tenemos nada que objetar sobre esta
moción, nos parece una moción muy positiva y, por lo tanto, la votaremos
favorablemente también.
Y la 46 se la paso a Jesús, que él vive en ese barrio y sabrá más las necesidades y,
en todo caso, creo que lo ha comentado con los vecinos.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Vecinos, ciudadanos, bueno, estamos a favor de los dos puntos de la moción,
votaremos a favor de la moción. En primer lugar, estamos a favor de que los
técnicos realicen un informe, un estudio, para ver si se puede instalar lo que es un
pipi-can en el barrio de La Florida, como ya sabéis, por ejemplo yo que sí que he
estado ahí y he podido contactar con ellos, pues sí que es verdad que los vecinos
de La Florida, vienen al pipi-can y entonces pasa lo que viene en el segundo punto
de la moción, que es la necesidad de la ampliación. Entonces, por eso estamos a
favor del estudio para instalar un pipi-can, creemos que es necesario y así lo
manifiesta Ciudadanos.
Los usuarios del parque lo que piden en todo caso, es ampliar este pipi-can, ya que
se les queda muy corto y si ustedes van por las tardes allí pueden ver y comprobar
de su propia mano, que bueno, que se les queda bastante pequeño y hay muchos
perros ahí, y bueno, tenemos los problemas de convivencia entre ellos. También lo
que piden, como bien has dicho en la moción, es reformar el vallado, lo dices
perfectamente, es un vallado mucho más estético que productivo, es un vallado en
el que, es verdad, si estás ahí, lo que son los perros pueden entrar y salir, que es
un vallado que queda muy bonito, parecen madera y tal, pero necesitamos un
vallado que sea productivo, que no sea tanto estético como se ha buscado en esta
ocasión.
También lo que piden los vecinos sería la introducción de una serie de vallas, por
ejemplo, que no sé si lo comentaba la moción, que separen entre lo que serían los
perros grandes y los perros pequeños. Tenemos el ejemplo de Can Mercader, que
sí que lo hacen bastante bien, es un pipi-can bastante extenso y sí que divide entre
los grandes y los pequeños, y entonces es lo que nosotros también pedimos en
esta moción que se apruebe.
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Y bueno, también lo que nos piden un poco los usuarios, haciendo reflexión, es un
poco hechos, que se cumpla y no tantas palabras, entonces es por lo que
Ciudadanos votaremos a favor de este nuevo pipi-can en La Florida si es posible
con todos los estudios, y de la ampliación del pipi-can de Las Planas.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Pel que fa a la moció relativa a les farmàcies, valorem tant el to, com la reflexió que
fa el grup municipal de Guanyem L’Hospitalet, i evidentment, entenent que pot
comportar una millora i tots els arguments ja indicats i reiterats, tot i també valorant
els inconvenients plantejats, però no hi ha cap inconvenient, evidentment, a valorar
aquesta possibilitat i, per tant, el grup municipal socialista votarà a favor.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Referent a la moció 45, també la votarem favorablement, però ens agradaria fer
algunes consideracions. En primer lloc, en els atesos de la moció es parla,
generalitzant, i s’afirma, que els parcs infantils estan buits, estan situats sense cap
tipus d’arquitectura que doni ombra, que els jocs infantils cremen, en fi, jo crec que
es generalitza molt i des del nostre punt de vista és una mica agosarat fer aquestes
afirmacions, dir que els parcs estan buits, la veritat és que donant-se una volta per a
ciutat, el primer que veus són les places i els parcs on hi ha jocs infantils plens de
nanos i això jo crec que dóna alegria i, per tant, no crec que sigui aquesta la
situació a la ciutat.
Dir-li a la Sra. Santón que a la ciutat tenim parcs de tota mena, que la majoria d’ells
tenen zones de semiombra, ja que s’han d’utilitzar les diferents estacions de l’any i
que el sol també és important per l’hivern i no sempre tot ha de ser ombra, ha
d’haver-hi ombra, ha d’haver-hi sol, han d’haver-hi espais de jocs i hem de pensar
també tant en els nens, com en els adults que els acompanyen, i el sol també és un
element que regenera, i vostès ho saben, el sol d’aquests jocs infantils.
Sobre el tema dels materials si cremen o no, no tenim materials metàl·lics que no
siguin homologats, més enllà dels suports dels gronxadors, perquè tots els jocs
infantils de la ciutat, a excepció feta de la plaça Espanyola, són jocs homologats, de
materials pràcticament sintètics i amb poca estructura metàl·lica, per tant, el tema
de l’escalfor no és un problema, des del nostre punt de vista, crític, de vegades el
que necessitem són més jocs infantils i tan de bo poguéssim tenir, en algunes
zones denses, més espais per tenir més jocs, o sigui, el nostre problema potser no
és tant la qüestió tècnica de si els jocs cremen o no, perquè tots els jocs que tenim
a la ciutat compleixen les normatives europees i tenen un contracte de
manteniment.
A veure, per molta ombra que puguem fer amb un tendal, a la una del migdia, amb
una onada de calor com la que hem patit les darreres dues setmanes, és molt poc
aconsellable i segurament molt poc assenyat tenir criatures en una plaça, però és
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evident que hem d’intentar que aquelles places que tenen més dificultats de tenir
ombra, com és el cas de les places on a sota tenim aparcaments, doncs hem
d’intentar dissenyar i construir elements que permetin que la zona sigui més fresca i
que tant adults, com infants, puguin estar en millors condicions.
Aquí s’ha parlat d’una moció de l’any 2010, efectivament, i en referència a aquesta
moció, a l’any 2011, a la plaça Granada, quan es va reurbanitzar, es va construir un
element, un tendal, que té més de 150 m2, jo lamento que cap dels regidors hagi
vist aquest tendal, però aquest tendal es va instal·lar l’any 2011, va estar en
funcionament durant dos anys i va passar una qüestió, que abans comentava la
Sra. González, que és que s’utilitzava de forma inadequada i de vegades es
produïen fets vandàlics i això va requerir que retiréssim, no l’estructura, que
continua allà, sinó el tendal que estava a tres metres d’alçada, era un tendal
espectacular, ja dic, de 150 m2, transpirable, que reunia totes les condicions
tècniques, ignífug, en fi, reunia totes les condicions, però durant la matinada, doncs
es produïen bretolades allà i per evitar accidents es va haver de retirar.
Últimament, s’ha fet en el disseny, per exemple, de la plaça Escorça, abans el Sr.
García d’Esquerra Republicana plantejava aquesta necessitat, doncs tot un tancat
d’arbres al voltant dels jocs infantils, que van creixent a un ritme lent, perquè és
normal, la natura és així, però que ens permetrà tenir una ombra duradora i, a més
a més, els beneficis que tenen els arbres per a la qualitat de l’aire. Aquest és el
model que nosaltres voldríem replicar a tot arreu, però, insistim, hi ha zones on això
no és replicable, com és el cas de la plaça de La Carpa o recentment el parc de la
Serp.
En el parc de la Serp s’ha arribat a un acord amb l’Associació de Veïns i amb els
veïns de l’entorn, per posar una sèrie de tendals, que estan encarregats, de fet el
tendal s’està fabricant, els màstils ja estan fabricats i la idea és posar-los en les
properes setmanes, i provarem aquest tipus de tendal de peces curtes, no tant com
els de la plaça Granada, per veure també si aquest funcionament és més adequat i
evitem bretolades i mantenim en millors condicions aquesta instal·lació. El tendal,
lògicament es retirarà a l’hivern, de cara a que els nens puguin tenir l’espai
assolellat.
Per tant, una mica fruit de totes les experiències que anem tenint, estem dissenyant
un cert model per aquelles places on no és possible plantar vegetació, i un model
de tendals en aquelles que no permetin, insisteixo, elements naturals, i en això
estem absolutament d’acord, ho deia també el Sr. Giménez de la CUP, sempre és
més interessant i molt millor utilitzar aquests elements naturals per fer ombra, que
elements sintètics.
Respecte a la moció 46, que fa referència a la instal·lació del pipi-can a La Florida,
també votarem favorablement, però aquí volem fer també algunes consideracions.
En primer lloc, explicar que el districte IV, els barris de La Florida i Les Planes, hi ha
tres pipi-can en funcionament, no només hi ha un, n’hi ha tres, un, que vostès han
comentat, a la zona del parc de Les Planes, que té 500 m2, un a la plaça Granada
que és de nova planta, que té 100 m2, i un altre al parc dels “Pajaritos”, que té més
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de 100 m2. Aquestes són les tres instal·lacions de pipi-can o zones d’esbarjo per
gossos que tenim.
En aquests moments estem treballant per ubicar una quarta zona al costat de la
plaça de la Granota, una quarta zona de pipi-can, en aquest cas, perquè serà petita,
tindrà també un centenar de metres, que la tenim pràcticament en marxa i que
abans de final d’any estarà en funcionament i que serà la quarta zona de pipi-can
que tindrem en el districte.
A la moció la Sra. Santón feia referència a l’estat actual del pipi-can de Les Planes,
tot és millorable, vostès han aportat una fotografia, però els hi recordo que la zona
té més de 500 m2, que té ombra, que té arbres, que té mobiliari urbà, que té font,
que està senyalitzada i que està, per cert, molt poc utilitzada pels propietaris dels
gossos. És veritat que hi ha moments punta, però durant el dia aquesta zona de
gossos, insisteixo que té 500 m2, durant el dia està buida i ens trobem amb molts
gossos que van amb els seus propietaris pel parc i, per tant, sí que cal, en aquest
sentit, una certa reflexió i una certa actuació, que ja estem fent, en el tema de la
responsabilitat sobre la tinença d’animals.
En tot cas, en aquest espai digne de 500 m2 tenim un acord, perquè s’ha vingut
treballant amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona els dos darrers anys, amb
participació ciutadana també, per millorar tot l’entorn del parc de Les Planes, hi ha
una solució pel tema dels gossos i n’hi ha també prevista tota una sèrie
d’actuacions d’ampliació de jocs infantils. En el cas de l’àrea de gossos duplicarem
l’espai i passarem a 1.000 m2, això és un projecte que està en fase de redacció
executiva i que estarà en licitació abans de finals d’any, i que tindrà, aquesta
vegada sí, un tancat que permetrà distingir entre gossos petits i grans i també un
suport que permetrà, una petita tanca perimetral que permetrà que els gossos petits
no marxin.
Aquesta configuració d’aquest espai de gossos no és casual, aquests barrots no
són per fer bonic, no és estètic, això és polipropilè, és el material sanitari més idoni
per aquesta qüestió i no s’ha escollit a l’atzar. Simplement destacar aquestes
qüestions, perquè penso que val la pena, a l’hora de fer un debat sobre les
instal·lacions, conèixer en profunditat de què disposem i què volem fer.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Respecte al tema que parlava Jordi, de les farmàcies rotatives o no, és una cosa
que vam parlar amb el Coordinador i, clar, és que només de sentir-ho va dir, no, no
perquè al final per solucionar un problema de normativa, que és el que tenim,
perquè tècnicament no l’estem complint, el que tenim és una solució per cobrir
aquesta normativa, i compte que estem al límit dels 275.000, o sigui, a poc que
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creixem més necessitarem una altra, o sigui, que és aquest el tema. Si per
solucionar un problema d’aquest el que has de fer és afectar a tot el col·lectiu de
farmacèutics que hi ha a l'Hospitalet, llavors, de seguida que li vam dir, va dir, millor
una segona opció i busquem una alternativa.
Quan parlem també, perquè també hem sentit el tema de si sortia a compte, si no
sortia a compte, si era un servei que es donava o si s’utilitzava o no s’utilitzava,
parlem com sempre, els serveis tampoc sempre és qüestió que s’utilitzin o no
s’utilitzin, sinó que els serveis s’han de tenir i per això existeixen les normatives en
aquest cas, bé, és un servei que s’ha de donar, hi ha una normativa que afecta a
aquest Col·legi de Farmacèutics, perquè aquest sí que tindrà algun tipus de...,
perdona, però suposo que serà així. Llavors, com la normativa existeix, teníem les
dues opcions, hem entès, després de les converses amb els senyor Coordinador de
Farmàcies d’Hospitalet, hem entès que aquesta segona opció sí que seria possible
fer-la i tindria menys repercussió i menys problemàtica pel col·lectiu.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Seré molt breu, quatre pinzellades, sí que és cert, com deia la companya d’ICV
Ana, que necessitem un nou model de ciutat, un nou model de ciutat on inclogui els
animals i la natura.
Complertament d’acord també en el tema dels arbres als parcs, és una necessitat
primordial començar a cobrir les zones de joc, no només als parcs, als parcs si que
hi ha zones d’arbrat que donen ombra, s’està més fresquet, etc, el problema és que
les zones infantils de joc, els gronxadors, els tobogans, aquestes estan totalment al
descobert, i els arbres que es poden plantar ara mateix al voltant no donarien
ombra suficient, amb el qual estem a favor que es posin arbres en comptes de
tendals, però ara mateix no és viable, ni pràctic.
Que s’estigui estudiant el tema des del 2012, doncs bé, a mi em fa patir una mica,
perquè l’any que ve potser tampoc el tenim, si hem d’estudiar encara un altre tendal
a veure cóm va el parc de la Serp, l’experiència aquesta, ens quedem amb el mal
gust del parc que comentava el Sr. Castro, bé, els actes vandàlics, Sr. Castro,
també es cometen en les parets de la ciutat, hi ha graffitis per tot arreu i no les
traiem per això.
Tema del civisme, estic complertament d’acord, la ciutat necessita una millora, una
campanya de civisme que conscienciï al ciutadà, però hem de ser conscients també
que per rebre, hem de donar abans, amb la qual cosa ens hem d’implicar una
miqueta més en la neteja de la ciutat, a nivell de graffitis, com parlava, a nivell dels
carrers, etc.
I, per últim, el tema del parc de Les Planes, el pipi-can d’allà la veritat és que, a cop
d’ull, més de 100 m2 no li donaria, jo no sé si l’ha vist o és sobre mapa que em
parla, però més de 100 m2 no deu tenir. I segon, si tant és que estigui el gos dins
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com fora, que pot entrar i sortir, clar, la gent està per fora del parc, no dins, té més
espai.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, bàsicament a la Sra. Santón, jo no necessito passejar-me pel parc de Les
Planes, perquè el conec perfectament, em sembla que rara és la setmana que no
faig dues visites a aquest parc. I ja li he dit que forma part del nostre full de ruta
reordenar tot aquest parc i buscar solucions, que les estem buscant amb escoles,
fins i tot amb l’escola bressol, amb els esplais, amb l’Àrea Metropolitana i amb qui
calgui, vull dir que..., de vegades la virtualitat de les xarxes ens confon una mica i el
que diu la gent a les xarxes està molt bé, però, com vostè bé diu, les coses s’han de
comprovar en directe, cosa que fem més que habitualment, si vostè vol mesurar
aquell parc, per mi encantat, jo li acompanyaré. I, en tot cas, li torno a dir, que
arribarem a 1.000 m2 d’àrea d’esbarjo per a gossos al parc de Les Planes, que és
una superfície prou gran i un altre nou emplaçament al parc de la Granota.
I sobre el tema dels tendals, hem estudiat, hem provat, hem assajat, no ha
funcionat, no és una qüestió estètica, no és una qüestió..., no es pot comparar el
graffiti amb el tema del tendal, perquè del tendal pot caure una persona i pot morir,
o sigui, això no és una cosa tan frívola, en aquest tendal hi havia grups de nois i
noies a les nits, saltant i fent de llit elàstic i, com comprendrà, això no ho podem
permetre a cap ciutat. Vostè apel·la al civisme, nosaltres també, però a més
d’apel·lar al civisme i de fer campanyes, hem d’observar que aquest civisme, doncs
s’acompleixi o que les normes s’acompleixin en el conjunt de la ciutat i, en aquest
sentit, doncs per evitar mals majors, hem retirar això i estem buscant una solució
alternativa i, evidentment, ho hem fet amb el diàleg amb totes les entitats de la
zona, cosa que també els convido a fer a vostès.

