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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/6
Data: vint-i-cinc de juny de dos mil tretze
Hora: 18.00h fins 21.45h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor (S’incorpora punt 19 O.D.)
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor (S’incorpora punt 19 O.D.)
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Interventor General
Secretària General del Ple

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 ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE MAIG DE 2013.

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tots, comença la sessió ordinària del Ple, Sra. Secretària ja pot
començar l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament dels dictàmens, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya ens donem per assabentats del
punt número 1 i ens abstenim del punt número 2 fins el punt número 8.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats del primer punt i votem favorablement del 2 al 8.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió ens donem per
assabentats en el punt número 1, votem favorablement al 2 i ens abstenim a la resta
de dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Alonso.

SR. ALONSO
Des del Partit Popular ens donem per assabentats en el punt número 1 i a la resta
abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem a la Comissió Permanent d’Espai Públic.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE II NÚM. 3391/2013, DE 30 D’ABRIL,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL
DE DISTRICTE II (COLLBLANC -LA TORRASSA).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
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següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte II núm. 2987/2013 de 18
d’abril es va determinar la composició nominal del Consell de Districte II (Collblanc La Torrassa).
ATÊS que en data 26 d’abril de 2013, l’entitat Fundació Akwaba fa presentar un escrit
per mitjà del qual deixava constància del canvi de representant d’aquesta entitat al
Consell de Districte.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte II núm.
3391/2013 de 30 d’abril, en la que es dona per assabentat del canvi de representant
de la Fundació Akwaba i es determinava la composició nominal del Consell de
Districte II.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte II
núm. 3391/2013 de 30 d’abril, relativa a la modificació de la composició nominal del
Consell de Districte II, i que és la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Juan Carlos del Río Pin
c) VOCALS DEL CONSELL :
-Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya: Sr.
Francesc Josep Belver i Vallés
-Regidor en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya: Sr. Pedro Alonso
Navarro
-Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
-Regidor en representació del Grup d’Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa: Sr. Lluís Esteve Garnés
-Regidor en representació del Grup de Plataforma per Catalunya: Sr. Alberto Sánchez
López
-En representació de l’Associació de Veïns de la Torrassa: Sra. Ana María González
Montes
-En representació de l’Associació de Veïns de Collblanc: Sr. Jofre Ernesto Rojas
Salazar
-Representant del Consell Municipal de Serveis Socials: Sra. Montserrat Parejo
Nievas
-Representant del Consell Escolar Municipal: Sra. Montserrat Sancho Figueras
-Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Collblanc-la Torrassa:
Sra. Carmen Morro Ferreiro.
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•

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

5 membres entre veïns/es o entitats que portin a terme una tasca significativa al
Districte:
-Sr. Francesc Taberner Aragonès
-Sra. Aurora Mombiela Marqués
-Sr. Marcel·lí Joan Alsinella
-Sr. Luciano Morote García
-Sra. Lucía Fernández Pardo

d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. David Cons Orús

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PER
RECONÈIXER
LES
OBLIGACIONS
DE
DICTAMEN 2.L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 9.083,00 EUROS, CORRESPONENTS A
DIVERSES FACTURES PRESENTADES PER GAS NATURAL SERVICIOS SDG
SA, EN CONCEPTE DEL CONSUM DE GAS DE L’ESCOLA BRESSOL LA CASA
DEL PARC DURANT EL PERÍODE DEL 30/09/2009 AL 13/12/2011 (RC-7/13).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de les següents factures, emeses per l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS SDG SA, pel consum de gas de l’Escola Bressol La Casa del
Parc, ubicada al carrer Albereda núm. 2-12, local 2, durant el període del 30/09/2009
al 13/12/2011:
Factura
FE09321073878520
FE09321075641967
FE10321077719310
FE10321079767733
FE10321081472968

Data
30/09/2009
23/11/2009
25/01/2010
24/03/2010
19/05/2010

Import en euros
69,89
374,31
1.222,38
1.414,61
515,05
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FE10321083304473
FE10321085228164
FE10321087124417
FE11321089063665
FE11321091121983
FE11321093177317
FE11321095245117
FE11321097585397
FE11321099848672
FE11321100778075

16/07/2010
17/09/2010
17/11/2010
19/01/2011
17/03/2011
17/05/2011
13/07/2011
19/09/2011
17/11/2011
13/12/2011

220,15
149,40
256,79
1.432,12
1.268,23
603,89
337,68
121,21
253,28
844,01

ATÈS que l’import total de les factures dels consums realitzats és de 9.083,00 euros.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de les despeses derivades, per un import total de 9.083,00
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9311.221.02.50
del pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm.
130018847 de data 16 de maig de 2013, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a les despeses
derivades del consum de gas de l’Escola Bressol La Casa del Parc (RC-7/13).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa GAS
NATURAL SERVICIOS SDG SA, Número d’Identificació Fiscal A08431090, per les
següents factures en concepte de consum de gas de l’Escola Bressol La Casa del
Parc, ubicada al carrer Albereda núm. 2-12, local 2, durant el període del 30/09/2009
al 13/12/2011 i per un import total de 9.083,00 euros:
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Factura
FE09321073878520
FE09321075641967
FE10321077719310
FE10321079767733
FE10321081472968
FE10321083304473
FE10321085228164
FE10321087124417
FE11321089063665
FE11321091121983
FE11321093177317
FE11321095245117
FE11321097585397
FE11321099848672
FE11321100778075

Data
30/09/2009
23/11/2009
25/01/2010
24/03/2010
19/05/2010
16/07/2010
17/09/2010
17/11/2010
19/01/2011
17/03/2011
17/05/2011
13/07/2011
19/09/2011
17/11/2011
13/12/2011

Import en euros
69,89
374,31
1.222,38
1.414,61
515,05
220,15
149,40
256,79
1.432,12
1.268,23
603,89
337,68
121,21
253,28
844,01

Tercer.- Els crèdits reconeguts a l’acord anterior, per un import total de 9.083,00
euros, es podran formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9311.221.02.50
del pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit núm.
130018847 de data 16 de maig de 2013, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA, a la
Secció de Gestió Econòmica i Administració i als serveis tècnics municipals.

DICTAMEN 3.PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 5/2013
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Vist l’Informe favorable condicionat de la Intervenció General que literalment diu:
“INFORME FAVORABLE CONDICIONAT al compliment dels mateixos tràmits que els
d’aprovació del Pressupost i a l’ajustament dels crèdits mitjançant la modificació de
crèdits corresponent.” No obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu
seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Alonso, Díez, Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATESA la plantilla del personal al servei de l’ajuntament aprovada per acord del Ple
en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
VISTOS els informes del director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals i l’informe
jurídic.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’ajuntament
d’acord amb l’article 127.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta de la tinenta d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació 5/2013 de la plantilla del personal al
servei de l’ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Titulat/da mitjà/na universitari/ària
Escala: Administració especial
Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que s’amortitzen: 1
1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Assistent/a social//diplomat/da en treball social
Escala: Administració especial
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Subescala: Tècnica
Classe: Tècnics/ques mitjans/es
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 1
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que
considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Comitè unitari de
treballadors.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

DICTAMEN 4.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 41
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 74/2013 DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS els expedients incoats d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
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123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 41 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 74/2013 de transferència de
crèdits (2.000,00 euros) d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.814.734,68
76.805.605,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
199.236,53
1.307.236,53
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 3.991.576,54
-2.000,00 81.447.749,39
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
13.950,38
5.613.950,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.135.708,03
2.000,00 19.121.443,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 25.836.045,26
35.194.045,26
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 1.917.267,98
8.539.707,08
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30

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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DICTAMEN 5.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 43
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 92/2013 DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS els expedients incoats d’autorització de Transferència de crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 43 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 92/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de (314.969,53 euros), d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.814.734,68
76.805.605,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
199.236,53
1.307.236,53
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 3.989.576,54
277.440,00 81.725.189,39
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
13.950,38
-314.969,53
5.298.980,85
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.137.708,03
19.121.443,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 25.578.539,36
34.936.539,36
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.174.773,88
37.529,53
8.834.742,51
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30

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

DICTAMEN 6.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 46
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 93/2013 DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
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Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 46 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 93/2013 en la modalitat de baixa
per anul·lació; crèdit extraordinari (210.771,51) euros d’acord amb el detall que figura
a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.814.734,68
76.805.605,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
199.236,53
1.307.236,53
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.266.616,54
81.724.789,39
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-301.019,15
5.298.980,85
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.138.108,03
19.121.843,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 25.578.539,36
-210.771,51
210.771,51 34.936.539,36
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.212.303,41
8.834.742,51
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DICTAMEN 7.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 49
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 96/2013 DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ; CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS els expedients incoats d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit
extraordinari, d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 49 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 96/2013 en la modalitat de baixa
per anul·lació; crèdit extraordinari, per import total de (91.185,66 euros), d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.833.706,68
76.824.577,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
493.944,78
1.601.944,78
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.507.270,84
0,00 240.862.351,55
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.266.616,54
81.724.789,39
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-301.019,15
5.298.980,85
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.157.080,03
19.140.815,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 25.870.834,19
-91.185,66
91.185,66 35.228.834,19
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.214.716,83
8.837.155,93
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.507.270,84
0,00 240.862.351,55

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

DICTAMEN 8.PER APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 51
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 94/2013 DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 51 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 94/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits per import total de (19.353,42 euros), d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.814.734,68
76.805.605,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
199.236,53
1.307.236,53
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.193.590,59
0,00 240.548.671,30
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
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 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.032.732,85 4.288.066,78
77.458.172,85 4.266.616,54
5.600.000,00
-301.019,15
16.983.735,91 2.138.108,03
300.000,00
0,00
9.358.000,00 25.578.539,36
6.622.439,10 2.212.303,41
8.000.000,00
10.975,62
202.355.080,71 38.193.590,59

82.320.799,63
81.724.789,39
5.298.980,85
19.121.843,94
300.000,00
-2.413,42 34.934.125,94
2.413,42
8.837.155,93
8.010.975,62
0,00 240.548.671,30

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

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, pel posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya s’abstindrà del punt número 9 i del punt número 10.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement del 9
i el 10.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, no, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup de Convergència i Unió s’abstindrà en el dictamen número 9 i votarà a
favor del número 10.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Alonso.