SRA. ALCALDESSA
No cal esgotar el temps sempre. Hi ha alguna intervenció més? Ja està? Doncs
passaríem a l’últim apartat formal, que són les mocions de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 44, 45 i 46; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 44.- PER DEMANAR L’AUGMENT DE FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOCTURNA A L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Atès que durant l’horari de guàrdia nocturn, de 22.00h a 9.00h del dia següent,
només donen servei d’urgències dues farmàcies en tot el municipi.
Atès que el cens actual és superior als 253.000 habitants i continua creixent.
Atès que la ubicació de les farmàcies dificulta l’accés dels usuaris dels barris de
Can Serra, Sant Feliu, Pubilla Casas al servei, donat que una és situada a la
Rambla Marina 441 (centre) i l’altra és al carrer Riera Blanca 191 (vorera
Barcelona).
Vist que el decret 321/1996 fixa a l’article 6 que per municipis de fins a 275.000
habitants el nombre de farmàcies de guàrdia nocturna és de dues, sempre i quan es
garanteixi el servei.
Atès que fa aproximadament sis anys es va retirar el servei de farmàcia de guàrdia
rotativa a L’Hospitalet.
Vist que l’anterior decret estipula a l’article 9.1 que “els criteris establerts en els
articles 6 i 7 han de garantir l’atenció farmacèutica a la població, de manera que,
quan circumstàncies excepcionals degudament justificades així ho aconsellin,
s’aplicaran de forma orientativa. Això no obstant, sempre s’haurà de respectar que
els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de farmàcia en servei d’urgències
més propera, en un termini de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de
transport habitual.”
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Guanyem l’Hospitalet
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER: Estudiar la possibilitat de incloure una farmàcia 24h de Esplugues o
Cornellà que estigui en situació més pròxima als veïns del barris esmenats al nostre
llistat de farmàcies 24 Hores, de la mateixa forma que es fa amb la situada a
Barcelona (Riera Blanca).
SEGON: Donar trasllat al Coordinador de Farmàcies de L’Hospitalet de Llobregat.

MOCIÓ 45.-

PER DEMANAR TENDALS ALS PARCS INFANTILS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
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Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que els parcs infantils estan situats sense cap tipus d’arquitectura que doni
ombra a la zona d’esbarjo.
Atès que gairebé tot l’equipament és metàl·lic i arriba a escalfar-se fins al punt de
cremar.

Atès les principals hores d’ús d’aquest espais són durant les hores de sol.
Vist que els parcs de la ciutat romanen buits fins el vespre per les condicions en
que es troben.
Vist que no hi han al municipi alternatives similars d’esbarjo infantil.
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Vist que d’altres municipis veïns ja han pres aquest tipus d’iniciatives, com ara
Cornellà.

Parc de l’Avinguda de Cornellà del Llobregat
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Guanyem l’Hospitalet
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER: Estudiar la possibilitat d’instal·lar tendals o veles als principals parcs
infantils de la ciutat.
SEGON: Projectar aquest tipus d’estructures als propers parc que es creïn al
municipi.

MOCIÓ 46.-

PER DEMANAR UN PIPICAN AL BARRI DE LA FLORIDA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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 barri de la Florida només hi ha un pipican habilitat al Parc de les Planes.
Atès que aquest espai d’esbarjo per a gossos és insuficient i és més estètic que
funcional perquè no compleix amb el requisits mínims com el tipus tancament de
l’espai.

Vist que els veïns de la Florida reclamen públicament tant en xarxes com en
esdeveniments la necessitat de crear un espai habilitat on els seus gossos puguin
jugar sense la obligatorietat d’anar cordats.
https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-l-hospitalet-un-pipican-grande-en-elparque-de-les-planes-de-l-hospitalet-de-llobregat-para-que-nuestros-perros-puedandisfrutar-correr-y-jugar-ya-que-en-el-que-tenemos-no-tienen-espacio-suficiente-y-sihay-perros-no-sociables-no-pode
https://www.change.org/p/ayuntamiento-l-hospitalet-de-llobregat-espacio-dignopara-nuestros-perros-en-l-hospitalet-no-es-normal-que-tengamos-quedesplazarnos-para-que-corran-agusto
Vist que els mateixos veïns del barri han de desplaçar-se a d’altres districtes de la
ciutat on sí hi existeix aquest equipament públic o per altra banda, opten per
passejar amb els gossos sense lligar i exposant-se a ser multats per tal fet.
Atès que un nou pipican milloraria el civisme i la convivència donant solució als
problemes derivats de la manca d’aquest d’espai, tals com brutícia i incidències
amb gossos no lligats que juguen a la via pública.
Per tot s’ha exposat anteriorment, el Grup Municipal Guanyem l’Hospitalet proposa
a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER: Estudiar la possibilitat de crear un nou espai d’esbarjo per a gossos al
barri de la Florida.
SEGON: Ampliar el pipican existent al Parc de les Planes amb suficient espai per al
número d’usuaris que el freqüenten i amb millores necessàries per la tranquil·litat
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dels seus propietaris així com la resta d’usuaris del parc: tanca sense forats, no
barrots, i amb un mínim d’alçada per a evitar fugides.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 47 i 48, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Alcaldessa. De les dues mocions que presentem, començaré per l’última, la 48,
la moció per a la reformulació dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. Atès que
el que volem és fer una reformulació dels mitjans de comunicació i el que volem és
que hi hagi un consens, el màxim consens possible, i si pot ser de tots els grups
que formen l’arc municipal, i tal i com ja ens han transmès la majoria de grups quan
hem parlat amb ells, la deixaríem sobre la taula, amb la finalitat que en el mes de
setembre retornés i puguem consensuar un text en el que, doncs es doni fi i efecte
al que estem demanant de tenir uns mitjans de comunicació a l'Hospitalet, ràdio i
televisió, que siguin del nivell que es mereix la ciutat. Evidentment, arribant a un
consens, ja dic, no només amb les formacions polítiques, sinó també amb les
persones que hi treballen, i crear una comissió tècnica formada per professionals
també, perquè tinguem aquests mitjans que en el seu dia d’alguna manera vam
perdre una bugada l’any 2011-2012 i la puguem recuperar en aquesta legislatura.
Respecte de la moció 47, la moció per fer un pacte de ciutat contra l’atur, això és un
tema que també portàvem en el nostre programa electoral, entenem que a la ciutat
de l'Hospitalet una de les xacres que s’està vivint actualment és l’atur, és evident
que l’ajuntament com a tal no té els mitjans suficients per poder-hi lluitar, però sí
que és poden fer moltes coses anant de la mà de les empreses, dels grups
empresarials, dels partits polítics, de les entitats socials, dels sindicats, de les
agrupacions de l'Hospitalet, de les entitats veïnals. I, per tant, nosaltres el que
proposem és constituir, en un termini de tres mesos, una Comissió del “Pacte de
ciutat contra l’atur”, per tal de poder començar a treballar conjuntament per reduir la
taxa d’atur a la ciutat i alhora fer possible que la ciutat de l'Hospitalet pugui ser en
aquest tema un referent i una ciutat d’oportunitats.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, molt breu també. Nosaltres, al igual que hem fet en vàries mocions anteriors,
també ens abstindrem en aquesta i explicarem el per què. Tot i que hi estem
d’acord amb la idea del pacte polític com a eina, de la mateixa manera que abans
hem criticat la hipocresia del PSC en la proposta de l’augment del SMI, del PP
demanant transparència, em sembla que Convergència i Unió no té gaire de
credibilitat per proposar un pacte contra l‘atur.
Un partit que és responsable de les grans privatitzacions del sector sanitari a
Catalunya o de les retallades socials més importants dels últims 30 anys a casa
nostra, de la reforma laboral del 2012 votant-hi a favor, o amb la Llei Òmnibus,
precisament al 2011, i en definitiva de gran part de les polítiques neoliberals que
avui són les causants de la situació de precarització extrema del mercat laboral
català. Ens sembla que no seria la gent més legitimada per proposar pactes
d’aquest estil a la ciutat i en general a Catalunya. Ens abstindrem.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Nosaltres, mes enllà de qui proposi el pacte, pensem que fer un pacte de ciutat
sempre estarà bé i més si és per una bona finalitat com és com lluitar contra l’atur.
També hem de dir que, bé, tampoc considerem que la persona que ho proposa, no
la persona, a mi em cau molt bé en Jordi, però el seu partit si que no crec que sigui
el màxim exponent de la creació de feina en els últims anys a Catalunya, llavors,
bé, si que m’he és un mica..., també em sembla que sigui una mica electoralista,
però bé, votem a favor de la moció i rés més a dir.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de la moció, creiem que l’atur és un dels principals problemes
que té la ciutadania, que des dels ajuntaments no hi ha prou eines per poder-hi fer
front i a més, doncs tenim una legislació laboral que ataca els drets dels
treballadors i les treballadores, que fa encara més precari el seu treball, de la gent
que té, i que va en contra dels drets dels treballadors, que és la reforma laboral. En
aquest sentit, creiem que aquest pacte contra l’atur ha de desenvolupar, doncs
polítiques actives que vagin a la direcció de crear ocupació de qualitat a la nostra
ciutat, i en el nostre punt de vista, crear ocupació de qualitat és treure més profit de
la situació estratègica de la nostra ciutat dintre del mapa de Catalunya, per atraure
inversions, d’industrialitzar la carretera del Mig, amb empreses de valor afegit i
també potenciar tot allò que significaria l’economia social, el cooperativisme, el
tercer sector o el comerç de proximitat, perquè creï ocupació de qualitat.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros, el Partido Popular, nos vamos a abstener en esta moción y explico los
motivos. Si bien nosotros entendemos que es positivo hacer un pacto de todas las
fuerzas políticas con los sectores implicados, para llegar y hacer políticas que
generen ocupación y que generen oportunidades a los ciudadanos de Hospitalet,
nosotros lo vemos del todo positivo, lo que entendemos es que ya existe uno que
se está desarrollando desde el ayuntamiento, lo tengo aquí, es un pacto local para
el tema de la ocupación, que ahora mismo caduca, en el año 2015 y, por tanto,
nosotros entendemos que ya existe uno, entonces quizás lo que podemos utilizar
es como base el que se ha ido utilizando en los pactos que se ha ido haciendo a lo
largo de cada cuatro y que se ha ido renovando, y vemos positivo el hecho de que
se pueda incorporar también a los partidos políticos, para implicarles a la hora de
desarrollar esas políticas activas de ocupación. Por tanto, nosotros lo vemos
positivo, entendemos que ya hay uno y entonces sería la manera de ajustar y ver
como se puede canalizar de la mejor manera para todos. Gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre aquesta moció, el nostre grup s’abstindrà, creiem que pot ser un
instrument polític per fer feina en aquest àmbit, nosaltres afegiríem a la moció
contra l’atur i la precarietat, com dèiem al començament quan parlàvem del Salari
Mínim Interprofessional, podem generar ocupació, però què tipus d’ocupació
generem, podem crear nous sectors, de gent jove precària, que potser no és el que
nosaltres particularment creiem. En el nostre programa electoral parlem de
recuperar zones industrials, parlem de la potenciació del sector biomèdic a la ciutat,
per tant, hi ha diverses maneres de creure, d’entendre i de promocionar el treball i
la feina a la nostra ciutat, per tant, nosaltres veiem elements positius, però creiem
que ha de ser d’una altra manera, creiem que ha de ser més efectiu i més
representatiu, s’ha de fer una avaluació del pacte actual que està en funcionament i
ha de ser, bé, l’acord tan polític, no hem de fer foto, sinó que hem de ser efectius,
perquè si no al final a la gent el que l’interessa són les mesures concretes, que sigui
representativa del conjunt de la societat civil i del conjunt del teixit econòmic de tots
els àmbits, de la petita i mitjana empresa, del sector cooperatives, economia social i
demés. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, en esta moción nosotros, mientras se trate de proponer y debatir
medidas para la reactivación económica, estaremos encantados de apoyar y
participar en este tipo de proyectos. Ahora bien, dicho esto, hay que tener especial
cuidado en articular mociones tan generalistas que al final puedan generar
frustración si no se hacen bien, porque en el grupo municipal de Ciudadanos
entendemos el pacto de la ciudad contra el paro como un mecanismo para decorar
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el debate y las propuestas de los grupos políticos y la sociedad civil, pero
obviamente para el desarrollo económico de nuestra ciudad, y lo que queremos es
confiar en que no se limite a una suerte de brindis al sol, como suele ocurrir muchas
veces con este tipo de cosas, para no perder la credibilidad y la imagen de
sensibilidad ante estas cuestiones, porque entendemos que podría generar más
frustración y desafección a la política, y yo creo que ya tenemos bastante ¿no?
Por lo tanto, si es cierto que esto pactos son buenos, que nos pongamos de
acuerdo para trabajar en aras de que haya más trabajo y que al final la sociedad
pueda desarrollar que esté trabajando, pero lo que si no podemos evitar es que, si
no hacemos medidas concretas y vamos haciendo pactos para tal, pactos para
cual, pero no concretamos cosas y no proponemos cosas y luego al final ahí se van
quedando en agua de borrajas, pues yo creo que no es bueno. Por lo tanto, espero
que esto no se convierta, lo reitero otra vez, en un brindis al sol y que continuemos
con él, que estemos trabajando permanentemente y que al final se vea el fruto de
alguna manera. Por lo tanto, digo que siendo positivo, como no puede ser de otra
manera, nosotros estaremos a favor de esta moción.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, bé, dir-li al Sr. Monrós d’entrada, que efectivament, tal i com deia la Sra.
Esplugas, existeix el pacte, des de l’any 1998 es van complint una sèrie de requisits
i cada mandat d’aquest ajuntament hi ha un pacte bàsicament entre els agents
socials. Aquest pacte imposa una sèrie de mesures, que després amb el temps són
avaluables, al acabar el període són avaluables, i ens diuen una mica cóm ha anat
el tema. Jo diria que s’ha de millorar i efectivament estem d’acord amb vostè, que
podríem tenir una oportunitat nova de fer aquest pacte contra l’atur, però crec que hi
hauria un parell de limitacions en la moció que vostè presenta que hauríem de
mirar.
Jo crec que s’hauria de constituir aquest pacte dins de la taula sectorial pel
desenvolupament econòmic que tenim al Consell de Ciutat, crec que seria el marc
ideal, perquè el pacte actual està constituït per un organisme bàsicament tècnic. I
dic bàsicament tècnic, perquè depenem dels pressupostos d’altres administracions i
com depenem dels pressupostos d’altres administracions, pensem que tot el que és
referit a totes les polítiques que en diem actives d’ocupació, han baixat la “friolera”
de 3.500 milions d’euros, en plena crisi. Què vol dir això, vol dir que les
administracions últimes subsidiàries de l’activitat de les polítiques actives, que som
els ajuntaments, hem patit de valent.
I aquest ajuntament s’ha lliurat gràcies a les polítiques metropolitanes i a les
polítiques de solidaritat d’altres administracions locals i a la feina de la pròpia
administració nostra, perquè si no hagués estat molt difícil poder lluitar contra la
desocupació en aquests moments. Les polítiques contra l’atur necessiten calés,
això no ho podem obviar, perquè clar, quan tu fas formació, fas inserció i fas
orientació laboral, això t’ho fa gent, no ho faig jo davant d’un ordinador, això ho fa
gent, perquè, a més a més, és el millor mètode perquè la gent trobi feina,
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l’acompanyament i trencar l’aïllament de la gent que està parada, fer que es
sociabilitzi el problema i fer també que es sociabilitzi l’ensenyament, la manera
d’aprendre, la manera de buscar ocupació, en fi.
Per això li dic, si vostè està d’acord en que creem aquest pacte dintre del que seria
la taula sectorial de desenvolupament, tampoc cal que es digui, pot constar..., en
l’acord segon està clar que es pot fer així, i en l’acord primer, jo no parlaria de
diferents administracions, jo crec que les diferents administracions, en fi, ja es
donen per fet aquestes coses, doncs no ho posaria tan explícit, són els agents
socials els que estan i posteriorment a la taula, els grups polítics de l’ajuntament els
que podríem estar, no cal que posem altres administracions, entenc jo, amb
aquesta “salvedad”, podríem aprovar-li la moció.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. García Mompel, em sembla bé el que ha comentat, li accepto aquesta
esmena.
Respecte de la CUP i de Guanyem, mireu, a mi que parleu bé o malament de
Convergència i Unió em pot ser indiferent, però quan parleu de Convergència i Unió
o de Convergència, igual que quan parlem de Guanyem o de la CUP o d’altres
partits polítics, parlem de persones que han anat a votar i que algú es cregui potser
que perquè ha votat a Guanyem o a la CUP són més socials que gent que ha votat
a Convergència, doncs és una creença particular, ja està. I, per tant, el dubte ofèn,
a mi m’he és igual, jo estic aquí per rebre les castanyes i molt orgullós de ser
Convergent, però respecte dels meus votants, ja no estic tan content quan sento
certes coses que no m’agraden, quan jo intento ser respectuós amb la gent.
El Sr. Miguel García deia de no crear frustració amb aquest pacte, amb aquest i
amb molts altres, jo personalment, com em dedico a l’àmbit del món del treball, tinc
moltes a dir i moltes coses a opinar, si se m’escolta, i les poden recollir, o sigui, jo
sé del que parlaré quan parli d’això, d’altres coses potser no sabré tant i
m’assessoraré. Però d’avantmà qualsevol pacte pot crear una frustració si no arriba
al final, aquest i tots, i durant aquest Ple em sembla que hem parlat de molts.
Per tant, hi ha certes coses que, bé, segons qui les presenta agraden o no agraden,
m’és indiferent, vull dir, hi ha gent que es creu molt social i a vegades ho és més de
postures que no de fets, nosaltres ho demostrarem d’una altra manera. I, en tot cas,
jo sempre dic una cosa, els partits polítics que tenim una certa tradició llarga a la
vida, hi ha vegades que fem encerts i hi ha vegades que no, però perdurem i
intentem corregir coses, però això ho fem nosaltres mateixos, no fa falta que m’ho
diguin els demés.
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I, per tant, dit d’una altra manera, no accepto certes lliçons de ningú, perquè el que
venim aquí és a fer proposta positiva, constructiva, en la qual hi volem treballar i
arribar a l’acord entre tots. D’avantmà dir que, home, perquè l’has presentat tu,
perquè em caus bé i tal, jo no faré el mateix respecte d’aquestes altres posicions,
em sembla una cosa una mica molt banal, suposo que com és l’última moció, són
les deu i mitja de la nit, la tensió ja ha caigut i tal, doncs diem coses que ja no
toquen. Però en tot cas, vull dir, les coses es demostren caminant i treballant i ja
veurem les propostes que fa cadascú en totes les comissions i en tots els pactes
que es fan a la ciutat i el resultat final d’aquí a quatre anys.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós, jo crec que ja hem debatut prou, hem aprovat les mocions que
s’han presentat, algunes sí, altres suposo que..., no totes...

SRA. SECRETÀRIA
Hi ha una esmena en aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha una esmena per part del Sr. García Mompel, en nom del grup socialista.

SR. GARCÍA MOMPEL
Seria suprimir a l’acord primer de la moció, les diferents administracions.

SRA. ALCALDESSA
D’acord? Molt bé, doncs quedaria aprovada amb aquesta esmena, amb el vot
expressat per part de tots els grups, tenim el punt de precs i preguntes, que suposo
que... fem primer la urgència.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 47 i 48; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 47.-

PER FER UN PACTE DE CIUTAT CONTRA L’ATUR

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 20 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
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Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 7 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atès que, a hores d’ara i amb dades de juny de 2015, a la ciutat de l’Hospitalet hi ha
19.638 persones en situació d’atur.
Vist que, tot i que des del mes de març s’ha viscut una disminució progressiva del
nombre d’aturats (ja s’acumula un descens de 2.111 aturats menys), la taxa d’atur
registrada a l’Hospitalet ha estat del 15,01%, més d’un punt per sobre de la
provincial [13,35%] i dos punts per damunt de la catalana [13%].
Atès que el consistori de l’Hospitalet té l’obligació i el repte d’unir els seus esforços
per tal de poder lluitar conjuntament per tal de reduir l’atur i crear una ciutat
d’oportunitats on tothom tingui l’oportunitat de construir el seu projecte de vida.
Atès que en la lluita contra l’atur no podem perdre el temps en confrontacions.
Donat que la lluita contra l’atur és més efectiva si els diferents partits polítics que
conformen el consistori col·laboren activament i s’impliquen de forma conjunta,
positiva i constructiva.
Atès que aquest és un tema essencial sobre el qual la ciutadania no entendrà que
no ens posem d’acord.
Vist que tots els agents socials de la nostra ciutat, així com les diferents
administracions, també són una peça clau a l’hora d’unir esforços i lluitar contra
aquesta xacra social.
Donat que la creació d’ocupació, el poder donar una sortida laboral digne i el lluitar
contra les desigualtats socials que viuen les persones que es troben en situació
d’atur de llarga durada ha de ser un objectiu comú de tot el consistori.
Vist que la ciutat de l’Hospitalet es pot constituir com un referent en la lluita contra
l’atur.
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És per això que el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que el consistori de l’Hospitalet, conjuntament amb els agents socials de
la ciutat, signin un “Pacte de ciutat contra l’atur”.
SEGON.- Constituir, en el termini de tres mesos, la Comissió del “Pacte de ciutat
contra l’atur” per tal de poder començar a treballar conjuntament per reduir la taxa
d’atur a la ciutat i alhora fer possible que la ciutat de l’Hospitalet pugui ser en aquest
tema un referent i una ciutat d’oportunitats.
TERCER.- Donar trasllat a totes les entitats socials i veïnals, associacions
d’empresaris i agrupacions de l’Hospitalet

MOCIÓ 48.- PER LA REFORMULACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE
L’HOSPITALET.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ D’URGÈNCIA

PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H, CiU,

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat, 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 la moció següent.
En relació amb la moció que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Teníem a l’inici, abans de començar el Ple, hem tingut reunió de la Junta de
Portaveus, hi havia un compromís de fer una declaració institucional per part de tots
els grups polítics, en la Junta de Portaveus no hem pogut aconseguir la unanimitat
del 100% dels grups amb representació a l’ajuntament, perquè hi havia la CUP que
no estava d’acord amb aquesta declaració institucional, i hem acordat reconvertir
aquesta declaració en una moció d’urgència, que en aquests moments hauríem de
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votar la urgència i fer la presentació de la moció, seria una moció conjunta de tots
els grups a excepció de la CUP, i si no hi ha cap inconvenient, donaríem la paraula
a la Sra. Secretària perquè fes lectura del títol.
Hauríem de votar la urgència, entenc que tots els grups sense excepció votem a
favor de la urgència, demanaria al Sr. Fran Belver, tal i com hem quedat a la Junta
de Portaveus, que faci una breu presentació de la mateixa i li donarem la paraula a
la CUP que és l’únic partit que no dóna suport a la moció.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el que farem, tal i com ha explicat la Sra.
Alcaldessa, aquesta és una moció que presenten els grups de Convergència i Unió,
Guanyem l'Hospitalet, Esquerra Republicana, PP, Iniciativa per Catalunya-VerdsEsquerra Unida i Alternativa-PIRATES, Ciutadans i PSC, llavors, si li sembla, el que
faré serà fer lectura de la moció que, diguéssim, teníem plantejada com a
declaració.
El passat 17 de juny de 2015, l'empresa logística Tourline Express, que té una de
les seves plataformes logístiques a la nostra ciutat, va presentar un ERO a nivell
estatal, que afectarà 191 treballadors i treballadores dels 513 que tenen a tot
Espanya, dels quals 43 al centre que té a l’Hospitalet.
L'empresa Tourline Express pertany a un grup de Portugal, CTT Correios, empresa
de correus portuguesa, que la va comprar quan encara era una empresa
majoritàriament pública. Posteriorment, el govern portuguès va privatitzar el 70%
del seu capital, tot i que encara és l'accionista majoritari amb el 30% restant. El
servei postal portuguès vehicula el repartiment de la seva paqueteria cap a
Espanya a través d'aquesta empresa.
L’ERO presentat per Tourline Express planteja l’acomiadament de gairebé el 40%
de la seva plantilla a tot l’Estat i els representants dels empleats ja ho han qualificat
de desproporcionat i inviable.
Desproporcionat i inviable, perquè en un context de crisi general, l'ERO de Tourline
Express, podria semblar un més dins d'una situació general, ja dramàtica. Però,
aquest expedient d'ocupació és especialment nociu perquè suma diversos
agreujants segons coincideixen els representants dels empleats, tant a nivell estatal
com a nivell local:
L'empresa logística Tourline Express pretén acomiadar de forma traumàtica
a gairebé un 40% de la plantilla, 191 treballadors, però els treballadors de tot l’Estat
afirmen que l'empresa segueix tenint beneficis i que l'ERO respon a la intenció de
preparar una venda o possible fusió que podria, a la llarga, saldar-se amb més
acomiadaments. L'empresa, que al·lega disminució d'ingressos per la situació
econòmica, no ha justificat l'estalvi que li suposaria aquesta mesura.
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L'ERO afectaria totes les àrees de la plantilla, entre elles mossos de
magatzem i conductors que tenen un important treball, ja que són els que mouen la
paqueteria que fa funcionar a l'empresa.
Els comitès dels treballadors als diferents centres al·leguen que les pèrdues
van començar el 2012 quan l'empresa, incomprensiblement, va introduir un canvi de
model no contrastat amb les necessitats reals del mercat i una estratègia inviable
quan tot funcionava raonablement bé fins llavors, és a dir, els treballadors són, un
cop més, les víctimes impotents d'una qüestionable gestió empresarial que a portat
a generar a l'empresa quantioses pèrdues.
En els últims anys, la greu crisi econòmica que travessem ha afectat un gran
nombre de persones i de famílies a les nostres ciutats, ha provocat fractures socials
que perduraran durant anys i ha obert un debat sobre el futur de les nostres
institucions a tots els nivells.
En el context actual, la ciutadania demanda dels seus representants en els
consistoris el màxim compromís a l'hora de defensar els interessos dels seus
conciutadans i conciutadanes, més enllà de les seves competències municipals.
En el transcurs d'aquesta crisi, els ajuntaments hem estat en nombroses ocasions
els que hem fet front a la difícil situació que estan vivint moltes persones, que en la
majoria de les ocasions té el seu origen en la manca d'ocupació.
Els grups polítics sotasignats consideren que no podem consentir que es perdi ni un
sol lloc de treball a les nostres ciutats, fent una aposta clara pels treballadors de les
empreses localitzades en el nostre municipi, que s'han de sentir recolzades sempre
pels seus representants davant totes les instàncies.
És per aquests motius que els grups polítics municipals del PSC-CP, CIUTADANS,
ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC-AM, GUANYEM L’H i CiU, proposen a
l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- El suport de l’Ajuntament de l'Hospitalet als treballadors i treballadores
de Tourline Express en les seves accions i reivindicacions per aconseguir instar
l'empresa a fer enrere l’ERO i pel manteniment de l'activitat productiva i els llocs de
treball en el centre de L’Hospitalet.
I el rebuig de l’Ajuntament de l'Hospitalet a l’expedient de regulació en els termes
en el quals estan plantejats actualment per part de l’empresa.
SEGON.- INSTAR al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a exercir com a ens
mediador per aconseguir que l’empresa aporti un Pla de Viabilitat que expliqui com
es vol reflotar l'empresa i garantir el seu futur, i que a més s’ofereixin garanties
perquè el màxim nombre de treballadors de l'empresa conservi els seus lloc de
treball.
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I així mateix, si finalment no s'aconsegueixen evitar els acomiadaments, que s’insti
a l’empresa a buscar una solució negociada i justa que garanteixi les millors
condicions d'indemnització, acordades amb els representants dels treballadors, per
a tots els afectats per l'ERO.
TERCER.- INSTAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya a intervenir de manera urgent en aquest cas, en el mateix sentit citat
anteriorment, específicament en els centres logístics que aquesta empresa té a
Catalunya, a L’Hospitalet de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Riudellots de la
Selva, Lleida i Tarragona, on hi ha un total de 47 treballadors afectats, segons
l’ERO plantejat. A Catalunya hi són el 25% del total estatal dels treballadors afectats
per aquest ERO.
QUART.- INSTAR al grup empresarial CTT Correios de Portugal, empresa matriu i
propietària de Tourline Express, així com al consell d'administració d'aquesta última,
a presentar un Pla de Viabilitat que garanteixi el futur de l’empresa a la ciutat i que
ofereixi garanties perquè el màxim nombre de treballadors de l'empresa conservi
les seves ocupacions i que es pactin amb els representants dels treballadors unes
indemnitzacions acordades i justes, si es dóna el cas que part de la plantilla s’hagi
d’acollir a l’ERO.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a les entitats anteriors i al Comitè
d’Empresa.