SR. ALONSO
El grup del Partit Popular ens abstenim als dos punts, en el 9 i en el 10.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, i ara passaríem a la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
DICTAMEN 9.DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU “RAMBLA DEL MIG I”.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, la Junta de Govern Local, en sessió de 27 de març de 2012, va aprovar
inicialment la Modificació del Pla de Millora Urbana, PMU “Rambla del Mig I”,
sotmetent-lo a la informació pública reglamentària.
ATÈS que, l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 2107 de data 13 d’abril de 2012; al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 13 d’abril de 2012; al diari “El Periódico”
en data 3 d’abril de 2012 i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, obrint-se el termini d’un
mes d’informació pública.
ATÈS que, la Secretaria General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data 15
de maig de 2012, fa constar que s’ha presentat el següent escrit d’al·legacions:
1. 14 de maig de 2012 (R.G.E. núm. 20737), pel senyor V.A.R., actuant en
representació de Arasanz Rodríguez C.B., S.C.V., en representació de la
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Societat Mercantil DAN-FER SL, M.P.P., J.M.R.B., en nom de JOSÉ Mª
BONASTRE i CIA, CB, M.E.N., J.A.M., R.R.G. i A.R.G.
ATÈS que en data 24 de maig de 2012, R.G.E. nº 23182, va tenir entrada en aquest
Ajuntament, fora de termini, escrit d’al·legacions d’ampliació de l’anterior, presentat
pels mateixos interessats anteriorment esmentats.
VIST que l’Ajuntament va donar trasllat a la Junta de Compensació dels citats escrits
d’al·legacions, per tal que puguin formular els informes i documents que a l’efecte
estimés convenient.
VIST l’informe resposta de les al·legacions formulades, presentat davant d’aquest
Ajuntament per la Junta de Compensació amb data 10 de juny de 2013, així com de
l’informe emès pels serveis tècnics de l’ADU de data 10 de juny de 2013, fent constar
les consideracions i raonaments que tot seguit s’exposen i que son els fonaments per
a l’adopció dels preceptius acords, el qual té el següent tenor literal:

INFORME

En relació a les al·legacions formulades a la Modificació del Pla de Millora Urbana
(PMU) “Rambla del Mig I”, aprovada inicialment en data 27 de març de 2012 per la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aquests serveis
tècnics manifesten:
Que en data 14 de maig de 2012 va tenir entrada, en el Registre General 1 d’aquest
Ajuntament, escrit d’al·legacions formulades per els Srs. V.A.R., en representació de
ARASANZ RODRÍGUEZ C.B.; S.C.V., en representació de DAN-FER S.L.; M.P.P.;
J.M.R.B., en nombre de JOSE MARIA BONASTRE Y CIA C.B.; M.E.N.; J.A.M.;
R.R.G.; i A.R.G.; propietaris minoritaris de les finques situades dins de l’àmbit del
planejament, respecte a la Modificació del Pla de Millora Urbana (PMU) “Rambla del
Mig I” de l’Hospitalet de Llobregat.
Que en data 24 de maig de 2012 va tenir entrada, en el Registre General 1 d’aquest
Ajuntament, escrit d’ampliació d’al·legacions formulades per les mateixes persones, a
títol particular o representatiu, que les esmentades al paràgraf anterior.
Les al·legacions foren remeses a la Junta de Compensació del Sector Rambla del
Mig I de l’Hospitalet de Llobregat, redactora de la Modificació del Pla de Millora
Urbana, que en data 15 de maig ha emès informe i que és resumeix amb les
següents manifestacions:
I.- Sobre les al·legacions formulades i que en síntesis són:
Primera.- Les previsions contingudes a la MPMU respecte de la parcel·la mínima i
l’execució del pla en tres fases, determinarà que els propietaris minoritaris quedin
ubicats en proindivís en la unitat d’edificació RM3/4/5, a executar-se en la 3ª fase
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d’urbanització. Segons aquests propietaris, aquesta situació condicionaria el
contingut del projecte de reparcel·lació que en el seu dia es tramiti, vulnerant l’article
126.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya (“TRLUC”)
Segona.- Elevada estimació dels costos de transformació valorats en 14.225.078,29
euros, que suposa una càrrega unitària de 307,01 €/uv. No es justifiquen: (i) els
criteris per a la determinació d’indemnitzacions en concepte de construccions
(valorades en 7.218.836,91 euros), ni els trasllats d’activitats (1.686.954,46 euros); (ii)
la despesa d’urbanització dels espais lliures a raó de 150€/m2; ni (iii) les despeses de
gestió per import de 547.118,40 euros (import adoptat per acord de la Junta de
Compensació i impugnat davant l’Ajuntament).
Tercera.- Inoportuna transformació del sòl donat que l’execució de la MPMU
suposaria l’eliminació de moltes activitats i llocs de treball actualment existents.
Addicionalment, a l’escrit d’ampliació de les al·legacions presentat en data 24 de
maig de 2012, s’acompanya l’informe tècnic-urbanístic emès pel Sr. Sebastián Jornet
i Forner, en el que s’analitza la situació de regressió del sector de la construcció en
els darrers anys com a justificació de manca d’oportunitat de la tramitació de
l’anomenada MPMU i a l’absència d’interès general d’aquesta iniciativa urbanística.
Quarta.- Infracció del conveni urbanístic de data 27 d’octubre de 2004, segons el qual
la tramitació del PMU es realitzaria de tal manera que possibilitarà el manteniment de
les activitats existents, així com el trasllat d’aquelles no conformes segons la MPGM i
PMU.
Cinquena.- Incomprensible definició de les fases d’execució de l’àmbit que
comportaria una confusió entre el concepte de fase i polígon. En aquest sentit es
proposa identificar les fases d’execució amb polígons d’actuació per a evitar: (i) l’inici
de l’execució de la MPMU per la 1ª fase; (ii) reequilibrar la reserva de sòl destinada a
vivenda protegida i concertada; (iii) evitar la infracció de l’article 126.1.c) del TRLUC.
Sisena.- Com a conseqüència de les anteriors consideracions, aquests propietaris
sol·liciten:
(i) Amb caràcter principal, deixar sense efecte l’aprovació inicial de la MPMU.
(ii) Subsidiàriament: a) aplicar el paràmetre de parcel·la mínima de 630 m2 a tot
l’àmbit; b) la revisió de les despeses de redacció dels instruments de planejament i
gestió, així com la justificació de les partides previstes en el capítol d’indemnitzacions;
c) que es tinguin als recurrents per oposats a la transformació del sòl ubicat en àmbit
de la MPMU, donat que l’execució d’aquest instrument de planejament comportaria la
desaparició d’un important teixit industrial, així com la desaparició dels llocs de treball
exitents; i d) la delimitació de polígons d’actuació per a l’execució de l’àmbit, en lloc
de fases d’execució.

II.- Sobre la consideració de part de les al·legacions per la Junta de Compensació de
la Modificació del Pla de Millora urbana (PMU) “Rambla del Mig I” mitjançant la
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resolució de l’Assemblea General de data 14 de març de 2013, en la qual figuren
entre altres els propietaris minoritaris els que vam promoure les esmentades
al·legacions, s’estableixen els següents acords:
- Inicialment es volia eliminar el vial interior per tal de facilitar la urbanització i les
dimensions del pàrking però no és possible ja que faltarien zones verdes segons els
estàndards urbanístics. Les entrades i sortides de cadascuna de les unitats de
pàrking seran posteriorment resoltes.
- Es fixa una parcel·la mínima de 510 m2 de sòl a tot l’àmbit. Amb aquesta solució la
parcel·la mínima es pot aplicar a tot el sector i es permet edificar una unitat
independent de pàrking. Amb aquesta modificació de la parcel·la mínima és
contempla part de les al·legacions interposades.
- Es modifica el redactat determinant l’existència de 3 fases d’urbanització definides
que s’hauran d’ajustar en el projecte d’urbanització. Es tracta de fases d’urbanització,
podent-se executar els edificis projectats en cada fase de forma separada malgrat
que els mateixos hauran de tenir un tractament unitari de projecte. Amb aquesta
consideració es pretén mantenir gran part de les activitats el major temps possible en
el normal desenvolupament de la seva execució. També es fa menció que, malgrat
que existiran les tres etapes esmentades, el Projecte de Reparcel·lació serà únic.
- L’edificabilitat màxima de les unitats edificatòries es podrà ajustar entre les diferents
unitats mentre no es superi el total de l’edificabilitat i es compleixin els gàlibs fitxats
pel planejament.
- Els valors de repercussió es modifiquen segons l’estat actual del mercat immobiliari.
Com a resultat de les modificacions de planejament proposades, sintetitzades en els
extrems exposats, el Sr. Mariano Escriche Novella es va abstenir i la resta dels Srs.
reunits (Srs. A.R.R., en representació de LAYETANA RAMBLA MARINA S.L., A.P.S.,
en representació de LAYETANA RAMBLA MARINA II S.L.; V.A.M. coopropietari, en
representació de M.C. Aransanz Rodriguez; S.C.V., en representació de DAN-FER
S.L.; M.P.P.; J.M.R.B., en nombre de JOSE MARIA BONASTRE Y CIA C.B.; M;
J.A.M.; A.R.G. i J.O. en represantació de Construcciones Sastre que va excusar la
seva presencia) van manifestar la seva aprovació.
En relació a les al·legacions no recollides en el document aprovat per l’Assemblea
General, s’hauran d’entendre com a desestimades, ja que tal acord el va ser sense
cap vot en contra i amb una sola abstenció.
Per tot això exposat, comprovant que les modificacions acordades per la Assemblea
de la Junta de Compensació al document de la Modificació del Pla de Millora Urbana
(PMU) “Rambla del Mig I”, aprovat inicialment en data 27 de març de 2012, no
suposen canvis substancials (segons l’article 112 del Decret 305/2006 de 18 de juliol
del Reglament de la Llei d’urbanisme), es criteri d’aquests serveis tècnics municipals
en donar conformitat als acords d’indole urbanístic sotmesos a votació en
l’Assemblea de la Junta de Compensació de data 14 de març de 2013 i que recull el
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posterior informe de contestació d’al·legacions de data 15 de maig de 2013.

Vistos els informes tècnics i jurídics favorables emesos pels serveis de l’Agència de
Desenvolupament Urbà del nou text de Modificació del PMU de la “Rambla del Mig I”,
considerant que les modificacions i ajustos introduïts en la Modificació del Pla, no
substancials i per tant no alteren els objectius i solucions del projecte aprovat
inicialment, de conformitat amb el que estableix l’article 112.2 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 123.1.i 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 d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- Estimar en part les al·legacions formulades en data 14 de maig de 2012
(R.G.E. núm. 20737) pels Sr. Víctor Arasanz Rodríguez, actuant en representació
d’Arasanz Rodríguez C.B. Salvador Cabello Vega, en representació de la Societat
Mercantil DAN-FER SL, Miguel Planas Planavila, José Mª Ramírez Bonastre, en nom
de JOSÉ Mª BONASTRE i CIA, CB, Mariano Escriche Novella, Juan Aparicio
Morales, Rafael Ródenes Guzman i Antonio Ródenes Guzman, d’acord amb l’informe
emès pels Serveis Municipals de data 10 de juny de 2013, transcrit a la part
dispositiva d’aquest dictamen.
SEGON.- Aprovar Provisionalment la Modificació del Pla de Millora Urbana Rambla
del Mig I, àmbit delimitat per l’av. del Carrilet, la Rambla de la Marina, el carrer de
Pau Casals i el carrer Cobalt, d’aquesta ciutat en un nou text elaborat com a
conseqüència d’estimar parcialment les al·legacions formulades durant el termini
d’informació pública de la Modificació del Pla.
TERCER.- 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.