SRA. ALCALDESSA
És una moció signada per tots els grups, a excepció de la CUP, per tant, li donem la
paraula perquè pugui posicionar-se.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, ens agradaria que ens anomenessin la resta de grups, ho sento, que ens
anomenessin CUP-Poble Actiu, no som la CUP, jo no sóc militant de la CUP i la
majoria de companys tampoc, i ens agradaria que ens anomenessin pel nom
sencer del grup, simplement.
Ens agradaria deixar molt clar i ho repetiré un parell de cops perquè quedi molt clar,
que la nostra abstenció en aquesta moció no és una abstenció al suport a la lluita
dels treballadors i treballadores de Tourline Express, que ara mateix estan en lluita
contra la seva empresa, la nostra abstenció és en relació a la declaració que
s’acaba de llegir, i que quedi ben clar que nosaltres donem tot el nostre suport als
treballadors i treballadores en lluita de Tourline Express.
I ho diem, perquè és possible que després es malinterpreti intencionadament, però
aquest text presentat, primer com a declaració institucional i ara com a moció, no és
un manifest dels treballadors afectats i les treballadores afectades, es tracta d’un
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text escrit pel govern municipal i no hi estem d’acord en part del contingut i en part
del redactat. Però això no vol dir que no hi estiguem absolutament d’acord amb el
fons i amb la lluita sobretot d’aquests treballadors i treballadores, que sabem que
estan en una situació sobretot d’urgència, perquè tenen molts pocs dies per lluitar
contra l’ERO, que creiem que tenien una reunió avui i que segurament tenen una
altra el dia 6 del proper mes.
El nostre suport serà segurament difondre la lluita tot el que puguem, mobilitzar i
donar suport en allò que puguem, estem totalment en contra dels acomiadaments
com a forma de resoldre la crisi de taxa de beneficis de les empreses, que durant
aquests últims anys han tingut beneficis, i creiem que potser s’haurà de prendre
algun acord en relació al què fan els ajuntaments en relació a aquestes empreses,
ho he repetit en el compromís de les escales i ho torno a repetir ara, què poden fer
les administracions quan veuen que hi ha empreses que funcionen d’aquesta
manera amb els seus treballadors i treballadores, potser ens hauríem de preguntar
si les administracions poden fer alguna cosa a l’hora de prendre decisions que es
relacionin amb aquestes empreses i no creiem que hi hagi cap punt a la declaració,
a la moció ara, que vagi en aquest sentit.
Per últim, manifestem la nostra disposició a participar d’un possible comitè de
suport a treballadors i treballadores de Tourline, que es pugui constituir a la nostra
ciutat, amb totes les organitzacions que es volguessin sumar, polítiques, sindicals i
associacions, per tal d’estendre el conflicte, la realitat del conflicte i la lluita, i saber
sobretot i expressar que els ERO normalment no es guanyen amb mocions, ni amb
declaracions institucionals, els ERO es guanyen amb lluita. I es guanyen amb lluita
dintre dels centres de treball i fora dels centres de treball també.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo entenia que això no hauria de generar debat, però davant d’algunes afirmacions
sí que m’agradaria puntualitzar alguna cosa i espero que la resta de companys dels
grups sotasignants, espero no ofendre a ningú o no dir coses que no estaríem
d’acord, perquè alguna de les coses les hem parlat també a la Junta de Portaveus.
La ara moció, abans intent de declaració, és un text acordat i d’acord amb el Comitè
d’Empresa de l’empresa Tourline Express. Ells, a més a més, ens han demanat
expressament que no féssim instrumentalització política, que no volien que anéssim
més enllà, que no volien que suplíssim la seva tasca de comitè de treballadors i que
només el que volien era, i ja els hi semblava prou, el que volien era el recolzament
del seu ajuntament, de la mateixa manera que han buscat o que ens van demanar
que busquéssim el recolzament d’altres ajuntaments per tota Espanya, cosa que
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hem fet i que s’ha aconseguit a diverses comunitats d’Espanya, a ciutats com
Coslada, Sevilla, altres de Catalunya i demés.
Això és el que ens han demanat i això és el que hem fet, nosaltres ni tenim voluntat
de ser els primers a la manifestació, ni d’anar a buscar o a jugar un paper que
entenem que no hem de jugar, i en qualsevol cas, evidentment i pensem que per
això era aquesta declaració, ara moció, posar-nos a disposició dels treballadors i
treballadores per allò que ells vulguin, no per allò que a nosaltres ens convingui.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció amb el recolzament de tots els grups, a
excepció del Sr. Giménez.
MOCIÓ D’URGÈNCIA.EN
SUPORT
DELS
TREBALLADORS
I
TREBALLADORES DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE L’EMPRESA
TOURLINE EXPRESS A L’HOSPITALET DAVANT L’ERO PLANTEJAT PER LA
SEVA DIRECCIÓ.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El passat 17 de juny de 2015, l'empresa logística Tourline Express, que té una de
les seves plataformes logístiques a la nostra ciutat (concretament, al carrer
Ciències, 158) va presentar un ERO a nivell estatal, que afectarà 191 treballadors
dels 513 que tenen a tot Espanya, dels quals 43 serien al centre que té a
L’Hospitalet.
L'empresa Tourline Express pertany a un grup de Portugal, CTT Correios, empresa
de correus portuguesa, que la va comprar quan encara era una empresa
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majoritàriament pública. Posteriorment el govern portuguès va privatitzar el 70% del
seu capital, tot i que encara és l'accionista majoritari amb el 30% restant. El servei
postal portuguès vehicula el repartiment de la seva paqueteria cap a Espanya a
través d'aquesta empresa.
L’ERO presentat per Tourline Express planteja l’acomiadament de gairebé el 40%
de la seva plantilla a tot l’Estat i els representants dels empleats ja ho han qualificat
de desproporcionat i inviable.
Desproporcionat i inviable perquè, en un context de crisi general, l'ERO de Tourline
Express, podria semblar un més dins d'una situació general, ja dramàtica. Però,
aquest expedient d'ocupació és especialment nociu perquè suma diversos
agreujants segons coincideixen els representants dels empleats tant a nivell estatal
com a nivell local:
-

L'empresa logística Tourline Express pretén acomiadar de forma traumàtica
a gairebé un 40% de la plantilla (191 treballadors), però els treballadors de
tot l’Estat afirmen que l'empresa segueix tenint beneficis i que l'ERO respon
a la intenció de preparar una venda o possible fusió que podria, a la llarga,
saldar amb més acomiadaments. L'empresa, que al·lega disminució
d'ingressos per la situació econòmica, no ha justificat l'estalvi que li
suposaria aquesta mesura.

-

L'ERO afectaria totes les àrees de la plantilla, entre elles mossos de
magatzem i conductors que tenen un important treball, ja que són els que
mouen la paqueteria que fa funcionar a l'empresa.

-

Els comitès dels treballadors als diferents centres al·legen que les pèrdues
van començar el 2012 quan l'empresa, incomprensiblement, va introduir un
canvi de model no contrastat amb les necessitats reals del mercat i una
estratègia inviable quan tot funcionava raonablement bé fins llavors, és a dir,
els treballadors són, un cop més, les víctimes impotents d'una qüestionable
gestió empresarial que a portat a generar a l'empresa quantioses pèrdues.

En els últims anys, la greu crisi econòmica que travessem ha afectat un gran
nombre de persones i de famílies a les nostres ciutats, ha provocat fractures socials
que perduraran durant anys i ha obert un debat sobre el futur de les nostres
institucions a tots els nivells.
En el context actual la ciutadania demanda dels seus representants en els
consistoris el màxim compromís a l'hora de defensar els interessos dels seus
conciutadans / es, més enllà de les seves competències municipals.
En el transcurs d'aquesta crisi, els ajuntaments hem estat en nombroses ocasions
que hem fet front a la difícil situació que estan vivint moltes persones, que en la
majoria de les ocasions té el seu origen en la manca d'ocupació.
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Els grups polítics sotasignats consideren que no podem consentir que es perdi ni un
sol lloc de treball a les nostres ciutats fent una aposta clara pels treballadors de les
empreses localitzades en el nostre municipi, que s'han de sentir recolzades sempre
pels seus representants davant totes les instàncies.
És per aquests motius que els grups polítics municipals del PSC-CP, CIUTADANS,
ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC-AM, GUANYEM L’H i CiU, proposen a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- El suport de l’Ajuntament de l'Hospitalet als treballadors i treballadores
de Tourline Express en les seves accions i reivindicacions per aconseguir instar
l'empresa a fer enrere l’ERO i pel manteniment de l'activitat productiva i els llocs de
treball en el centre de L’Hospitalet.
I el rebuig de l’Ajuntament de l'Hospitalet a l’expedient de regulació en els termes
en el quals estan plantejats actualment per part de l’empresa.
SEGON.- INSTAR al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a exercir com a ens
mediador per aconseguir que l’empresa aporti un Pla de Viabilitat que expliqui com
es vol reflotar l'empresa i garantir el seu futur, i que a més s’ofereixin garanties
perquè el màxim nombre de treballadors de l'empresa conservi els seus lloc de
treball.
I així mateix, si finalment no s'aconsegueixen evitar els acomiadaments, que s’insti
a l’empresa a buscar una solució negociada i justa que garanteixi les millors
condicions d'indemnització, acordades amb els representants dels treballadors, per
a tots els afectats per l'ERO.
TERCER.- INSTAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya a intervenir de manera urgent en aquest cas, en el mateix sentit citat
anteriorment, específicament en els centres logístics que aquesta empresa té a
Catalunya (a L’Hospitalet de Llobregat, Sant Quirze del Vallès, Riudellots de la
Selva, Lleida i Tarragona) on hi ha un total de 47 treballadors afectats, segons
l’ERO plantejat. A Catalunya hi són el 25% del total estatal dels treballadors afectats
per aquest ERO.
QUART.- INSTAR al grup empresarial CTT Correios de Portugal, empresa matriu i
propietària de Tourline Express, així com al consell d'administració d'aquesta última,
a presentar un Pla de Viabilitat que garanteixi el futur de l’empresa a la ciutat i que
ofereixi garanties perquè el màxim nombre de treballadors de l'empresa conservi
les seves ocupacions i que es pactin amb els representants dels treballadors unes
indemnitzacions acordades i justes, si es dona el cas que part de la plantilla s’hagi
d’acollir a l’ERO.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a les entitats anteriors i al Comitè
d’Empresa.