PER A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL
DICTAMEN 10.CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT, SUBSCRIT EN DATA 14 DE MAIG DE 2012, PER AL SEGON
SEMESTRE DE 2013, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i per tant va ésser adoptat pel
quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
VISTA la minuta d’Acord que ha estat tramesa a l’Oficina de l’Habitatge de
l’Hospitalet d’aquest Ajuntament per a la seva tramitació i aprovació, per part de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la 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, relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi,
fins al 31 de desembre de 2013.
ATÈS que en data 14 de maig de 2012, es va formalitzar l’esmentat Conveni de
col·laboració i encàrrec de gestions instrumentant els termes i les condicions de la
col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i
serveis relatius a l’habitatge, a través de l’Oficina de Local d’Habitatge d’aquesta
ciutat.
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 2009-2012, prorrogat
pel Decret 171/2012, de 27 de desembre, 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.
ATÈS que el Decret 13/2010, de 2 de febrer del Pla per al Dret a l’Habitatge 20092012, dedica el capítol 5è a les oficines locals d’habitatge i a les borses de mediació
per al lloguer social, i preveu la subscripció de convenis per a constituir o mantenir
oficines locals d’habitatge i borses de mediació amb les administracions locals que
tinguin desplegament territorial.
VISTOS els articles 97, 98 i 99 del Decret 13/2010, de 2 de febrer, recullen les
condicions de constitució de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants,
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les fases per a l’establiment dels convenis de col·laboració, les contraprestacions
econòmiques i el sistema de justificació de l’activitat.
ATESA l’experiència positiva que 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 el seu
manteniment en aquesta ciutat per tal de prestar un servei de proximitat a la
ciutadania en matèria d’habitatge.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat.
VIST l’informe emès per la Directora de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet i del
Cap de Servei d’Urbanisme i Activitats, favorables a l’aprovació de l’esmentat Acord
de pròrroga del Conveni mencionat, segons la minuta tramesa per l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en vuit àrees
executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i
Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge, així com l’activitat
de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos
(garantia de lloguer just). I que d’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 9385/2011, de
12 de desembre, acord setè punt 2, el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat serà el competent per a la elevar al Ple municipal la
proposta d’aprovació del present acord.
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local en relació amb l’atribució al Ple municipal de l’acceptació de les
encomanes de gestió realitzades per altres administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta Acord entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’ampliació de la pròrroga del Conveni de
col·laboració relatiu a l’Oficina d’Habitatge situada en aquest municipi, que té el
següent tenor literal:
“ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, D’AMPLIACIÓ DE LA
PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE
Barcelona, ....................
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REUNITS
D’una banda, ...............
I d'una altra, ....................
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest acord, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. Amb data 14/05/2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat varen signar el conveni de col·laboració relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi.
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni
fins al 30 de juny de 2013.
3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge,
l’Oficina local d’habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del termini
de pròrroga del conveni fins el 31 de desembre.
4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013,
de 19 de maig.
5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret
13/2010, de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent
fins que no sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge.
És per això, que en el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya i de la pròrroga del Pla per al dret a l’habitatge,
ACORDEN
1. Mantenir la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat en relació amb l’Oficina local d’habitatge, fins al 31 de
desembre de 2013.
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 23.306,00 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
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31.074,50 €.
Aquesta aportació màxima es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una
activitat superior per part de l’Oficina, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
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 2013, 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.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
4. L’ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici
2013.
5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en
el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.”
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’Acord aprovat en l’acord primer del present dictamen i per a quants actes siguin
necessaris per al seu desenvolupament, vigència i efectivitat.
TERCER.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet, a la Secretaria General, a la
Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest Ajuntament.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Sí, ens abstindrem del punt número 11 i votarem favorablement del 12 fins el número
15.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

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

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Convergència i Unió ens abstindrem en el número 11 i votarem favorablement a la
resta.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Alonso, no, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El Partit Popular s’abstindrà en el dictamen número 11 i a
favor del 12 fins el 15.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Abans de passar a la segona part, hi ha un dictamen d’urgència, s’ha parlat i
s’ha comentat a la Junta de Portaveus, Sra. Secretària si vol llegir el títol.

SERVEIS A LES PERSONES
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DICTAMEN 11.PER MODIFICAR LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
TÈCNICA MUNICIPAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, NOMENADA PER
L’AJUNTAMENT PLE, EN SESSIÓ DE DATA 26 DE MAIG DE 2010.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 20 de desembre de 2006, va aprovar
definitivament el Reglament d’ús de la Llengua Catalana a L’Hospitalet de Llobregat,
que es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 22, de 25 de gener de
2007.
VIST que l’article 23 de l’esmentat Reglament estableix que:
“23.1. L’encarregada de garantir el compliment d’aquest Reglament, és la
Comissió de Normalització Lingüística, aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 3 de maig
de 1999. Aquesta Comissió es reunirà amb caràcter ordinari almenys dues vegades
l’any per analitzar el compliment i el desplegament d’aquest Reglament i
extraordinàriament quan la convoqui el seu president/a per iniciativa pròpia o a petició
d’algun dels seus membres
23.2. L’actualització, ampliació o revisió del Reglament també depenen
d’aquesta Comissió, la qual farà l’estudi i la proposta corresponent al Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, perquè, si s’escau, n’aprovi la modificació.
23.3. De la Comissió a què es refereixen els apartats anteriors, dependrà la
Comissió Tècnica Municipal de Normalització Lingüística, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament el 7 de juny de 2000”.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de 26 de maig de 2010, va nomenar els
components de la Comissió Tècnica Municipal de Normalització Lingüística
VISTA l’acta de la reunió de la Comissió de Normalització Lingüística, reunida en data
22 de febrer de 2013, que al seu punt 3, proposa la renovació de la Comissió Tècnica
de Normalització Lingüística.
VIST l’informe de la Presidenta de la Comissió Tècnica Municipal de Normalització
Lingüística.

VIST l’informe emès per l’Assessora Jurídica.
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VIST que l’article 123.1.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les Persones, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les
Persones,

ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició de la Comissió Tècnica Municipal de
Normalització Lingüística nomenada per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de
maig de 2010, i nomenar els seus components:
-

Josep M. Abella Esteve, Àrea de Serveis a les Persones, Regidoria
d’Educació, o persona en qui delegui.
Anna Riera Luna, Àrea de Serveis a les Persones, Regidoria de Cultura, o
persona en qui delegui.
Àngel Alcaraz Carrasco, Àrea d’Hisenda i Recursos Generals.
Conxita Portolés, Alcaldia-Presidència, o persona en qui delegui.
Glòria Peradejordi, Àrea de Benestar i Famílies, o persona en qui delegui.
Elena Lluch Andrés, representant sindical, o persona en qui delegui.
Concepció Soler Hernández, representant sindical, o persona en qui
delegui.
J. Antonio Zurera Berlanga, representant sindical, . o persona en qui
delegui.
Alba Conesa Prunera, Centre de Normalització Lingüística, o persona en
qui delegui.

SEGON.- NOMENAR Presidenta de la Comissió Tècnica Municipal de Normalització
Lingüística a Alba Conesa Prunera, Directora del Centre de Normalització Lingüística.
TERCER.- AGRAIR als components de l’anterior Comissió Tècnica Municipal de
Normalització Lingüística el treball desenvolupat.
QUART.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als components de la Comissió
Tècnica Municipal de Normalització Lingüística, a totes les Àrees de l’Ajuntament, als
Grups Polítics Municipals, a la Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local, al
Comitè Unitari de Treballadors i a les Seccions Sindicals.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 12.-

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. E.A.I.R. PER INFRACCIÓ A
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LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT TOTAL DE 300 EUROS. EX.
SA 17/13 PA
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en data 29.4.2013 es va dictar la resolució núm. 3367/2013, per la qual
s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar al Sr. E.A.I.R., una sanció
per presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
ATÈS que la esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van
ser notificats a l’interessat en data 7 de maig de 2013.
ATÈS que consta la presentació en data 9 de maig de 2013 (RGE 22418) d’un escrit
d’al·legacions per part de l’imputat, al qual manifesta que el fet de que el gos no
portés el morrió va ser una circumstància puntual, deguda a que l’animal es
disposava a beure aigua d’una font pública propera. Per altra banda, el imputat no
desmenteix ni rebat el fet de que el gos anés per la via pública sense la preceptiva
corretja.
ATÈS que el contingut del esmentat escrit d’al·legacions contrasta amb el fet de que
l’imputat no fes les mateixes consideracions en l’acta de denúncia del servei de la
Guàrdia Urbana de data 1 de març de 2013, a la qual només manifesta
desconeixement de les condicions legals de tinença del gos; a més, no aporta cap
prova ni indici amb força suficient com a per a destruir la presumpció de veracitat de
que gaudeix l’acta del servei de la Guàrdia urbana.
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.
VISTA la proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 22 de maig de
2013, on proposa destimar-les íntegrament.
VIST l ‘ informe de l’assessoria jurídica del Servei de Salut.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, modificada per l’article 49 de
la llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
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ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR INTEGRAMENT les al·legacions fetes pel Sr. E.A.I.R. DNI
XXXXXXXXX, amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en el seu
escrit de data 9 de maig de 2013, núm. de registre 22418.
pels motius següents:
► El contingut del esmentat escrit d’al·legacions, contrasta amb el fet de que
l’imputat no fes les mateixes consideracions en l’acta de denúncia del servei de la
Guàrdia Urbana de data 1 de març de 2013, a la qual només manifesta
desconeixement de les condicions legals de tinença del gos; a més, no aporta cap
prova ni indici amb força suficient com a per a destruir la presumpció de veracitat de
que gaudeix l’acta del servei de la Guàrdia urbana.
I ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de les infraccions i la proposta
inicial de sanció imputada.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 22 de maig de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. E.A.I.R. DNI XXXXXXXXXX,
amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART. - IMPOSAR al Sr. E.A.I.R. DNI XXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
1.

Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUALIFICACIO DEFINITIVA DE LA INFRACCIÓ: GREU
SANCIÓ DEFINITIVA : 300 EUROS

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

DICTAMEN 13.RELATIU A LA INADMISSIÓ A TRÀMIT PER EXTEMPORANI,
DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. W.G.V., CONTRA L’ACORD
DEL PLE MUNICIPAL DE 22 DE MARÇ DE 2013, QUE LI IMPOSAVA DIVERSES
SANCIONS RELATIVES A LA TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS.EX. SA 66/12
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
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adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant resolució de data 7894/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. W.J.G.V., amb domicili al carrar
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infraccions a la normativa sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que, mitjançant acord del Ple municipal de data 22 de març de 2013, es van
imposar dues sancions a l’ imputat, per imports de 150,00.-euros i 400,00.-euros,
respectivament.
VIST que consta en l’expedient que l’imputat va refusar la notificació de l’esmentat
acord de Ple, en data 3 d’abril de 2013, encara que es va deixar una còpia a la
bústia.
ATÈS que, segons disposa l’article 59.4 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, el tràmit de
notificació de l’ esmentat acord s’ha de considerar fet el dia 3 d’abril de 2013.
VIST que, malgrat l’anterior, l’ imputat va presentar una instància amb al·legacions el
dia 21 de maig de 2013 (RGE 024073); aquest escrit, -encara que així no es digui
expressament -, s’ha de qualificar com un recurs de reposició contra l’ esmentat
acord de Ple de data 22 de març de 2013.
ATÈS que el termini per a presentar recurs de reposició és d’UN MES a comptar des
del dia hàbil següent al de la notificació de l’acte administratiu, com així mateix
s’informa en el decret recorregut (art. 108 LRBRL i art. 14 LRHL; en general, art. 117
Llei 30/1992, LRJ -PAC), per la qual cosa el termini s’exhauria el dia 13 de desembre
de 2010.
ATÈS que ha transcorregut sobradament el termini d’un mes entre la data de
notificació de l’acord sancionador (3/4/2013) i la data de presentació de l’esmentat
recurs de reposició (21/5/2013).
VISTOS els articles 47 i 48.2 de la Llei 30/1992, LRJ -PAC.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
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PRIMER.- INADMETRE PER EXTEMPORANI, del recurs de reposició presentat el
dia 21 de maig de 2013 pel Sr. W.J.G.V., contra l’acord del Ple municipal de data 22
de març de 2013 i en conseqüència, s’ha de mantenir en tots els seus termes l’
esmentat acord sancionador, amb imposició de les sancions expressades en el
mateix, donat que ha transcorregut sobradament el termini d’un mes entre la data
de notificació de l’acord sancionador (3/4/2013) i la data de presentació de l’ esmentat
recurs de reposició (21/5/2013) i tot això amb el següent fonament legal:
a) Art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LBRL, en relació a l’art. 14 del
RDLEG 2/2004, de 5 de març, TRLRHL; art. 117 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
b) Arts. 47 i 48.2 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC
SEGON.- COMUNICAR la present acord a la persona interessada, a la Cap de la Unitat
de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.

DICTAMEN 14.- PER IMPOSAR DIVERSES SANCIONS AL SR.J.F.A.Z. PER UN
IMPORT TOTAL DE 700 EUROS, PER INFRACCIONS DE LA LLEI 10/1999 EX.
7/13. VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1791/2013, de 28 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador al Sr. J.F.A.Z, per presumpte infracció de la llei
10/99 de gossos perillosos,
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació els dies 7 i 8 de març de 2013; per això i
als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 10 d’abril de 2013 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 3 i 13 d’abril de 2013.
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 l ‘ informe de l’assessoria jurídica del Servei de Salut.
ATÈS Que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
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amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Servei a les
Persones.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Sra. Instructora de
data 04.03.2013 contra el Sr. J.F.A.Z.i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets , al Sr. J.F.A.Z.amb domicili al carrer
XXXXXXX de l‘Hospitalet per infracció de la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.F.A.Z, les sancions que es diran:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es qualifica
definitivament com a GREU, i es proposa una sanció definitiva de 300,00.-euros
(art. 11 Llei 10/1999).
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c) de
la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general d’animals de
companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que constitueix infracció
de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica definitivament com a GREU, i es
proposa una sanció definitiva de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. J.F.A.Z.amb domicili al
carrer XXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJPAC
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Sra.
instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 15.RELATIU A LA INADMISSIÓ A TRÀMIT PER EXTEMPORANI
DEL RECURS PRESENTAT PEL SR. C.C.M.A., CONTRA L’ACORD DEL PLE
MUNICIPAL DE DATA 22 DE MARÇ DE 2013, QUE LI IMPOSAVA DIVERSES
SANCIONS RELATIVES A LA TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS. EX. SA 38/12
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 6282/2012, de 10 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador al Sr. C.C.M.A., domiciliat al carrer XXXXXXXXX de
l ‘Hospitalet per infraccions de la Llei 10/99 de gossos perillosos ( Ensinistrar el gos
de raça perillosa fomentant l’atac, no disposar d’acreditació professional, sense
morrió i deslligat a la via pública i sense assegurança de Responsabilitat Civil)
ATÈS que l’ esmentada Resolució i el Plec de càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació el dia 13 de juliol de 2012, sense que consti la presentació d’al·legacions ni
la proposició de la pràctica de cap mitjà de prova.
ATÈS que, amb data 20 de setembre de 2012, es va dictar proposta de resolució i
d’obertura de tràmit d’audiència, sent notificada a l’ imputat el dia 24 d’octubre de
2012, sense que tampoc consti la presentació de cap tipus d’al·legació.
ATÈS que, davant la possibilitat d’haver d’imposar unes fortes sancions econòmiques
tot i el silenci de l’ imputat, es va acordar donar-li un altre termini de deu dies per
presentar al·legacions mitjançant ofici de data 13 de desembre de 2012, notificat
personalment al Sr. M. en data 17 de desembre de 2012, pel qual s’ampliava el
termini de resolució del procediment en dos mesos per tal de facilitar- li la possibilitat
de defensar els seus interessos mitjançant l’obertura d’un nou i extraordinari tràmit
d’audiència.
ATÈS que tampoc consta la presentació de cap al·legació al respecte en el termini
atorgat.
VISTA la proposta de resolució de data 4 de gener de 2013, notificada a l’ imputat en
data 16 de gener de 2013 i davant de la qual ara tampoc s’han presentat
al·legacions.
VIST que, davant l’anterior, amb data 22 de març de 2013, el Ple municipal va
adoptar un acord pel qual imposava al Sr. C.C.M.A., vàries sancions pels fets
imputats, per un import total de 2.350,00.-euros.( dos mil tres –cents cinquanta euros)
VIST que l’ esmentat acord va ser notificat a l’ imputat en data 28 de març de 2013.
VIST que el Sr. M. va presentar una instància amb al·legacions el dia 2 de maig de
2013 (RGE 21340); aquest escrit, ( encara que així no es digui expressament ) s’ha
de qualificar com un recurs de reposició contra l’ esmentat acord de Ple de data 22
de març de 2013.
ATÈS que el termini per a presentar recurs de reposició és d’ UN MES a comptar des
del dia hàbil següent al de la notificació de l’acte administratiu, com així mateix
s’informa en el decret recorregut (art. 108 LRBRL i art. 14 LRHL; en general, art. 117
Llei 30/1992, LRJ-PAC), per la qual cosa el termini s’exhauria el dia 29 d’abril de
2013.
ATÈS que, en conseqüència, ha passat més d’un mes entre la data de notificació
de l’acord sancionador (3/4/2013) i la data de presentació de l ’esmentat recurs de
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reposició (21/5/2013).
VISTOS els articles 47 i 48.2 de la Llei 30/1992, LRJ -PAC.
VIST l’informe de l’assessoria Jurídica del Servei de Salut
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones
ACORDA:
PRIMER.- INADMETRE per extemporani, del recurs de reposició presentat el dia 2
de maig de 2013 pel Sr. C.C.M.A., contra l’acord del Ple municipal de data 22 de
març de 2013 pel qual se l’imposaven sancions per un import conjunt de 2.350,00.euros i, en conseqüència, s’ha de mantenir en tots els seus termes l’ esmentat
acord sancionador, amb imposició de les sancions expressades en el mateix. Tot
això, amb el següent fonament legal:
c) Art. 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LBRL, en relació a l’art. 14 del
RDLEG 2/2004, de 5 de març, TRLRHL; art. 117 de la Llei 30/1992, LRJPAC.
d) Arts. 47 i 48.2 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC.
SEGON.-COMUNICAR el presents acords a les persones interessades.

URGÈNCIES

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

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, primer hauríem de votar la urgència, hi ha cap inconvenient? Tots a favor de la
urgència, doncs ara pel posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Sí, abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Ens abstenim, donant per entès el que l’explicació que se’ns ha fet, però no hem
pogut llegir amb deteniment el dictamen i, per tant, com que no sabem exactament en
què s’utilitzaran els diners, fem una abstenció, tot esperant que lògicament serà en el
millor dels beneficis de la ciutadania de l'Hospitalet. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Alonso.

SR. ALONSO
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Bé, si vol la Sra. Perea intervenir.

SRA. PEREA
Sí, molt breument, perquè quedi constància a l’Acta. La urgència bé motivada per
l’aprovació a la darrera Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana, de poder destinar a
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determinades actuacions, en concret a unes actuacions de recobriment asfàltic a
diversos carrers de la ciutat i la premura de temps és per poder licitar i adjudicar i per
tal que es pugui executar abans del 31 de desembre, no té més transcendència.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si per part de Convergència i Unió han sentit, els diners es destinen a la
compra de banc per a la via pública i el recobriment asfàltic de diversos carrers del
municipi. No perquè canviïn el seu vot, però simplement per informació de tots els
grups i de qualsevol persona que estigui seguint el Ple.
Molt bé, passaríem a la part segona del Ple.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA D’URGÈNCIA REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 55/2013
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 109/2013 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 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS els expedients incoats d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit
extraordinari, d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 55 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 109/2013 en la modalitat de baixa
per anul·lació; crèdit extraordinari, per import total de (388.568,73 euros), d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.515.547,57
21.318.796,60
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 4.852.983,34
76.843.854,39
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
199.236,53
1.307.236,53
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 38.231.839,25
0,00 240.586.919,96
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.288.066,78
82.320.799,63
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.294.865,20
-119.709,42 81.633.328,63
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-301.019,15
5.298.980,85
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.148.108,03
19.131.843,94
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 25.576.125,94
-268.859,31
388.568,73 35.053.835,36
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.214.716,83
8.837.155,93
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 38.231.839,25
0,00 240.586.919,96

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 16.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
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LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 21/05/2013 A 14/06/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4038
AL 4969.
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:

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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. 4038
de data 21 de maig de 2013 al núm. 4969 de 14 de juny de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 17.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 20 DE 28 DE MAIG I NÚM. 21, 22 I 23 DE 4, 11 I 18 DE
JUNY DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 20 de 28 de maig de 2013 i 21, 22 i
23 de 4, 11 i 18 de juny de 2013, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i ICVEUiA, número 18, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació té la paraula el Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ens trobem amb una moció en un altre moment, en un altre
període dins del procés de preinscripció dels nostres infants a les escoles. En el Ple
anterior estàvem en el procés en el qual, doncs sabíem que ens faltarien places
d’escola pública a la ciutat i ara ja sabem que aquells alumnes que no han tingut
plaça allà on havien demanat, on se’ls ha redirigit per part del departament
d’Educació, d’Ensenyament.
En tot cas, aquesta moció insta al departament d’Ensenyament a crear els grups de
P3 necessaris en escoles públiques de la nostra ciutat, per donar resposta a les
demandes de places per part de les famílies. I hem de dir que, per posar en
antecedents, que en l’oferta de les places escolars del curs 2013-2014, el
departament d’Ensenyament, com ja es va dir en el Ple anterior, havia reduït diversos
grups de P3 en centres públics de la nostra ciutat, malgrat les dades aportades per la
regidoria d’Educació, respecte del padró de l’Ajuntament, mostraven, doncs que
aquella reducció seria un error.
El departament d’Ensenyament es va comprometre a ampliar les places necessàries
d’escola pública, un cop hagués finalitzat el procés de preinscripció per part de les
famílies. I així va ser en una part de les places, es va tornar a recuperar el grup de
l’escola La Marina, es va tornar a recuperar el grup de l’escola Paco Candel, però no
fou així en el cas del grup del Frederic Mistral. També se’ns va manifestar des de la
conselleria, en diverses reunions a la Comissió Mixta, en reunions bilaterals amb
l’Ajuntament, que en cap cas, doncs una família que hagués demanat escola pública
seria derivada, de forma obligatòria, a una escola concertada, si és que no ho havia
demanat en d’altres opcions.
Malgrat això, malgrat aquestes promeses i malgrat la insistència del departament en
no obrir un grup de P3, quan justament al barri de Santa Eulàlia, doncs faltaven 25
places d’escola pública, malgrat aquestes insistències per part del departament, s’ha
detectat a la nostra ciutat un incompliment dels compromisos del departament
d’Ensenyament de la Generalitat, al voltant d’una cinquantena de casos de famílies
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que havien demanat solament escola pública en les cinc opcions que havien sol·licitat
i a més havien posat una creueta en aquella casella que diu que no volien que se’ls
assignés una escola d’ofici.

Per tant, aquestes 47 famílies en concret, doncs han estat assignades a una escola
concertada, en alguns casos a una escola concertada religiosa, malgrat havien
demanat 5 escoles públiques i havien demanat que no se’ls assignés a cap altre
escola d’ofici que no fossin aquelles. D’aquestes 47 famílies, una trentena han fet
reclamació a la Generalitat, algunes altres han decidit portar els seus fills fora de la
ciutat i d’altres han acceptat finalment el lloc que se’ls havia assignat.
I, en aquest cas, nosaltres el que demanem al departament, ja ho vam fer per carta el
dia 4 de juny, carta que no ha estat resposta i em consta que des d’Alcaldia també va
haver alguna altra carta, cartes que no han estat respostes a data d’avui, doncs
demanem en aquesta moció, igual que hem demanat per carta, doncs que el
departament d’Ensenyament restitueixi el grup de P3 de l’escola Frederic Mistral del
barri de Santa Eulàlia, que havia suprimit de cara al proper curs 2013-2014, i instem
al departament d’Ensenyament que obri els grups necessaris de centres públics, a la
resta de zones educatives que calgui, perquè hem de recordar que d’aquests 47, una
vintena de casos són del barri de Santa Eulàlia, però la resta es distribueixen al llarg
d’altres zones educatives de la ciutat.

Per tant, aquesta és la moció que plantegem, ho hem plantejat per carta, insisteixo,
ho plantegem per segona vegada en aquest Ple municipal i entenem que se li ha de
donar solució a les 47 famílies que solament havien demanat escola pública i se’ls ha
derivat a escola concertada, en alguns casos escola religiosa i, especialment,
aquestes 30 famílies que s’han negat, han presentat reclamació i d’aquestes, també
he de dir, una altra dada, que és que 24 d’elles en aquests moments no s’han
matriculat, com a mesura de força, en cap de les escoles que se’ls ha assignat.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament d’aquesta moció, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció.

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

…/…

44

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La informació que nosaltres tenim és que en aquests
moments el departament està parlant amb totes i cadascuna de les famílies que es
troben en una situació que no tenen l’escola assignada que ells voldrien i que, per
tant, aquest és procés que, a dia d’avui, està obert i que hi ha la voluntat per part del
departament, insistim, de trobar-hi una solució, una solució que sigui, doncs possible
per una banda i, per una altra, també que doni resposta a les demandes que fan els
pares.
Aquesta és una realitat que així se’ns transmet i que, per tant, així nosaltres la
coneixem i entenem que és la mateixa situació que s’ha produït en d’altres anys, que
també han vingut pares i mares a aquest plenari, a demanar, doncs això, el poder
anar a l’escola que ells demanaven i que com cada any en aquesta època, hi ha un
petit nombre de famílies que no poden anar a l’escola que ells sol·licitaven. En aquest
sentit, doncs jo crec que el que toca ara és esperar, perquè no, la bona feina que farà
el departament i, per tant, a partir d’aquí, doncs veurem quin és el desenllaç, que
entenem que serà positiu de cara a aquestes famílies.
És per aquest motiu que nosaltres, a dia d’avui, no votarem favorablement, no podem
fer-ho, entenem que aquí vostès estan fent, doncs vaja, una utilització indeguda de
les informacions que vostès tenen, que són parcials les que ens comuniquen i que,
per tant, en aquest sentit, nosaltres el que farem, insistim, és votar-hi en contra.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, el Partit Popular votarà a favor, com no pot ser d’una
altra manera, a la moció que presenta Iniciativa, que l’ha presentat dues vegades en
aquest Ple i el Partit Popular va presentar anteriorment, en dos plens anteriors, per tal
que es donés resposta a les necessitats dels nens i nenes de la ciutat de l'Hospitalet.
Votarem a favor, però no sense dir un parell de coses.
La primera és que des de la Generalitat de Catalunya, la conselleria d’Ensenyament,
d’Educació, s’ha fet una distribució malament, perquè s’han ofert un seguit de places
en llocs on no calien i en canvi a la pública, doncs s’han deixat de presentar i d’oferir
aquest servei, per tant, jo crec que ha hagut d’entrada una mala distribució. A més a
més, després no han aconseguit o no han volgut complir els compromisos que
s’havien arribat del tema del padró i el tema de les places si es cobrien amb la
preinscripció.
Per altra banda, també és just reconèixer que la Generalitat de Catalunya, la
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conselleria d’Ensenyament, ha dit que a aquelles famílies que se li ha atorgat aquella
plaça, en aquest cas, a Avantis, parlem clar, doncs la Generalitat correrà amb la
diferència que hi ha entre la concertada i la pública, això també és de justícia dir-ho. I,
a més a més, també, com ha dit la representant de Convergència, també és just dir
que és una negociació que encara a dia d’avui segueix oberta, per tant, totes les
coses s’han de ficar al damunt de la taula.
Miri, el Partit Popular defensarà la llibertat dels pares a escollir l’escola que volen pels
seus fills, sigui d’escola pública, sigui concertada, sigui religiosa o sigui no religiosa, a
mi m’agradaria saber si aquestes 47 famílies estiguessin afectades per una escola
religiosa, si vostè defensaria els mateixos interessos que ara, perquè em temo que no
seria la realitat. Per tant, nosaltres votarem a favor, però no estem d’acord amb el
fons de la seva demanda i la seva defensa. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, li recordo a la Sra. Esplugas que és conjunta d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i el Partit Socialista. Sr. Esteve.

Essent les 18.20 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas per contestar tant a la Sra. Meritxell Borràs de Convergència, com a la
Sra. Sonia Esplugas del Partit Popular.
Dir-li a la Sra. Borràs que no és habitual, no ens havia passat mai a la ciutat que
haguessin tancat un grup d’escola pública i alhora, doncs amb els sobrants d’alumnes
que havien demanat escola pública a la nostra ciutat, poguessin assegurar el concert
d’un tercer grup d’una escola concertada que no havia omplert les seves places. Això
sí és inèdit a la ciutat i d’això és del que ens queixem, perquè no és una mesura ni
tan sols econòmica, és una mesura ideològica, perquè costa tant mantenir el tercer
concert d’un grup de P3 d’una escola concertada religiosa, com obrir el segon grup
de P3 d’una escola pública, que acaba de tancar la Generalitat. Per tant, en aquest
sentit, és una mesura ideològica, és treure un grup de l’escola pública, per intentar
assegurar un grup a una escola concertada que la ciutadania ha decidit lliurament no
omplir aquell grup.
Per tant, en aquest sentit, aquesta és la novetat del cas, sí que és cert que s’havien
donat casos, afortunadament a la ciutat sempre ens hem mogut entre un 90, un 92,
93% de primeres opcions i s’havien donat casos de famílies que no havien estat
derivades ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la quarta, ni a la
cinquena opció, eren casos molt limitats, però en aquest cas la novetat és aquesta,
que havent possibilitat d’escola pública si no s’hagués tancat l’oferta, doncs el que
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s’ha fet és derivar a aquells alumnes que són excedents d’escola pública, perquè s’ha
reduït l’oferta de l’escola pública, se’ls està enviat a escola concertada.
I a la Sra. Sonia Esplugas dir-li que la Generalitat de Catalunya en quant va arribar
Convergència i Unió al govern, va decidir prendre una altra mesura, que és deixar de
dedicar partides, en concret em sembla que eren 5 milions d’euros, al reequilibri dels
alumnes nouvinguts a les nostres ciutats, per tant, la Generalitat de Catalunya ha
deixat de pagar els diners amb els quals finançava les escoles concertades, per
acollir alumnes amb necessitats educatives específiques. Per tant, no sé d’on ha tret
que la consellera pagarà als nens que vagin a Avantis, perquè en definitiva no hi ha
diners, no hi ha partida en aquests moments per aquestes escoles. És més, jo, dins
dels 47 casos, no m’he referit mai als 7 casos que han derivat a Avantis, perquè eren
famílies del barri de Bellvitge que ja havien demanat una escola concertada en el
barri de Bellvitge, són 7 casos que en comptes d’anar a l’escola concertada que ells
havien demanat en primera opció, com no hi ha plaça els deriven a Avantis. És cert
que moltes d’aquestes famílies també han reclamat, perquè no volen que els seus
fills, doncs vagin a una escola que al final veuran com segreguen als nens i nenes en
l’educació i, per tant, ideològicament tampoc volen. Però dins dels 47 casos no estan
els 7 d’Avantis, aquests serien a banda.
I dir-li que, en tot cas, defensem plenament l’elecció de les famílies, en aquest cas
també defensem, com defensa la Constitució, que el que tenen dret les famílies
sempre és a una plaça pública d’educació i, per tant, és el que estem defensant i és
justament el que amb la Llei Wert, després en parlarem, és justament el que vostès
treuen, que és que el sistema es basi en què se li ha d’assegurar a les famílies una
plaça pública i les places públiques són les que marquen el sistema i, en tot cas,
doncs les places concertades són les que són subsidiàries de les públiques.