…/…

250

PRECS I PREGUNTES

Per part dels regidors del Grup Polític Municipal 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 73 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
1, 2, 6, 7, 15, 16 i 20 de juliol de 2015 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. 32361, d’1 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relació a la problemàtica de les zones enjardinades del carrer Aprestadora 113,
que van preguntar a la sessió plenària de data 28 d’abril, aquest ajuntament va
contestar el següent:
“La segona opció consisteix en ampliar la vorera en la part superior del parterre en
2,20 m. Per això, es necessari retallar el parterre en aquesta amplada, la qual cosa
no afecta ni arbres, ni arbustos, ni cap element de mobiliari urbà ni instal·lacions.
Això permet situar tots el vetlladors autoritzats en aquest espai.
S’opta, per tant, per la segona opció, ja que resulta més viable, millora
l’accessibilitat, les persones segueixen disposant del pas paral·lel a la línia de
façana correcte i preserva l’arbrat de la ciutat.”
Per tot això, aquesta regidora i el seu grup municipal sol·licita conèixer:
El cost total de l’obra d’aquesta zona enjardinada del carrer Aprestadora, 113.”

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. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 32.361 i data 1 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb la zona enjardinada
del carrer Aprestadora, 113, us comunico el següent:
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El cost de l’actuació realitzada d’ampliació de vorera i retall del parterre existent a
C/. Aprestadora, 113, ha estat de 2.227,48 € (IVA inclòs).”
2.- RGE núm. 32687, de 2 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación a las obras de la Avenida Carmen Amaya y la Rambla del Gornal, se ha
estado realizando unas obras desde hace unos meses en el pavimento y aceras.

Por ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:
-

Cuánto ha costado la mencionada obra.

-

Saber cuál es exactamente el tipo de obra que se ha llevado a cabo.

Que nos informen del motivo por el que hay determinadas zonas sin
finalizar. Tal y como se puede ver en las siguientes fotografías.

”

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. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 32.687 i data 2 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb les obres de la av.
Carmen Amaya i la rambla del Gornal, us comunico el següent:
En aquesta zona s’estan realitzant dos actuacions:
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Actuacions de manteniment al paviment amb Plans d’Ocupació a la zona marcada
en blau.
Actuacions del “Projecte per la rehabilitació del paviment dels espais entre blocs de
l’illa limitada per Av. Carmen Amaya, Av. Vilanova, C. Joncs i Av. Granvia de
l’Hospitalet”. El cost d’aquest projecte és de 99.990 €, i s’ha adjudicat per 71.720 €.
Les actuacions encara no han finalitzat.”
3.- RGE núm. 33037, de 6 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
El pasado día 18 de junio el Sr. R.A. presentó en la Dirección General de la Policía
una denuncia en relación a la ocupación por parte de un marroquí de una vivienda
sito en la calle Nazaret.
Este señor llamó a la Guardia Urbana por las amenazas que estaba sufriendo al
tratar de impedir junto con otros vecinos la ocupación.
Según nos ha indicado, avisaron a la guardia urbana pero esta tardó mucho en
llegar.
Por este motivo, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer el motivo por
el cual la Guardia Urbana tardó en personarse en la mencionada dirección.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, 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 33037 i data 6 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015.
Us indico que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Cordialment,”
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4.- RGE núm. 33290, de 7 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Los vecinos de los bloques de la Florida concretamente los de la Avda. Cataluña,
calle Poniente y Primavera, han presentado diversas quejas por la contaminación
acústica que sufren a diario, debido a la venta ambulante que los camioneros
realizan por el barrio ya que suelen utilizar megafonía, las carretillas de los
repartidores de las bombonas de butano y las motos que circulan con el tubo de
escape libre, entre otras molestias.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
1.- Si este ayuntamiento tiene constancia de las quejas de los vecinos por el ruido
que sufren a diario.
2.- En caso afirmativo, si este ayuntamiento se ha puesto en contacto con ellos y
qué medidas se han llevado a cabo para minimizar estas molestias.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, 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 33290 i data 7 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015.
Us indico que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 34249, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014.
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Este Concejal y su grupo municipal solicitasolicitan conocer:
-

El número total de contratos menores del año 2014 desglosado por meses.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número del 34249 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació
a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
El número total de contratos menores del año 2014 desglosado por meses.“

En relació a la petició formulada, us informem que el total de Contractes menors
realitzats durant l’any 2014, ha estat de 208. I el seu desglossament per mesos és
el següent:
Gener(0), Febrer(3), Març(10), Abril(8), Maig(4), juny(12), Juliol(12), Agost(5),
Setembre(12), Octubre(7), Novembre(6), Desembre(129).
Us informem que en el mes de desembre es concentren la contractació de les
anualitats de l’any següent, tot i que , la data d’inici és del 31 de desembre.
Cordialment,”

6.- RGE núm. 34250, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado los ingresos en
concepto de grua municipal, que en el caso de enero asciende a 98.566,67€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
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El número de vehículos retirados por la grua municipal a lo largo del año 2014,
desglosado por tipo, (motocicletas, turismos, camiones, etc...), así como por barrios.
Cuántos de estos vehículos han sido por estado de abandono, robo o
similares.”

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 Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34250 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado los ingresos en
concepto de grúa municipal, que en el caso de enero asciende a 98.566,67€:
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
•
El número de vehículos retirados por la grúa municipal a lo largo del año
2014, desglosado por tipo, (motocicletas, turismos, camiones, etc) así como por
barrios.
•
Cuantos de estos vehículos han sido por estado de abandono, robo o
similares. “
Dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
7.- RGE núm. 34252, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado los ingresos en
concepto de zona azul.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Los ingresos desglosados por meses y barrios.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34252 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado los ingresos en
concepto de zona azul.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
•

Los ingresos desglosados por meses y barrios. “

Dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
8.- RGE núm. 34253, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en la Farga.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿Cuál es el número de plazas y el coste anual de las mismas?

-

Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número del 34253,34255,34257,34258,34322 i data 16
de juliol de 2015 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 28 de
juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en el parking de la Farga, del parque de la Serpiente, de la
calle Vidreries, de la Plaça de l’Ajuntament y de la calle Vigo.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
•
•

Cuál es el número de plazas y el coste anual de las mismas?
Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.”

Dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

9.- RGE núm. 34255, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en el parking del parque de la Serpiente de L’Hospitalet.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿Cual es el número de plazas y el coste anual de las mismas?.

-

Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 9, RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.
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10.- RGE núm. 34257, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en la calle Vidrieres de L’Hospitalet.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿Cuál es el número de plazas y el coste anual de las mismas?.

-

Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.

Número de plazas y coste anual de las mismas en la parking de la Plaça de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 9, RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.
11.- RGE núm. 34258, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en el parking de la Plaça de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿Cuál es el número de plazas y el coste anual de las mismas?.

-

Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 9, RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.

…/…

259

12.- RGE núm. 34259, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 9
de julio del 2014, el teniente de alcalde Sr. Francesc Belver presentó una factura de
gastos de restauración del Hotel Renaissance BCN Fira que asciende a 256,30€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 34259 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació
a la sol·licitud de justificació del motiu de les despeses d’atencions protocol·làries
realitzades, li comunico el següent:
Reg. Gral. d’entrada 34259 (alc. 1193), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 9 de juliol de 2014, el Sr. Francesc Belver presentó una
factura de gastos de restauración de ”Hotel Reinassance BCN Fira” por un valor de
256,30€”
o
Correspon a un dinar de 6 persones, realitzat amb destacats
membres de l’àmbit de la Innovació que van participar en les sessions de
workskop sobre Smart Social City que es va celebrar a la ciutat, els dies 9 i
10 de juliol.
Cordialment,”
13.- RGE núm. 34260, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 27
de enero del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura de
gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 42€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 34260, 34261, 34263 a 34266,
34271,34317, 34321 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a la sol·licitud de justificació del
motiu de les despeses d’atencions protocol·làries realitzades, li comunico el
següent:
Reg. Gral. d’entrada 34260 (alc. 1194), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 27 de enero de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 42€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb el Tribunal
Econòmic Administratiu.
Reg. Gral. d’entrada 34261 (alc. 1195), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 5 de febrero de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 43,50€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb la Secretaria
General de l’Ajuntament.
Reg. Gral. d’entrada 34263 (alc. 1196), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 11 de marzo de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”Sucapa” por un valor de 25,80€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb representant de la
Cambra de l’Hosptialet.
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Reg. Gral. d’entrada 34264 (alc. 1197), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 11 de julio de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 31,90€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb un representant
de la Fiscalia General de Catalunya.
Reg. Gral. d’entrada 34265 (alc. 1198), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 3 de setiembre de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó
una factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 28€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat representant d’una
Organització Social de Catalunya.
Reg. Gral. d’entrada 34266 (alc. 1199), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 26 de noviembre de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó
una factura de gastos de restauración de ”La Tagliatella” por un valor de 42,69€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb un representant
de la Fiscalia General de Catalunya.
Reg. Gral. d’entrada 34271 (alc. 1204), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 6 de febrero de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 43,50€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb la Intervenció
General de l’Ajuntament.
Reg. Gral. d’entrada 34317 (alc. 1218), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 16 de enero de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 159,70€”
o
Correspon a un dinar realitzat amb els participants a la Jornada
“Aplicació a l’ARSAL en l’administració local”
Reg. Gral. d’entrada 34321 (alc. 1220), de data 15 de juliol, “hemos
observado que el pasado 21 de enero de 2014, la Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 60,30€”
o
Correspon a un dinar de 4 persones, realitzat amb membres de la
mesa general de negociació de l’Ajuntament.
Cordialment,”
14.- RGE núm. 34261, de 15 de juliol de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 6
de febrero del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura
de gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 43,50€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.
15.- RGE núm. 34263, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 11
de marzo del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura de
gastos de restauración de “Sucapa” que asciende a 25,80€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.
16.- RGE núm. 34264, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 11
de julio del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura de
gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 31,90€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.

17.- RGE núm. 34265, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 3
de septiembre del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 28€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.
18.- RGE núm. 34266, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 26
de noviembre del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una
factura de gastos de restauración de “La Tagliatella” que asciende a 42,69€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
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-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.
19.- RGE núm. 34267, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay locales
de propiedad municipal que están vacios.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se detallen el número de locales de propiedad municipal, su ubicación y las
características de los mismos.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34267 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay locales
de propiedad municipal que están vacios.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
Que se detallen el número de locales de propiedad municipal, su ubicación y las
características de los mismos. “
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
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20.- RGE núm.34268, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay locales
de propiedad privada o de otras administraciones alquiladas a este ayuntamiento.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
- Que se detallen el número de locales, su ubicación y las características de los
mismos.
- Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera individualizada.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34268 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay locales
de propiedad privada o de otras administraciones alquiladas a este ayuntamiento.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
•
Que se detallen el número de locales, su ubicación y las características de
los mismos.
•
Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera
individualizada.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
21.- RGE núm. 34269, de 15 de juliol de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay pisos
alquilados a este ayuntamiento.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
- Que se detallen el número de pisos, su ubicación y las características de los
mismos.
- Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera individualizada.”

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. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 34269 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació pisos llogats per
l’Ajuntament de l’Hospitalet, us comunico el següent:
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

22.- RGE núm. 34270, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay solares
alquilados a este ayuntamiento.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
- Que se detallen el número de solares, su ubicación y las características de los
mismos.
- Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera individualizada.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34270 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay solares
alquilados a este ayuntamiento.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
Que se detallen el número de solares, su ubicación y las características de los
mismos.
Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera individualizada. “
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
23.- RGE núm. 34271, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 6
de febrero del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura
de gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 43,50€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.
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24.- RGE núm. 34277, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación a la delincuencia de la ciudad de l’Hospitalet.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
El número de denuncias realizadas por barrios de los años 2013, 2014,
2015.
El número de delitos producidos desglosado por barrios de los años 2013,
2014, 2015.
El número de intervenciones nocturnas de la guardia Urbana por barrios de
los años 2013, 2014, 2015.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, 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 34277 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015.
Us indico que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Cordialment,”
25.- RGE núm. 34282, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relació a la zona verda que la ciutat té als barris de Can Serra i Gran Via Sud.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol•liciten conèixer:
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-

Qual es la recaptació per carrers dels anys 2011,2012, 2013, 2014, 2015.

Qual es la recaptació de total de cada una de les dues zones corresponents
als anys 2011.2012.2013, 2014, 2015.
Qual es el cost anual del manteniment de la zona verda i del servei que es
presta.”

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 Seguretat, Convivència i Civisme, 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 34282 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“En relació a la zona verda que la ciutat té als barris de Can Serra i Gran Via Sud.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol·liciten conèixer:
-

Qual es la recaptació per carrers dels anys 2011,2012, 2013, 2014, 2015.

Qual es la recaptació de total de cada una de les dues zones corresponents
als anys 2011.2012.2013, 2014, 2015.
Qual es el cost anual del manteniment de la zona verda i del servei que es
presta.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
26.- RGE núm. 34283, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
L’ajuntament i l’obra social “la Caixa”, han acordat destinar 248.000€ a beques
escolars i de menjador d’escoles bressol. Les beques s’adrecen a infants entre 0 i 3
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anys en situació de vulnerabilitat i que hagin obtingut plaça a les escoles bressols
municipals.
Per tot això, aquesta regidora i el seu grup municipal sol•liciten conèixer:
-

Quina es la previsió de famílies que es podran beneficiar d’aquest acord.

-

Quals són els requisits mínims per poder accedir.

-

Com es destinaran aquestes ajudes per barris.

Si s’està estudiant la possibilitat d’ampliar amb l’obra social “la caixa” o amb
alguna altre per incrementar aquestes beques.”