Essent les 18.25 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap paraula més, passaríem a les mocions del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 18; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 18.- INSTANT A LA CREACIÓ DE NOUS GRUPS DE P3 EN CENTRES
PÚBLICS PER DONAR RESPOSTA A LES DEMANDES DE PLACES PER PART
DE LES FAMÍLIES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
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s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Alonso, Díez,
Esplugas i Bas; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que en l’oferta de places escolars pel curs 2013-2014 el Departament
d’Ensenyament va reduir diversos grups de P3 en centres públics malgrat les dades
de padró aportades per aquest Ajuntament que demostraven l’error de reduir places i
així es va manifestar.
Atès que malgrat mantenir una reducció de grups de P3 en centres públics el
Departament d’Ensenyament es va comprometre a ampliar les places necessàries un
cop hagués finalitzat el període de preinscripció per part de les famílies.
Atès que un cop finalitzat el període de preinscripció, la demanada per part de les
famílies de places per P3 en centres públics va superar àmpliament l’oferta feta pel
Departament d’Ensenyament, especialment en les zones de Sta. Eulalia i Collblanc la
Torrassa.
Atès que com en diverses ocasions ha manifestat la Consellera d’Ensenyament que
cal respectar el dret d’elecció per part de les famílies de la tipologia de centre
educatiu que volen pels seus fills.
Atès que en reunions mantingudes entre l’Ajuntament i els Serveis Territorials de
Barcelona Comarques del Departament d’Ensenyament aquest va manifestar
explícitament que en cap cas es derivaria a un centre concertat famílies que no ho
haguessin demanat.
Atès que malgrat això s’han detectat prop d’una cinquantena de casos a la nostra
ciutat de famílies que malgrat no haver demanat cap centre concertat els hi ha estat
assignat un centre d’aquesta tipologia.
Atès que aquestes famílies han manifestat el seu desacord mitjançant reclamació al
Departament d’Ensenyament al·legant aquesta vulneració del seu dret.
Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA, proposen l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament a la restitució del grup de P3 de
l’escola Frederic Mistral del barri de Sta. Eulàlia que havia suprimit de cara al proper
curs 2013-2014.
SEGON.- Instar al Departament d’Ensenyament a obrir els grups necessaris en
centres públics per tal de garantir a totes les famílies que ho han sol·licitat una plaça
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pels seus fills en aquest tipus de centre en la resta de zones educatives d ela ciutat.
TERCER.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als membres del Consell Educatiu de
l’Hospitalet i a les AMPA i les direccions de les escoles públiques de la ciutat.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 19, 20 i 21, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, com intervindran tres, em sembla, són deu minuts per tots tres, ho dic perquè
es reparteixin els temps. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, farem segur un bon repartiment. Jo presentaré la moció
contra l’homofòbia i la transfòbia, és una moció que el que vol posar a sobre de la
taula, és un element que jo crec que tots estaríem d’acord sobretot, com a mínim, en
alguns dels principis. D’entrada jo crec que és evident que, des de la recuperació de
la democràcia, en el nostre país s’han anat guanyant, diguéssim, drets en múltiples
aspectes i un dels aspectes en el qual és evident que s’han guanyat molts drets, són
els que afecten a les persones homosexuals, lesbianes, transsexuals i bisexuals.
Però tampoc és menys cert que aquests drets no sempre han anat acompanyats del
que fa referència al que són les llibertats. És a dir, sí que hi ha uns drets reconeguts
legalment i, per tant, les persones com a tals, aquests drets sí que els tenen, però les
llibertats que han d’acompanyar a aquests drets i que han de fer la normalització de
tot el que fa referència a la presència d’aquestes persones en el conjunt de la nostra
societat, no sempre ha estat recollida.
Per tant, el que en aquesta moció volem posar palès i on volem fer la major
incidència, és a partir de la creació de l’observatori nacional contra l’homofòbia que
està funcionant en el nostre país i que el seu president, un hospitalenc al qual també
li agraïm avui la seva presència entre nosaltres, el Sr. E.R., volem posar palès, és allò
de dir, escolta, allò que són drets, allò que està reconegut per una Llei, fem que
socialment, que d’una manera quotidiana, aquest reconeixement de drets el puguem
tots fer servir en la nostra quotidianitat.
Per tant, el que volem és deixar en evidència que el que necessitem és treballar
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d’una manera molt important en tot el que fa els temes d’informació, formació,
sensibilització i normalització, pel que fa referència a l’acceptació d’aquesta realitat i
nosaltres volem que la nostra ciutat, com ha fet en tants altres camps, també en
aquest camp sigui una ciutat on el respecte a tothom, independentment de les seves
creences, de les seves situacions, de les seves posicions de l’exercici dels seus
drets, quedi molt, molt i molt ben recollit a la nostra ciutat i que quedi absolutament
guarit de qualsevol atac per intransigents o per persones que no estan disposades a
acceptar allò que ells consideren la diferència.
Per tant, la moció el que busca és senzillament això, aquest reconeixement, fer els
esforços dedicats especialment a la informació, la sensibilització i la denuncia del no
respecte a aquests drets i el que volem és posar tots els nostres recursos, les nostres
possibilitats, com Ajuntament, al servei d’aquest dret universal.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per presentar la número 20, té la paraula el Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Aquesta moció parla del tema del tipus d’IVA aplicable al sector de la cultura i ja
havíem presentat una moció al respecte, el que passa és que això, com saben
vostès, l’increment de l’IVA que es va aprovar al juliol de l’any passat, ara ja té un
recorregut i podem analitzar els efectes d’aquesta mesura.
En la moció tractem, a més a més, tres mesures que estan tenint un efecte realment
demolidor, dramàtic, en el sector de la cultura, un és la pujada de l’IVA en 13 punts,
del 8 al 21% d’IVA, l’altre és, evidentment, la minoració radical dels pressupostos
públics destinats a la cultura, per part del govern de la Generalitat, un 30% de
reducció des de l’any 2010 a l’any 2012 i la tercera, que està afectant especialment a
sectors de la cultura de la nostra ciutat i que contínuament de manera desesperada
ens ho traslladen a l’Ajuntament, és el retard de dos, tres anys, en el pagament de les
subvencions al sector privat de la cultura, això està tenint un efecte realment
demolidor en el sector.
Per sobre de qualsevol altre consideració, hem de tenir en compte que la cultura és
un dret bàsic i que les administracions, segons estableix la Constitució, han de vetllar
per a la igualtat d’oportunitats en l’accés a aquest bé, però tampoc hem d’oblidar que
la cultura és un sector estratègic de l’economia, representa el 4% del Producte
Interior Brut, hi ha al voltant de 500.000 llocs de treball en el conjunt d’Espanya, de
treballadors directes destinats al sectors de la cultura i qualsevol mesura també té
unes repercussions econòmiques molt negatives.
En aquest sentit, hem de valorar també que el negoci, des d’un punt de vista
econòmic, de la mesura de la pujada de l’IVA, ha estat realment desastrós, tant des
del punt de vista dels comptes públics, com des del punt de vista de l’activitat
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econòmica. En dades del Ministeri d’Hisenda i segons diem en la moció, l’últim
trimestre del 2012 només es van recaptar 4 milions d’euros més respecte a l’any
anterior i, en canvi, l’activitat econòmica s’ha reduït en 328 milions d’euros, més del
doble del que ha estat en d’altres sectors, per tant, com la base imposable també s’ha
disminuït, lògicament l’increment d’IVA no ha estat el que un podia esperar-se, però
per obtenir 4 milions de diner públic, hem arruïnat 328 milions de l’activitat privada,
una gran mesura en aquest sentit.
Però és que, a més a més, si tenim en compte, doncs els milers de treballadors que
s’han quedat a l’atur, la baixada d’espectadors i, per tant, la minoració en els
ingressos per IRPF, cotitzacions diverses, impostos sobre societats, etc, més la
despesa que implica les prestacions per desocupació, realment des del punt de vista
de l’activitat dels comptes públics, és realment un negoci fatal, per tant, no hem
aconseguit recaptar més i hem arruïnat el sector.
Per tot això, el que proposem com acord és: instar el Govern a deixar sense efecte la
pujada de l'IVA; que el Govern defensi un IVA harmonitzat, el Govern espanyol ens
referim, al del conjunt de la Unió Europea, del 10%, hem de tenir en compte que el
10% és la mitjana de la Unió Europea i nosaltres estem pagant un 21%, per tant, la
competitivitat a nivell internacional ha quedat absolutament destrossada; denunciar la
disminució dels recursos destinats a la cultura per part del govern de la Generalitat;
posar al dia els pagaments, que es pagui el que es deu al sector, perquè el sector
està arruïnat, realment ja no tenen sortida, han de tancar; establir condicions per fer
front a l’impacte de la crisi econòmica i garantir la sostenibilitat d’aquest pilar bàsic
que és la cultura; i finalment, demanem convocar una taula entre les diferents forces
polítiques, per analitzar la situació i consensuar actuacions conjuntes de totes les
institucions del país, per salvar el sector que en aquests moments està realment en
una situació de crisis profunda, com ho està realment el conjunt del país, encara que
no ens estranya que amb aquestes mesures realment això és el negoci de les cabres,
per utilitzar un..., no se m’acut una altra cosa respecte d’aquesta gran “chapuza” que
ha significat la pujada de l’IVA en el sector de la cultura.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara el Sr. Cristian Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Bé, gràcies Alcaldessa, per defensar la moció sobre la situació actual dels joves, una
moció que presentem de la mà de la joventut socialista de Catalunya, també a
l'Hospitalet i que d’alguna manera el que demana és un canvi de rumb que eviti la
frustració, la pèrdua de coneixement i de talent dels joves i el risc d’exclusió social i
laboral de tota una generació, un rumb que ens porta a convertir els joves en un dels
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col·lectius més vulnerables, sumant a les dificultats tradicionals d’accés al món del
treball i a la precarietat dels contractes, altres noves dificultats.
La primera, la manca d’oportunitats reals d’accedir al primer lloc de feina, obligant a
molts joves a marxar fora, per trobar alguna oportunitat, ja saben això de la
“mobilidad exterior” que diu la devota ministra de treball i seguretat social, o la versió
catalana, gentilesa de l’exconseller Mena, dient que els joves han de marxar a servir
cafès a Londres, per sort ell ja ha marxat.
Segona dificultat, un fenomen nou pels joves, l’atur de llarga durada, que deixa de ser
exclusiu dels majors de 45 anys, aquesta deu ser la manera d’entendre la igualtat de
la dreta. I això coincidint amb els pitjors pressupostos de la història a nivell estatal,
perquè a Catalunya encara no en tenim, però ens els podem imaginar, amb polítiques
per lluitar contra l’atur i millorar l’ocupabilitat dels treballadors i les treballadores.
Tercera dificultat, la restricció de la inversió en investigació i desenvolupament, i
finalment, l’atac més brutal que mai s’ha fet contra l’educació, tant a Catalunya, com a
Espanya. I la veritat és que a la gent li és igual si qui retalla privatitza i maltracta
l’educació, és diu Irene o José Ignacio, el fet és que entre el govern de Catalunya i el
d’Espanya estan desmuntant la principal eina per assolir la igualtat d’oportunitats,
l’educació. I valguin com exemple la política de beques o no beques que anuncia el
ministre Wert, la brutal pujada de taxes universitàries fins un 66% o la nova taxa per
accedir a la formació professional.
Per tot això, el grup municipal socialista proposa que l’Ajuntament mostri el seu
suport a la celebració del Ple monogràfic al Parlament, sobre la situació actual de la
joventut, que es farà els propers 24 i 25 de juliol i que en aquest Ple es puguin
prendre moltes mesures, algunes les indiquem a la moció, com un pla de xoc contra
l'atur juvenil, com polítiques per afavorir l’accés dels joves a una oferta formativa o
laboral en quatre mesos, que el govern afavoreixi un canvi en el model productiu, que
s’augmenti la seva partida per beques, etc, com que no tinc més temps, després si
cal ja aprofundirem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per fer el posicionament de la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. El grupo de Plataforma per Catalunya votará favorablemente
a la moción número 21, la última presentada, sobre la situación de los jóvenes y
votará favorablemente también la moción número 20, cuando hablamos del IVA
aplicado a la cultura, obviamente hemos visto que la subida ha sido realmente
exagerada, hemos pasado de un 8% a un 21, 13 puntos porcentuales, que
obviamente se acaban repercutiendo de manera muy significativa en el precio de
todas las actividades. Es un sector, como bien decían en la presentación, que mueve
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muchas personas, da empleo a muchas personas y obviamente la pérdida, en este
caso, de gente que asiste a los espectáculos, a los eventos, va a hacer disminuir los
beneficios y lo que va a tener es la consecuencia en la pérdida de empleo. Estamos
viendo como con estas medidas que se están impulsando desde el gobierno central,
respecto al IVA cultural, lo único que van a conseguir es expulsar a más gente del
teatro y de los cines y la verdad es que están convirtiendo todo lo que es el tema de
la cultura en un producto casi de lujo. Posicionamiento conocido es el de Plataforma
per Catalunya, en contra de la subida del IVA, ya sea en el IVA cultural, como en
cualquier tipo de IVA que nos hayan subido últimamente.
Respecto a la moción número 19, la que nos habla de la homofòbia y la transfòbia, el
Sr. Belver tenía razón en una cosa, que podemos estar o que estaremos todos de
acuerdo en alguno de los aspectos de los que habla la moción, pero nuestro grupo
municipal no está en absoluto de acuerdo con cosas de las que se argumentan en la
moción y por eso la votaremos en contra. Realmente aquí en la moción, en el
argumentario de la moción, parece más bien que hagan un ataque más bien, a cierta
parte del colectivo gay, ya que lo están acusando de elitista, nosotros no
compartimos que nos digan que el colectivo gay simplemente se limita a ciertas
zonas exclusivas de Barcelona, Palma o Valencia, o que en los municipios pequeños
no hay gente del colectivo gay, en eso yo no estoy de acuerdo. Y encima lo que están
ustedes haciendo, lo que han hecho en esta moción, es estereotipar completamente
a este colectivo, nos hablan que está metido simplemente y llanamente en zonas
elitistas y yo no sé en Hospitalet qué zona elitista tenemos del colectivo gay, yo no la
conozco, o que hay gente que se siente excluida ahí, yo no… en ninguna zona de
Barcelona me he sentido excluido y, por tanto, creo que han ustedes estereotipado
demasiado en esta moción, que quizás precisamente es lo contrario que querían
hacer, pero han estereotipado demasiado. Esto respecto al argumentario, a la parte
expositiva de la moción.
En la parte que nos piden dedicarle en la web municipal un enlace destinado a la
denuncia de las agresiones de carácter homófono, nos gustaría saber si tienen datos
del número de agresiones homófobas que hay en la ciudad, por si es una cosa
realmente importante, pues sí que le podríamos destinar un espacio en la web
municipal, pero bueno, también nos gustaría saber cuántas agresiones por motivos
religiosos se tienen, cuántas por motivos raciales, cuántas por motivos económicos,
entonces no creemos que esta discriminación positiva hacia este colectivo, en la web
municipal, pertoque aquí. Y repetimos, seguimos o con esto se seguiría
estigmatizando o estereotipando, no sé, también podríamos hacer, en la web
municipal, un observatorio contra las agresiones endófobas, contra las agresiones
que sufren los policías, porque seguramente tenemos muchas más agresiones
sufridas por policías, que no por colectivos homosexuales, en la ciudad, pues
podríamos ponerlo ahí, las agresiones o el tema de incivismo de la ciudad.
Por tanto, no podemos apoyar su moción, a pesar de que compartimos alguno de los
aspectos y que el fondo de la moción quizás no nos parece mal, pero creo que se
han equivocado mucho en la exposición, estereotipando más un colectivo que al fin y
al cabo lo han dejado como elitista y, repito, en los puntos de acuerdo no podemos
estar de acuerdo. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín, avanço ja el sentit del vot, votarem favorablement a les tres
mocions del Partit Socialista i volem fer alguns comentaris sobre cadascuna d’elles.
Respecte de la moció contra l’homofòbia i la transfòbia, en primer lloc saludar al Sr.
E.R., veí de la ciutat i portaveu del Front d’alliberament gai de Catalunya, i en tot cas,
jo volia fer palès en aquest Ple també, d’una circumstància que al voltant d’aquests
temes, doncs ha succeït als darrers mesos, a les darreres setmanes, al continent
europeu, que va ser l’assassinat de Clément Méric, el 17 d’abril de 2013, mentre es
manifestava pels carrers de Paris a favor del matrimoni igualitari, i que va ser
assassinat per un grup de delinqüents d’extrema dreta, als mateixos carrers de Paris.
I ho va fer per defensar el que es tracta avui en aquesta moció, que és l’ampliació de
drets del col·lectiu que, a més a més, és una ampliació de drets que no minva els
drets d’absolutament ningú.
Per tant, jo crec que amb aquesta moció, i per això li donem suport, es visualitza la
necessitat de continuar treballant de manera activa cada dia, contra tota forma de
discriminació legal i social, vers les persones lesbianes, gais i transsexuals. I al nostre
país les associacions LGTB exigeixen, en aquests moments, una llei que consolidi tot
allò que hem aconseguit fins ara amb anys de lluita i que alhora s’assentin les bases
per construir un país lliure d’homofòbia i de transfòbia.
Per tant, entenem des d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
que cal un impuls social i polític, perquè totes les realitats efectives siguin visibles als
nostres carrers i als mitjans de comunicació, per eradicar l’assetjament escolar als
nostres joves, per vetllar pels drets de totes les famílies, per acabar amb les
agressions homòfobes i transfobes que encara es produeixen en el nostre país i per
assegurar que les retallades en prestacions i serveis públics no afectin als col·lectius i
individus més febles, entre ells el col·lectiu LGTB. Un exemple d’aquest últim punt
serien, per exemple, les retallades sanitàries, les quals posen en perill la
universalització del dret a la salut, de molt especial rellevància per a les persones
seropositives i també per aquelles persones que precisen una reassignació de
gènere.
Per tant, en línea amb la moció, doncs refermem aquest compromís per a la plena
ciutadania, per a la plena igualtat de drets i rebutgem tota expressió homòfoba i de
transfòbia que pugui succeir al nostre país i també a la nostra ciutat.
Respecte a la segona moció, la moció sobre el tipus d’IVA aplicable a béns i serveis
culturals, dir que compartim absolutament la moció, sempre hem estat en contra de la
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pujada del 21% de l’IVA i de les retallades en cultura, de la pròpia conselleria de
Cultura de la Generalitat i crec que l’informe que vostès citen a la moció, és un
informe important, el de la Federació Estatal d’Associacions d’Empreses de Teatre i
Dansa, i que a banda d’aquestes dades que ja s’expressen a la moció, jo crec que cal
i em ve de gust en aquest sentit, llegir un paràgraf que cita en aquest informe, que
són les conseqüències: Les conseqüències de l’augment de l’IVA són la destrucció
d’oferta, consum i d’ocupació, la reducció de la producció escènica, el radical
descens dels ingressos, que impedeix assumir formats de producció adequats a la
necessària varietat dramatúrgica, provocant un seriós empobriment del nivell cultural i
competitiu de les nostres cartelleres, impossibilitant la mobilitat d’espectacles i
artistes. Per tant -afirma l’informe- hi ha una repercussió negativa en la indústria
auxiliar també i, per tant, està afectant a escenògrafs, figurinistes, equipaments
tècnics, etc. Per tant, és un informe demolidor, que el que proposa finalment, com
proposa també la moció del Partit Socialista, és que l’IVA finalment es redueixi al
10%, passi del 21 al 10%.
I finalment, respecte de la moció sobre la situació actual dels joves, dir-los que, des
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, entenem que la
generació jove, nosaltres l’anomenem generació precària, generació estafada, doncs
està patint en aquests moments taxes d’atur increïbles, del 57% a l’Estat Espanyol,
però també està afectada per moltes altres situacions, per la reforma laboral que va
aprovar el Partit Popular i Convergència i Unió, pels “minijobs” que es van imposar
pel Reial Decret 4/2013, amb un eufemisme que els nomenava de recolzament a
l’emprenedor i, per tant, han significat aquests “minijobs” un atac més als treballadors
i treballadores, afectant especialment a dones i joves. I, per tant, són mesures totes
que el que estan produint és la...estan perpetuant l’autoprecarietat dels nostres joves.
Per tant, considerem que és una generació perduda, que serà la primera generació
que viurà pitjor que els seus pares, que fa que molts i moltes optin per escapar-se a
través d’una emigració forçada, com comentava el portaveu de la moció del Partit
Socialista, i que en tot cas són aquestes persones joves, que estan avocades a
aquest exili forçós, les que són en aquest moments persones vulnerables i
desprotegides per a la nostra societat.
Per tant, nosaltres el que, en sintonia amb la moció, el que evidentment pensem és
que cal un pla de xoc per a l’ocupació juvenil a la nostra ciutat, tal i com esmenten a
la moció, enfocar el fenomen de l’exili juvenil forçós com una problemàtica social i
personal, per tant, posar mesures per evitar-ho. També creiem que els joves es
mereixen una pujada immediata del salari mínim interprofessional, a 1.000 euros com
a mínim, per apropar-nos a la resta dels països de la Unió Europea. I, evidentment,
dotar de suficients programes que financin, que assegurin que a qualsevol persona
jove se li ofereixi un lloc de treball o de formació després de quatre mesos d’atur o
sense estudiar.
Per tant, compartim les tres mocions i en aquest sentit les votem favorablement.