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 Govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34.283 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015 en relació
als ajuts a famílies per escoles bressol, dir-vos que:
L’Ajuntament de L’Hospitalet ostenta competències pròpies per a prestar ajuts
econòmics d’urgència social per atendre a situacions de necessitat en l’àmbit de
l’alimentació dins dels serveis d’atenció primària (art. 30.1 i 4 Llei 13/2006, de 27 de
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.); entre els conceptes objecte
dels ajuts, es troben les despeses per Escolarització i el Menjador d’Escola Bressol.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
L’Obra Social “La Caixa” va manifestar el seu interès en col·laborar econòmicament
amb la finalitat de garantir l’assistència per escolarització i menjador a les escoles
bressols de la Ciutat dels/les menors amb necessitats socioeducatives.
El Conveni de col·laboració subscrit té per objecte establir el marc de la
col·laboració entre l’Obra Social “la Caixa” i l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per a garantir l’assistència per escolarització i menjador a les escoles
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bressols de la Ciutat dels/les menors de 0 a 3 anys amb necessitats
socioeducatives i/o econòmiques desfavorables, prioritzant aquells en situacions
més vulnerables o de risc d’exclusió social.
Els ajuts per a escoles Bressols, no són beques i en conseqüència, no tenen
caràcter universal, ni convocatòria específica, ni de lliure concurrència. Són ajuts
concedits previ seguiment i valoració de Serveis Socials dins el pla de treball de
cada família. Es valoren de forma continuada i preferent noves demandes durant el
curs, amb l’objectiu de garantir l’assistència per escolarització i el menjador a la
bressol dels/les menors amb necessitats socioeducatives Son ajuts econòmics
d’urgència social per atendre a situacions de necessitat en l’àmbit de l’alimentació
dins dels serveis d’atenció primària (art. 30.1 i 4 Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic).
Aquests ajuts van adreçats a menors de 0-3 anys i llurs famílies que hagin obtingut
plaça (plaça confirmada) a les escoles bressols municipals i que tinguin unes
necessitats socioeducatives i/o econòmiques desfavorables. Per motius de limitació
econòmica, es donarà prioritat a menors en situació vulnerable o de risc, per
damunt de situacions exclusivament econòmiques.
La situació de risc, segons la seva definició en la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, Article 102, és:
“a) La manca d’atenció física o psíquica de l’infant o l’adolescent pels progenitors, o
pels titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la salut
física o emocional de l’infant o l’adolescent.
b) La dificultat greu per a dispensar l’atenció física i psíquica adequada a l’infant o
l’adolescent per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.
c) La utilització, pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, del càstig
físic o emocional sobre l’infant o l’adolescent que, sense constituir un episodi greu o
un patró crònic de violència, en perjudiqui el desenvolupament.
d) Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament compensades en
l’àmbit familiar, ni impulsades des d’aquest mateix àmbit per a llur tractament
mitjançant els serveis i recursos normalitzats, puguin produir la marginació, la
inadaptació o el desemparament de l’infant o l’adolescent.
e) La manca d’escolarització en edat obligatòria, l’absentisme i l’abandó escolar.
f) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen
llurs necessitats a les de l’infant o l’adolescent.
g) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela o de la
guarda de controlar la conducta de l’infant o l’adolescent que provoqui un perill
evident de fer-se mal o de perjudicar terceres persones.
h) Les pràctiques discriminatòries, pels progenitors o titulars de la tutela o de la
guarda, contra les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur benestar i
llur salut mental i física, incloent-hi el risc de patir l’ablació o la mutilació genital
femenina i la violència exercida contra elles.
i) Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui evolucionar i
derivar en el desemparament de l’infant o l’adolescent.”
Segons les dades dels darrers anys, dels ajuts per Menjador d’escoles bressols
se’n beneficien uns 200 infants (32,4%) dels 616 matriculats a les 6 bressols
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municipals de la ciutat. Això ha suposant l’adjudicació d’uns 2.000 ajuts pel
concepte de menjador, al llarg de tot el curs escolar.
Els ajuts no tenen una quantia distribuïda per barris, s’adjudiquen en funció de les
necessitats. El darrer curs 2014-2015 les dades han estat les següents:
ARBRES

I
II
III
IV
V
VI

MOLÍ

PARC CONTES FLORS

8
1

65

5

10
75

5
1

6

3

2

2
21

MUNTANYA TOTAL

25
2
5
1

1
TOTAL

38
68
11
41
77
3
238

El pressupost d’ajuts per escolarització i menjador d’escola bressol, es pot
complementar amb el pressupost de l’Ajuntament destinat als Ajuts a Famílies per
urgència social, les aportacions de la Diputació de Barcelona, en funció de les
necessitats i la disponibilitat pressupostaria.
Atentament,”
27.- RGE núm. 34284, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación al aparcamiento de la ciudad.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
Los espacios de aparcamiento libre que el ayuntamiento pone a disposición
de los ciudadanos.”

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 Seguretat, Convivència i Civisme, 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 34284 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015.
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Us indico que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Cordialment,”
28.- RGE núm. 34285, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación a la aplicación del reglamento de convivencia y civismo de los años
2013, 2014 y 2015.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El número de personas sancionadas.

El número de personas que se han acogido y que tipo de servicios han
realizado.
-

El número de personas que no se han acogido.

El importe de las ayudas municipales que han recibido las personas
sancionadas por incivismo.
-

El número de sanciones desglosadas por barrios.

-

El número de denuncias desglosadas por barrios.

-

El tipo de sanciones impuestas.”

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 Seguretat, Convivència i Civisme, 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 34285 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015.
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Us indico que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Cordialment,”
29.- RGE núm. 34286, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relació a les ajudes per l’IBI.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol•liciten conèixer:
-

El número de sol·licituds presentades.

-

Els criteris establerts para la concessió de les esmentades ajudes.

-

Quantes ajudes s’han concedit.

El número de persones que s’han beneficiat d’un finançament especial per
pagar l’IBI.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34286 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a:
“En relació a les ajudes per l’IBI.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol·liciten conèixer:
-

El número de sol·licituds presentades.

-

Els criteris establerts para la concessió de les esmentades ajudes.

-

Quantes ajudes s’han concedit.
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El número de persones que s’han beneficiat d’un finançament especial per
pagar l’IBI.”
En relació a la petició formulada, us indiquen que:
•
•
•
•

El número de sol·licituds presentades han estat de 2.451.
Els criteris establerts, es troben publicats en la pàgina web de l’ajuntament.
Les ajudes concedides han estat de 1.850.
El nombre de titulars de l’IBI beneficats han estat de 1850.

Cordialment,”
30.- RGE núm. 34288, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relació a les ajudes a les escoles Bressols publiques i concertades.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol·liciten conèixer:
-

Quantes famílies ha sol·licitat les ajudes.

-

Quantes places s’han ofert per aquest any.

Quantes famílies han sigut les beneficiaries d’aquestes ajudes per l’any
2015-2016.”

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’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34288 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació a les ajudes a
les escoles bressol públiques i concertades, em plau contestar a cada una de les
preguntes, aportant-los-hi la informació següent:
-

Quantes famílies han sol·licitat les ajudes
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Resposta: segons les dades facilitades pel SIOT (Servei d’Informació Orientació i
Tramitació de Recursos Socials), les famílies que han demanat ajudes en el crus
2014-2015 han estat 196.
-

Quantes places s’han ofert per a aquest any

Resposta: total de places en escoles bressol municipals, 616. Places vacants
ofertades en el curs 2015-2016, 360.
Total places en llar d’infants de la Generalitat de Catalunya, 295. Places vacants
ofertades en el curs 2015-2016, 195.
Total places en escoles bressol subvencionades per l’Ajuntament, 353. Places
vacants ofertades en el curs 2015-2016, 212.
Total places en escoles bressol i llar d’infants subvencionades per la Generalitat de
Catalunya, 77. Places vacants ofertades en el curs 2015-2016, 33.
Total places en escoles bressol i llar d’infants sostingudes amb fons públics, 1.341.
Total places vacants ofertades en el curs 2015-2016, 770.
-

Quantes famílies han sigut les beneficiàries d’aquestes ajudes per l’any 20152016

Resposta: pel que respecte l’any 2015-2016, encara no hi ha dades donat que el
curs no ha començat.
Ben atentament,”

31.- RGE núm.34289, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación al Teatro Juventud y el auditorio Barradas.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
La recaudacion anual desglosado por meses del Teatro Juventud de los
años 2013, 2014 y 2015.
La recaudacion anual desglosado por meses del Auditorio Barradas de los
años 2013, 2014 y 2015.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Regidor de govern d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34289 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, on sol·licitaven
conèixer la recaptació anual del Teatre Joventut i de l’Auditori Barradas,
desglossada per mesos dels anys 2013, 2014 i 2015, em plau informar-li que:
En primer lloc, que la informació que sol•licita de l’any 2013 ja la disposa el seu
grup municipal, en resposta d’una pregunta formulada per part del Sr. José Javier
Crespo presentada en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb
número 26969 i data 12 de juny de 2014. Adjuntem còpia del Rebut a data 19 de
juny de 2014.
Igualment, la informació que sol•licita de l’any 2014 ja la disposa el seu grup
municipal, en resposta d’una pregunta formulada per part del Sr. José Javier
Crespo presentada en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb
número 14424 i data 12 de març de 2014. Adjuntem còpia del Rebut a data 19 de
març de 2014.
Adjuntem la informació sol·licitada de l’any 2015, fins el mes de juny.
Ben atentament,”
32.- RGE núm. 34290, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación a la aplicación de móvil “L’Hospitalet ben net”
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El coste de dicha aplicación.

-

Cuantos ciudadanos se han descargado la aplicación .

Cuantas intervenciones del servicio de limpieza se han realizado a raíz de la
utilización de la aplicación por parte de los ciudadanos.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 34290 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb l’aplicació del mòbil
“L’Hospitalet ben net”, us comunico el següent:
En relació al cost de l’aplicació, la mateixa no té cap cost afegit. S’ha realitzat per
tècnics de la contracta de neteja i està absolutament dirigida per l’Ajuntament.
Els ciutadans que s’han descarregat l’aplicació son 708 segons les estadístiques a
dia d’avui.
S’han fet 2943 intervencions per incidències comunicades per ciutadans des de
l’app (des del gener de 2015 fins la data d’avui). El temps mig de resolució ha estat
de 10 h. i 48 minuts.”
33.- RGE núm. 34281, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación a la Limpieza de la ciudad,
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
Si existe un plan especifico por barrios para la limpieza diaria de los
mismos.”

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. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 34291 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb la neteja de la Ciutat,
us comunico el següent:
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Sí que existeix un pla específic. Es defineix un pla de serveis per carrers i tipus de
servei, de manera territorialitzada, tenint en compte la tipologia urbanística, densitat
de població, usos ciutadans, equipaments, etc.”
34.- RGE núm. 34292, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación al proyecto residencial de la rambla de la Marina, enmarcada dentro del
Plan de Renovación de Áreas Industriales de l’Hospitalet (PRAIH), y que más tarde
ha pasado a llamarse Distrito Cultural.
Según declaraciones de la alcaldesa en el mes de febrero de 2015 se pondría en
marcha una oficina para asesorar, informar y guiar a las empresas a instalarse en la
zona.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
El número de empresas que están ubicadas en dicha zona, correspondiente
a los ejercicios 2013,2014 y 2015.
-

Cual ha sido la recaudación por IBI de los años 2013, 2014, 2105.

-

Cual ha sido la recaudación por el IAE de los años 2013, 2014, 2015.

En relación a la oficina de información saber si esta ya está funcionando, en
el caso de que así sea, la ubicación y el coste de la misma.
Cuántas empresas del sector cultural se han interesado y acercado a la
oficina durante este año.”

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 govern d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34292 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, sobre el Districte
Cultural, les quals en el seu tenor literal diuen:
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em plau informar-li que:
Punt 1- La font oficial de les dades d’empreses, està actualitzada en el Registre
Mercantil, que pertany al Ministeri de Justícia.
Punt 2 i 3- Adjuntem quadre facilitat per l’Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals amb les
recaptacions de l’IBI i l’IAE dels anys sol·licitats:
Total Contret IBI
NIF
2013
2014
2015

716
715
713

Total Quota
732.433,78 €
776.894,81 €
776.015,09 €

Total Contet IAE
Total Quota
NIF
rebuts
Ajuntament
61
85 228.699,76 €
56
78 195.851,56 €
No es contreu fins el mes d'octubre

Punt 4 -En relació a l’oficina d’informació, es va obrir la segona quinzena del mes
de març, està ubicada al Centre Cultural Metropolità Tecla Sala i el cost del servei
de promoció del districte cultural és de 18.150 euros, DIVUIT-MIL CENTCINQUANTA, (valor estimat del contracte és de 15.000 euros més 3.150 euros
corresponents al 21% d’IVA).
Punt 5 -Respecte a les peticions d’informació a l’oficina, entre empreses del sector
cultural, entitats, artistes, altres col•lectius del sector cultural, així com altres
administracions, des del dia 1 d’abril de 2015, s’han rebut 48 peticions.
Ben atentament,”
35.- RGE núm. 34315, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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En relació a la certificació de destinació de turisme esportiu de L’Hospitalet, l’acte
de lliurament s’ha celebrat el passat dilluns dia 13 de juliol.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol·licita conèixer:
- El cost total de portar a terme el projecte per a aconseguir la certificació.
- El temps que s’ha utilitzat en la realització de l’esmentat projecte.”

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 Benestar i Drets Socials, Esports i Joventut, Sr. Cristian
alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señor/a,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 34.315 de fecha 15 de julio, i según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de julio de 2015, os informo de
lo siguiente:
La certificación de destino de turismo deportivo de la agencia Catalana de Turismo
es un proyecto que se ha llevado a cabo desde el Servicio de Deportes y Juventud
del Área de Bienestar y Derechos Sociales junto con el Área de Promoción
Económica y Ocupación. Todos los trabajos necesarios han sido realizados por
parte de los técnicos municipales de ambas áreas, dentro de su jornada laboral, sin
que ello haya supuesto ningún coste extraordinario. Respecto al tiempo empleado
para lograr la certificación, informarle que el inicio de los trabajos referidos,
realizados conjuntamente con la Agència Catalana de Turisme, se remonta al 29 de
enero de 2014.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo.
Atentamente,”
36.- RGE núm. 34316, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación a un inmueble situado en la calle Colom, 11 se otorgó licencia municipal
de obras tramitada según expediente núm. 169/06 para adecuar como vivienda un
local situado en la planta baja de dicha dirección.
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Para la concesión de la licencia se aportó un proyecto técnico así como toda la
documentación que este ayuntamiento le requirió a la propietaria por lo que se le
concedió licencia municipal de obras según decreto núm. 3567/2007 de fecha
03/05/2007.
A esta licencia municipal se solicitaron diversas prorrogas para poder efectuar las
obras necesarias, quedando estas terminadas tal y como especificaba el proyecto
técnico presentado y aprobado por este ayuntamiento.
Cuando ha ido a solicitar la cedula de habitabilidad y/o el permiso de ocupación
este ayuntamiento se lo deniega.
La propietaria nos comenta que es por un tema de una pasarela y que el
ayuntamiento le obliga a realizar un nuevo proyecto, con el sobrecoste que eso le
produciría.
Por este motivo este grupo municipal solicita conocer:
Cuál es el motivo de la denegación de dichos permisos de habitabilidad y/o
de ocupación, ya que esta propietaria ejecutó las obras de acuerdo con una licencia
municipal de obras aprobado por este ayuntamiento.
Cuál es la razón por la que el ayuntamiento le insta a que realice un nuevo
proyecto técnico.
Si se ha reunido el ayuntamiento con la propietaria del local para buscar una
solución y en caso afirmativo, qué medidas se han tomado.”

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. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 34316 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb la llicència d’un
immoble ubicat al c. Colom, 11, us comunico el següent:
Es tractava d’un canvi d’ús de local a habitatge. No es dóna la llicència de primera
ocupació perquè a la visita d’inspecció es detecta la existència d’un element (paret
situada a 1 m. de la façana, coberta per a dalt i tancada pel costat) que no constava
al projecte, i que constitueix un incompliment de la normativa vigent (per qüestions
de ventilació). Amb aquest element al projecte mai s’hagués donat la llicència, i
se’ls hauria requerit per modificar-lo en el sentit que ho hem fet.
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Cal realitzar un nou projecte que solucioni el problema, adaptat a la normativa.
Amb la propietat s’ha contactat telefònicament en una ocasió. Amb l’advocat de la
propietat s’han mantingut 4 reunions. Se’ls ha ofert la possibilitat de presentar el
projecte amb les modificacions puntuals que permetin que compleixi la normativa,
sense que fins la data ho hagin fet. El darrer contacte es va mantenir fa una
setmana.”
37.- RGE núm. 34317, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 16
de enero del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura de
gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 159,70€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.

38.- RGE núm. 34321, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 21
de enero del 2014, la teniente de alcalde Sra. Mercè Perea presentó una factura de
gastos de restauración de “25 Roselles” que asciende a 60,30€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
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Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 13, RGE 34260 de 15 de juliol de 2015.
39.- RGE núm. 34322, de 15 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en la calle Vigo de L’Hospitalet.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿Cuál es el número de plazas y el coste anual de las mismas?.

-

Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 9, RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.
40.- RGE núm.34685, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
En relación al cambio de ubicación de las pistas de petanca de la zona de la Plaça
dels Veïns de Gran Via Sud que el ayuntamiento tiene previsto inicialmente
reubicarlos en la calle Arquitectura, los vecinos de los números 20,22,24,28,30 y 32
han solicitado varias reuniones, para informar su desacuerdo con la ubicación de
las pistas en la calle Arquitectura y plantear la posibilidad de ubicarlos en el Parc
del Repòs.
Actualmente, las pistas que hacen servir se componen de 4 reglamentarias y 2 sin
homologar. En la ubicación que los vecinos de la zona proponen, estas pistas
podrían ampliarse a 6 homologadas y además están cerca de un colegio para poder
utilizar los vestuarios si fueran necesarios ya que el colegio está incluido dentro del
programa de Patis Oberts.
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La zona del Parc del Repòs propuesta por los vecinos afectados está situado a una
distancia que permitiría que los vecinos no sufrieran las molestias ocasionadas por
los ruidos.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de reubicación de las
pistas de petanca de la Plaça del Veïns de Gran Via Sud.
Si se han mantenido en las últimas semanas alguna reunión con los vecinos
afectados para consensuar la reubicación de las mencionadas pistas.
-

En caso afirmativo si se ha llegado a algún acuerdo o solución al respecto.

El coste total de proyecto de la reubicación y el motivo por el cual el
ayuntamiento decidió cambiar las pistas de petanca de lugar.
Si no se ha llegado a ningún acuerdo, si existe la posibilidad de dejarlo como
está actualmente.”

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. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 34685 i data 16 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb les pistes de petanca
de la zona de la Plaça dels Veïns de Gran Via Sud , us comunico el següent:
S’estan mantenint reunions amb els veïns i l’associació de petanca per consensuar
entre tots el millor i més adequat emplaçament de les mateixes.”
41.- RGE núm. 34686, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 4 y
5 de marzo 2014, el Sr. José M. Garcia Mompel se le abonó dietas por su viaje en
comisión de servicios a la ciudad de Burgos por un valor de 106,68€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
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-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 34686 I 34687 i data 16 de juliol de 2015
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 28 de juliol de 2015, en
relació a la justificació de les dietes, li comunico el següent:
1)
Reg. 34686 del 16 de juliol, “Del examen de la cuenta general del año 2014
hemos observado que el pasado 4 y 5 de marzo 2014, el Sr. José M. García
Mompel se le abonó dietas por su viaje en comisión de servicios a la ciudad de
Burgos por un valor de 106,68 €.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer: que se justifique el motivo de
dicho gasto”.
2)
“Reg. 34687 del 16 de juliol, “Del examen de la cuenta general del año 2014
hemos observado que el pasado 11, 12 y 13 de abril 2014, el Sr. José M. García
Mompel se le abonó dietas por su viaje en comisión de servicios a la ciudad de
Burgos para asistir al seminario Proyecto Gastronómico Cities-URBACT por un
valor de 53,34 €.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer: que se justifique el motivo de
dicho gasto”.
En el marc del Programa Operatiu URBACT-II aprovat per la Comissió Europea el
2/10/2007, l’”Associación Municipal Plan Estratégico Ciudad de Burgos” va
presentar en 2013 una proposta per a l’execució, com a líder, del projecte
“Estrategia de Ciudad en la Gastronomía como una herramienta para el desarrollo
del turismo y el empleo (Ciudades gastronómicas–Gastronomic Cities)”, participant
l’Ajuntament de l’Hospitalet com a soci.
Dins dels seminaris que es van realitzar durant l’execució del projecte, el Sr. José
M. Mompel va assistir, en qualitat de representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet, i
va rebre les quanties establertes per la Resolució de la Secretaria de Hisenda i
Pressupostos del 2/12/2005 (BOE del 3/12/2005), que determina 53,34 € per dia de
manutenció per al grup 1 (que correspon als alts càrrecs de les Administracions
públiques).
Cordialment,”
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42.- RGE núm. 34687, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado
11,12 y 13 de abril 2014, el Sr. José M. Garcia Mompel se le abonó dietas por su
viaje en comisión de servicios a la ciudad de Burgos para asistir al seminario
Proyecto Gastronómico Cities-Urbact por un valor de 53,34€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 41, RGE 34686 de 16 de juliol de 2015.
43.- RGE núm. 34688, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 18
de diciembre de 2014, el Sr. Cristian Alcazar se le abonó dietas por su asistencia al
partido de futbol CE L’H por un valor de 37,40€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número del 34688 i data 16 de juliol de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
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contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de juliol de 2015, en relació
a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 18
de diciembre de 2014, el Sr. Cristian Alcazar se le abonó dietas por su asistencia al
partido de futbol CE L’H por un valor de 37,40 €.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
Que se justifique el motivo de dicho gasto.”
En relació a la petició formulada, us informem que com Regidor d’Esports i Joventut
i en representació de l’Ajuntament de l’Hospitalet, va assistir a partit de futbol de
tornada de la Copa del Rei del Centre d’Esports l’Hospitalet amb el Club Atlètic de
Madrid, a l’Estadi Vicente Calderón. Per tot això, es va realitzar la corresponent
Comissió de Serveis a Madrid, de la que es deriva una liquidació per concepte de
dietes, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost Municipal i del Real
Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Cordialment,”
44.- RGE núm. 34689, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 9
de enero de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “25 Roselles” por un valor de 64,10€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 34689 al 34698 i data 16 de juliol de
2015 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 28 de juliol de 2015,
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en relació a la sol•licitud de justificació del motiu de les despeses d’atencions
protocolàries realitzades, li comunico el següent:
Reg. Gral. d’entrada 34689 (alc. 1240), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 21 de enero de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 64,10€”
o
Correspon a un dinar de 4 persones, realitzat amb persones del món
associatiu de la ciutat.
Reg. Gral. d’entrada 34690 (alc. 1241),,de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 21 de enero de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 61,60€”
o
Correspon a un dinar de 4 persones, realitzat amb un reconegut
artista de la ciutat.
Reg. Gral. d’entrada 34691(alc. 1242), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 22 de enero de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una
factura de gastos de restauración de ”El Racò del Cargol” por un valor de 39,25€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb una persona del
món de la Cultura de la Ciutat.
Reg. Gral. d’entrada 34692 (alc. 1243), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 29 de abril de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 34,40€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb una persona del
món associatiu de la ciutat.
Reg. Gral. d’entrada 34693 (alc. 1244), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 15 de mayo de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una
factura de gastos de restauración de ”25 Roselles” por un valor de 69,50€”
o
Correspon a un dinar de 4 persones, realitzat per parlar de L’H On i
del Districte Cultural
Reg. Gral. d’entrada 34694 (alc. 1245), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 28 de mayo de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una
factura de gastos de restauración de ”Restaurante de Gustibus Italie” por un valor
de 74,80€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones per parlar de L’H On i del
Districte Cultural
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Reg. Gral. D’entrada 34695 (alc. 1246), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 22 de septiembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó
una factura de gastos de restauración de “25 Roselles” por un valor de 46,20€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb persones del món
empresarial de la ciutat.
Reg. Gral. d’entrada 34696 (alc. 1247), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 4 de noviembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó
una factura de gastos de restauración de “Casa López” por un valor de 24,50€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb una persona del
món associatiu de la ciutat.
Reg. Gral. d’entrada 34697 (alc. 1248), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 18 de diciembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó
una factura de gastos de restauración de “Sucapa” por un valor de 56,20€”
o
Correspon a un dinar de 5 persones, realitzat amb els membres del
Jurat de Premi L’H Confidencial.
Reg. Gral. d’entrada 34698 (alc. 1249), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 19 de diciembre de 20154, el Sr. Jaume Graells presentó
una factura de gastos de restauración de “Al Andalus” por un valor de 73,75€”
o
Correspon a un dinar de 4 persones realitzat amb persones del món
associatiu de la ciutat.
Cordialment,”
45.- RGE núm. 34690, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 21
de enero de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “25 Roselles” por un valor de 61,60€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
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Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.
46.- RGE núm. 34691, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 22
de enero de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “El Racó del Cargol” por un valor de 39,25€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.

47.- RGE núm. 34692, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 29
de abril de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “25 Roselles ” por un valor de 34,40€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.
48.- RGE núm. 34693, de 16 de juliol de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 15
de mayo de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “25 Roselles” por un valor de 69,50€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.
49.- RGE núm.34694, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 28
de mayo de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “Restaurante de Gustibus Italiae” ” por un valor de 74,80€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.
50.- RGE núm. 34695, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 22
de septiembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “25 Roselles” por un valor de 46,20€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.

51.- RGE núm. 34696, 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 4
de noviembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “Casa Lopez” por un valor de 24,50€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:

-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.

52.- RGE núm. 34697, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 18
de diciembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “Sucapa” por un valor de 56,20€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
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-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.
53.- RGE núm. 34698, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 19
de diciembre de 2014, el Sr. Jaume Graells presentó una factura de gastos de
restauración de “Al Andalus” por un valor de 73,75€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 44, RGE 34689 de 16 de juliol de 2015.
54.- RGE núm. 34699, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 29
de diciembre de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Fira Congress” por un valor de 78€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 34699 al 34712 i data 16 de juliol de
2015 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 28 de juliol de 2015,
en relació a la sol•licitud de justificació del motiu de les despeses d’atencions
protocol•làries realitzades, li comunico el següent:
Reg. Gral. d’entrada 34699 (alc. 1250), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 29 de diciembre de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó
una factura de gastos de restauración de ”Fira Congress” por un valor de 78€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb comandament
policial d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34701 (alc. 1251),de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 21 de enero de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de ”Fira Congress” por un valor de 48€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb comandament
policial d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34702(alc. 1252), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 10 de febrero de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de ”Fira Congress” por un valor de 48€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb comandament
policial d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34703 (alc. 1253), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 12 de febrero de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de ”Hotel Barceló Raval” por un valor de 107,80€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb comandaments
policials d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34704 (alc. 1254), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 19 de març de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de ”Hotel Renaissance” por un valor de 97,60€”
o
Correspon a un dinar de 3 persones, realitzat amb Gerent i Tècnic de
Mobilitat i Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona.
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Reg. Gral. d’entrada 34705 (alc. 1255), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 28 de mayo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de ”Fira Congress” por un valor de 48€”
o
Correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb el Cap de Mobilitat
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Reg. Gral. D’entrada 34706 (alc. 1256), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 23 y 26 de abril y el 6 de mayo de 2014, el Sr. Alfons
Bonals presentó una factura de gastos de restauración de “Hotel Fira”, “Cinco
Puertas”, “25 Roselles” por un valor total de 151,80€”
o
Dia 23 d’abril, correspon a un dinar de 2 persones, realitzat amb
comandaments policials d’altre administració.
o
Dia 26 d’abril, correspon a un dinar de 3 persones, am representants
IPA, amb motiu de l’activitat “Espai de Seguretat”
o
Dia 6 de maig, correspon a un dinar de 4 persones, realitzat amb
comandaments policials d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34707 (alc. 1257), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 15 de mayo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de “Hotel Fira Congress” por un valor de 96€”
o
Correspon a un dinar de 4 persones, realitzat amb representants del
Consolat Bolivià.
Reg. Gral. d’entrada 34708 (alc. 1258), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 25 de mayo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de “Braseria Cal Paco” por un valor de 81,35€”
o
Correspon a un dinar de 7 persones, realitzat amb comandaments
policials d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34709 (alc. 1259), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 4 de junio de 20154, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de “Hotel Barceló Raval” por un valor de 91,40€”
o
Correspon a un dinar de3 persones realitzat amb comandaments
policials d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34710 (alc. 1260), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 19 de junio de 20154, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de “25 Roselles” por un valor de 137,60€”
o
Correspon a un dinar de 8 persones realitzat amb comandaments
policials d’altre administració.
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Reg. Gral. d’entrada 34711 (alc. 1261), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 10 de julio de 20154, el Sr. Alfons Bonals presentó una
factura de gastos de restauración de “Restaurant Fira Congress” por un valor de
147€”
o
Correspon a un dinar de 7 persones realitzat amb comandaments
policials d’altre administració.
Reg. Gral. d’entrada 34712 (alc. 1262), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 16 de diciembre de 20154, el Sr. Alfons Bonals presentó
una factura de gastos de restauración de “Restaurant Fira Congress” por un valor
de 288€”
o
Correspon a un dinar de 12 persones realitzat amb comandaments
policials d’altre administració.
Cordialment,”
55.- RGE núm. 34701, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 21
de enero de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Fira Congress” por un valor de 48€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
56.- RGE núm. 34702, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 10
de febrero de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Fira Congress” por un valor de 48€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.

57.- RGE núm. 34703, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 12
de febrero de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Hotel Barceló Raval” por un valor de 107,80€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
58.- RGE núm. 34704, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 19
de marzo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Hotel Renaissance” por un valor de 97,60€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
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-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
59.- RGE núm. 34705, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 13
de marzo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Fira Congress” por un valor de 48€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.

60.- RGE núm. 34706, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 23
y 26 de abril y el 6 de mayo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de
gastos de representación de los siguientes restaurantes “Hotel Fira”, “Cinco
Puertas”, “25 Roselles” ,por un valor total de 151,80€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
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Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
61.- RGE núm. 34707, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 15
de mayo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos de
representación de “Hotel Fira Congress” por un valor de 96€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.

62.- RGE núm. 34708, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 25
de mayo de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos protocolarios
de “Braseria Cal Paco” por un valor de 81,35€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
63.- RGE núm.34709, de 16 de juliol de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 4
de junio de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos protocolarios
de “Hotel Barceló Raval” por un valor de 91,40€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
64.- RGE núm. 34710, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 19
de junio de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de gastos protocolarios
de “25 Roselles” por un valor de 137,60€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
65.- RGE núm. 34711, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 10
de julio de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de “Restaurant Fira
Congress” por un valor de 147€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.

66.- RGE núm.34712, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 16
de diciembre de 2014, el Sr. Alfons Bonals presentó una factura de “Fira
Congress” por un valor de 288€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, per escrit de data 28 de juliol de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta número 54, RGE 34699 de 16 de juliol de 2015.
67.- RGE núm. 34715, de 16 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el pasado 26
de junio de 2014, el Sra. Dolors Fernandez Bosch presentó una factura de “La
Bodegueta” por un valor de 129,50€.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
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-Que se justifique el motivo de dicho gasto.”

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’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números del 34715 i data 16 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació
a la sol•licitud de justificació del motiu de les despeses d’atencions protocol•làries
realitzades, li comunico el següent:
Reg. Gral. d’entrada 34715 (alc. 1263), de data 16 de juliol, “hemos
observado que el pasado 26 de junio de 2014, la Sra. Dolors Fernandez Bosch
presentó una factura de gastos de restauración de ”La Bodegueta” por un valor de
129,50€”
o
Correspon a un dinar de 6 persones, realitzat amb la Taula Sectorial
de les Dones del Consell Municipal de Serveis Socials, sobre el treball del
moviment feminista de L’Hospitalet durant la transició (anys 70-80)
Cordialment,”
68.- RGE núm. 35122, de 20 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014, en relación a la campaña “L’H
Ciutat Intel.ligent”.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El coste total desglosado de la campaña “L’H Ciutat Intel·ligent”.

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que veu presentar enel Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35122 i data 20 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació al
programa “L’H Ciutat Intel·ligent”.
Dir-vos que és necessari sol·licitar la pròrroga, de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Atentament,”
69.- RGE núm. 35123, de 20 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014, en relación a la campaña “L’H On”.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El coste total desglosado de la campaña “L’H On”.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35.123 de data 20/07/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 28 de juliol de 2015.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
70.- RGE núm. 35126, de 20 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
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Del examen de la cuenta general del año 2014, en relación a los Mercados
Municipales.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El coste total que supone mantener el Mercado de la Florida.
El coste total que supone mantener el Mercado de Collblanc.
El coste total que supone mantener el mercado de Santa Eulalia”

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 Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35126 i data 20 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació al
manteniment dels Mercats Municipals de la Florida, Collblanc i Santa Eulàlia,
l’informo:
El manteniment dels Mercats Municipals de Collblanc i Santa Eulàlia no significa
cap cost per a l’Ajuntament, ja que des de l’any 1986 existeixen convenis amb les
associacions de paradistes, on s’estableix que aquestes assumeixen aquest
concepte i les despeses que se’n deriven.
Pel que fa al Mercat Municipal de La Florida, l’any 2014 ha estat l’Ajuntament el que
ha gestionat el manteniment d’aquest Mercat Municipal mitjançant dos contractes
administratius de serveis per un total de 110.048,29€, el qual es troba immers en la
construcció d’un nou mercat.
Atentament,”
71.- RGE núm. 35127, de 20 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014, en relación al servicio de tele
asistencia.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El número de usuarios
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-

Que subvención se recibe por cada usuario.”

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 govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35.127 i data 20 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en relació
al servei de teleassistència, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per recavar
la informació.
Atentament,”
72.- RGE núm. 35128, 20 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014, en relación a la atención
domiciliaria.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
El número de usuarios que reciben atención domiciliaria desglosado por tipo
de servicio.
-

El coste del año 2014 y 2015.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor de govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35.128 i data 20 de juliol de 2015 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
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contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 de juliol de 2015, en relació
al servei d’atenció a domicili, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”
73.- RGE núm. 35129, de 20 de juliol de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de Julio de 2015.
Del examen de la cuenta general del año 2014, en relación al programa de
actividades en el ámbito de la música para la escuela de música.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
Si este ayuntamiento ha recibido por parte de alguna administración
subvenciones para la escuela de música.”

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 Govern d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35129 i data 20 de juliol i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de juliol de 2015, en relació a si aquest
ajuntament ha rebut per part d’alguna administració subvencions per a l’Escola de
Música, em plau respondre aportant la informació següent.
Aquest ajuntament solament ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona
per a l’any 2014, de 49.145,00€ per a l’Escola Municipal de Música-Centre de les
Arts.
L’acceptació de la subvenció es va realitzar per Acord de Junta de Govern Local de
data 22/07/2014 (AG Núm.[10]U30300/00606), amb les següents dades tècniques
de l’acord:
Programa:
Recurs:
Actuació:
Centre gestor:

Centres i Serveis Educatius Municipals.
Funcionament d’escoles i serveis municipals de música i arts
Escola de Música-Centre de les Arts
Gerència de Serveis d’Educació
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Códi XGL:

14/Y/107857

Ben atentament”

Per part del regidor del Grup Polític Municipal 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 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia
16 de juliol de 2015 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. 34684, de 16 de juliol de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
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 28-07-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, en relativament poc temps, el barri del Centre s’està omplint d’un seguit
de pintades en façanes.
Vist que aquestes pintades fan malbé la imatge de la ciutat i la deterioren.
Atès que sembla que un gruix important d’aquestes pintades són fetes per la
mateixa persona que signa amb el pseudònim de “Lobo” (veure imatges adjuntes).
Donat que aquest tipus de pintades són un acte d’incivisme i, per tant, cal treballar
per posar-hi fi.
PREGUNTA
Té coneixement l’equip de govern de la progressiva degradació del barri del Centre
com a conseqüència de l’existència d’aquests graffitis? Si és que si, quines
mesures s’han dut a terme per solucionar-ho?
Es té constància o coneixement de la persona/es autora/es d’aquests graffitis? Si és
que si, quines mesures s’han pres al respecte? Si és que no, què es pensa fer per
tal d’identificar-les? Demanem informació al respecte.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, 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 34684 i data 16 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015.
Us indico que es necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.
Cordialment,”
2.- RGE núm.34681, de 16 de juliol de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
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 28-07-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al barri de Collblanc, els carrers Rafel Campalans, Fortuny i Plaça Mercat
estan molt bruts i fan pudor.
Vist que la falta de neteja està provocada sobretot per actes incívics.
Donat que això repercuteix en els ciutadans i ciutadanes, doncs és agreujat per la
falta de pluja i la forta calor d’aquests dies.
PREGUNTA
-Es pensa fer un servei extra de netejar els carrers del barri de Collblanc?
-Es pensa fer un seguiment per tal d’evitar que aquests actes incívics es repeteixin?
-Si es pensa fer, quan serà?
-Si no es pensa fer, quina solució es pensa donar?”

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
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 34681 i data 16 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació amb la neteja del barri de
Collblanc, us comunico el següent:
No. El servei de neteja a Collblanc és específic per aquest barri, i s’ha programat
tenint en compte l’amplada dels carrers, l’alta densitat de població, els espais i usos
dels mateixos, com és el cas de la Pl. Espanyola i similars, i els punts d’atenció
preferent detectats en ubicacions de bateries de contenidors.
En relació al punt dels actes incívics, aquesta àrea treballa conjuntament amb l’àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme per tal d’erradicar aquest tipus de
comportament a l’Espai Públic.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Finalitzaríem el Ple amb el punt de l’Ordre del Dia de precs i preguntes. No sé si hi
ha algun prec o alguna pregunta, a veure, un moment, per ordre, a la CUP no hi ha
preguntes, molt bé, per part del PP tampoc, doncs Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, nosaltres fem referència a un escrit que va entrar al Registre General de
l’Ajuntament el dia 17 de juliol, del Sr. J.L.R., President del Comitè Unitari de
Treballadors i Treballadores de l’Ajuntament, en el qual, en aquest escrit, posen de
manifest que els treballadors i treballadores dels serveis socials no donen l’abast
per contenir la situació de precarietat que viuen molts veïns i veïnes de la ciutat,
estan absolutament desbordats, i expliquen condicions laborals molt complicades
per desenvolupar les seves tasques i reivindiquen una sèrie de mesures i millores
que per poder afrontar la seva feina i oferir en millors condicions el seu servei a la
ciutadania.
Nosaltres volíem saber què està passant a serveis socials perquè els treballadors i
treballadores de serveis socials entrin aquest manifest, i nosaltres, evidentment,
estem preocupats, coneixem, jo particularment, per diferents situacions i projectes
que he desenvolupat, conec molt de prop els treballadors i treballadores de serveis
socials, sé que són persones entregades, que estan fent una tasca increïble i,
evidentment, si han fet això és perquè tenen una situació molt greu. I aquesta és la
pregunta que nosaltres volem fer.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Martín.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Bueno, mi pregunta va sobre la calle Leonardo da Vinci, del barrio de San José, es
una calle que, bueno, tengo aquí unas imágenes que no sé si hace falta aportar o
no, y bueno, es una calle que necesita reformarla, tengo entendido que este
ayuntamiento ha dado palabra de que en breve, entre este año y el próximo año, se
va a reformar esta calle, yo lo que quería es el compromiso de que se va a reformar
esta calle, por escrito, con fecha y hora y con calendario. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Y minuto. Qui més demanava la paraula? Sí, Sra. Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Intentaré ser ràpida. Poso una mica en antecedents, la Comissió Europea va enviar
una carta d’emplaçament al govern espanyol, en la que consideren insuficients les
solucions acordades per combatre la pol·lució a l’àrea de Barcelona, del Vallès i del
Baix Llobregat. Sembla ser que s’ha rebassat el límit del diòxid de nitrogen, el
contaminant més preocupant dels cotxes.
Després de rebre aquest escrit, la Directora General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat, Assumpta Farran, va convocar una reunió urgent el proppassat dia 22,
amb els regidors i tècnics dels sis municipis de més de 100.000 habitants, implicats
en aquest excés de contaminació, entre ells, sembla ser, el nostre. En aquesta
reunió es va demanar que es prenguessin mesures concretes dins del Pla de
Millora de la Qualitat de l’Aire, aprovat pel govern el passat 23 de setembre.
Des de Ciutadans volem saber quines són les mesures que es prendran d’ara en
endavant per millorar l’aire que tots respirem. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, yo con el permiso de los señores de Esquerra Republicana e incluso también de
Convergència i Unió, voy a pedir, voy a rogar, que…, ya no voy a pedir que toda la
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documentación que se genera en este Pleno esté bilingüe, pero como mínimo este
documento del Pleno que es el Orden del Día se haga en bilingüe, como mínimo
este documento, que es muy poca cosa, porque lo reciben muchas asociaciones,
muchas entidades, y yo creo que está bien, en eso que decíamos antes de que no
se menosprecie ninguna lengua, pues no lo miro yo como un menosprecio, pero sí
que creo que evidentemente habrá quien lo pueda ver así. Por tanto, para que
estén en un plano de igualdad como mínimo lo que pedimos, y ya no voy a pedir,
porque sé lo que puede ocasionar a este Pleno y a este Ayuntamiento en cuanto a
gasto y a muchas más cosas, que toda la documentación que se produzca y que
llegue a los grupos sea en bilingüe, porque sé que es complicado, lo sé que es
complicado, y en aras de que no haya costos y no complicar las cosas, pues no lo
voy a pedir, pero sí pido y ruego encarecidamente que como mínimo se tenga el
gesto de que este documento del Pleno que es el Orden del Día esté en bilingüe.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs atenem a les preguntes que seran respostes per escrit als membres
que les han formulat i als grups polítics, i prenem nota del prec que acaba de
realitzar el Sr. García.
Hem finalitzat el Ple, ens desitgem bon estiu i ens veiem a la tornada.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i cinquanta-tres minuts, del dia vint-i-vuit de
juliol de dos mil quinze, 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