SRA. ALCALDESSA

…/…

55

Molt bé, gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
El posicionament de vot de Convergència i Unió de la moció número 19 serà
favorablement, com no pot ser d’una altra manera. Ens trobem davant d’una
d’aquelles situacions que lamentablement la legislació va per davant de les llibertats
de les persones, la diferent manera de pensar d’alguns dels que han participat abans
que jo, opino que, sincerament, ens trobem amb això, a les grans ciutats és molt més
fàcil viure lliurement la teva sexualitat, que no pas en un municipi petit. Encara ens
trobem avui dia gent que és assenyalada pel carrer per la seva orientació sexual i
això és una vergonya pels drets de les persones, perquè el sexe en cap moment ens
pot fer diferents als uns dels altres. Per aquest motiu, votarem favorablement a tots
els punts, si bé en el sisè ens abstindrem, moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Per a la resta, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el posicionament sobre la moció sobre el tipus d’IVA aplicable a béns i serveis
culturals, com ja..., votarem per punts, perquè tot i que ens sembla que és una moció
que té tota la raó de ser i amb el portaveu, amb el Sr. Fran Belver, ja havíem parlat, hi
ha una sèrie de punts amb els quals no hi estarem d’acord, perquè, bé, des de
diferents posicions barregem coses uns i els altres i, en aquest sentit, us faré el
posicionament.
En el primer punt, instar el Govern d'Espanya a deixar sense efecte la pujada de l'IVA
per Béns i Serveis Culturals, i a establir el tipus reduït de l'IVA per a les activitats
culturals, votarem que sí, favorablement. En el segon, instar el Govern d'Espanya a
proposar i defensar al si de les Institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA
per a la cultura harmonitzat amb un tipus màxim per sota del 10%, votarem
favorablement. En el tercer punt, denunciar la disminució per part del govern de
Catalunya dels recursos adreçats a totes les manifestacions culturals, votarem que no
i votarem que no, perquè és, i aquí és on entrem en la filosofia de la moció, també
l’Ajuntament de l'Hospitalet ha disminuït aquests recursos, tota aquesta disminució de
recursos que ve en el món de la cultura, vénen motivats per altres coses que són la
crisi i que nosaltres entenem que no podem anar fent aquí...vostè accedeixi, hi ha
altres punts que també ens demanen instar, fer, fer, fer, com simples obligacions,
doncs perquè són coses que perfectament saben que són difícils d’assumir, amb un
sistema actualment de menys recaptació d’impostos i que, per tant, s’han d’adequar
els pressupostos.
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Estem totalment d’acord en què és evident que el sistema aquest de pujar l’IVA,
nosaltres també ho vam dir en el seu dia, igual que en una altra moció que presentem
sobre el tema de l’augment de l’IVA en el tema de l’esport, que és un tema que no
aporta res, vull dir, la possible recaptació de més impostos ha portat a menys base
imposable, com estaven dient, i a destrucció de llocs de treball i a destrucció d’un bé
molt preuat com és la cultura. Però tampoc podem deixar passar per alt que la
responsabilitat màxima, i aquí no s’acaba de dir, sigui del govern de l’Estat Espanyol i
ens vulguin traslladar aquesta responsabilitat única i exclusivament, quan
l’Ajuntament de l'Hospitalet està fent el mateix, vull dir, retallar. I per què ho està fent,
doncs motivat per tota una sèrie de conseqüències que aquí no es tenen en compte.
En el punt quart hi ha diferents punts i ens diuen: QUART.- Instar el Conseller de
Cultura i el Govern de la Generalitat a defensar les següents mesures: el primer punt
del punt quart seria, posar al dia els pagaments dels ajuts per part de la Generalitat a
l’àmbit cultural, aquí votarem que no; en el segon punt, establir les condicions que
permetin fer front a l’impacte de la crisi econòmica, votarem que sí; i en el tercer punt
del punt quart, convocar una taula de negociació entre les diferents forces polítiques,
també votarem favorablement.

SRA. BORRÀS
La darrera moció...

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

SRA. BORRÀS
Sí, de la darrera moció faré jo la defensa, a veure, aquesta és una moció que, com en
d’altres que ha presentat el grup socialista, és un punt contradictòria, mirarem
d’explicar-nos. Si bé és cert el que s’exposa de la manca d’oportunitats reals per part
dels joves, a poder tenir, doncs una feina, que hi ha un índex d’atur en l’àmbit juvenil
molt elevat, per sobre del 50%, que és cert que tot això, doncs posa en una situació
difícil a aquestes persones i que, per tant, dificulta la seva inserció en l’àmbit laboral
present, però també segurament de cara a un futur. Aquesta és una realitat també
que és fruit d’una situació de crisi, no només que vivim a Catalunya, sinó al conjunt
de l’Estat i m’atreveixo a dir al conjunt d’Europa, també és cert que aquesta crisi
elevada, aquesta crisi greu i aquesta crisi que afecta al conjunt d’Europa, també és
cert que afecta de forma diferent al que és la situació de l’atur en els diferents països
de la Unió Europea. I lamentablement, tal i com ve essent tradicional, també castiga
molt més fortament, doncs al que és l’Estat Espanyol, que a la resta de països
europeus. I, en aquest sentit, doncs sí, s’ha canviat la situació que en d’altres
ocasions veiem, com això afectava a uns marges d’edat i que en aquests moments
afecta d’una forma important i greu, doncs al que són els joves del nostre país.
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Però dèiem que era contradictòria aquesta moció, perquè per una banda es demana
donar suport a la celebració al Ple monogràfic sobre la situació actual de la joventut al
Parlament de Catalunya, un element en el qual vostès saben que les diferents
formacions polítiques representades van votar a favor i que, per tant, el suport hi és,
no hi ha cap inconvenient a torna-ho a expressar, després ens passa com en aquella
moció que ens van presentar vostès, que feia referència a aquella demanda del Sr.
Pere Navarro, de poder fer una reunió de les diferents formacions polítiques, una
cimera econòmica. Què passa, ens demanem per una banda que hi hagi la
celebració del Ple monogràfic, però vostès avancen quines han de ser les
conclusions i, per tant, és en aquest sentit que nosaltres hi veiem la contradicció.
I veiem la contradicció, perquè un Ple monogràfic, precisament, és per debatre-ho en
l’àmbit segurament que correspon, que és en el Parlament de Catalunya, malgrat no
tenim tots els recursos, ni tampoc totes les eines, no només econòmiques, sinó
també en l’àmbit polític, per gestionar totes aquestes polítiques que es poden fer, no
és lògic que vostès donin d’entrada la resposta per endavant. És per això que, en
aquest sentit, nosaltres, tractant-se d’un tema sensible i important com és aquest,
nosaltres votarem favorablement al primer punt, però lògicament a la resta ens
abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha quedat clar el posicionament per part de Convergència i Unió, faltaria ara
el Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció contra l’homofòbia i la transfòbia, el
grup municipal del Partit Popular vota a favor de tots els punts, excepte el sisè que
ens abstenim i ens abstenim en aquest punt, donat que el nostre partit es va reunir
amb el col·lectiu i al final de la reunió el compromís era el no presentar esmenes a la
totalitat de la proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i
transsexuals, per no paralitzar la tramitació d’aquesta proposició i el Partit Popular va
complir amb el nostre compromís. I ara s’obre un període per presentar esmenes i és
per això que, donat aquest període de presentació de propostes en el Parlament de
Catalunya, és per això que el nostre posicionament és de abstenció en aquest punt.
Respecte a la segona moció, ens abstenim, ja que el govern central ja ha manifestat
la seva predisposició a revisar l’IVA cultural.
Y respecto a la tercera moción, referente a la situación de los jóvenes, estamos ante
un problema estructural que desde el gobierno central se está intentando cambiar.
Recordemos que incluso en los mejores momentos económicos, con una tasa de
paro nacional del 8%, el paro juvenil no bajaba del 18%. Como he indicado, desde el
gobierno central se está intentando cambiar esa situación y podemos informar que
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actualmente 62.000 jóvenes han encontrado empleo desde que entró en vigor la
estrategia de emprendimiento y empleo joven, un programa dotado con 3.500
millones de euros, con más de 100 medidas contra el paro juvenil. Y gracias a las
bonificaciones a las empresas que contraten jóvenes, a las medidas de apoyo a
autónomos y a la formación dirigida al empleo, hoy 38.000 jóvenes ya se han acogido
a los incentivos para hacerse autónomos y se han firmado 587 certificados de
profesionalidad, gracias a la formación profesional dual.
Y ahora que nos hemos puesto de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español, para juntos elaborar un documento contra el paro juvenil y juntos
presentarlo ante el Consejo Europeo, un plan para el fomento del empleo juvenil en
donde se insiste en la necesidad de adoptar medidas que redunden en el fomento de
la creación de puestos de trabajo para jóvenes y para ello reclamamos que las
ayudas no penalicen como déficit excesivo, ya que con ello se incentivaría la
contratación y permitiría poner en marcha políticas contundentes contra el paro
juvenil, donde también el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español
solicitamos que se utilicen los fondos comunitarios para ayudar al empleo juvenil
cuanto antes y por ello reclamamos que antes de enero se adelante la partida de
6.000 millones de euros que el Parlamento Europeo tiene previsto aprobar para
impulsar el empleo juvenil y donde también el Partido Popular y el Partido Socialista
Obrero Español proponemos bonificaciones a las cotizaciones sociales para
incentivar la contratación de jóvenes, pues ahora que por fin nos ponemos de
acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, la misma semana
de la foto conjunta, entre el Sr. Rajoy y el Sr. Rubalcaba, el Partido Socialista catalán
en Hospitalet sigue la línea del PSC, del Sr. Navarro, de boicotear todo lo que hace el
PSOE y todo lo que hace el Sr. Rubalcaba, y nos presentan una moción criticando la
falta de compromiso por la ocupación de los jóvenes. Una vez más el Partido
Socialista, el PSC de Cataluña contra el PSOE, al PSC parece que le importa muy
poco esta imagen de unidad que tanto reclamaban nuestros ciudadanos y que tan
importante es frente a Europa y sí que le importa más desgastar la imagen del Sr.
Rubalcaba.
Desde el Partido Popular, miren, no sólo no compartimos muchos de los argumentos
que sustentan la base expositiva de la moción, sino que consideramos además que
es muy poco serio que sean ustedes ahora, en la oposición, quien se preocupe por el
paro juvenil. Y digo poco serio, porque cuando ustedes cogieron el gobierno, el paro
juvenil estaba en el 23% y cuando dejaron el gobierno en el 2011, lo situaron en el
43,6%. En la etapa del gobierno socialista el paro entre los jóvenes subió un 23% y
ustedes o no hicieron nada o lo hicieron muy mal, en vista de los resultados. Por ello,
votamos a favor de los dos primeros puntos, abstención en el tercero, ya que hemos
llegado, hace una semana, a un acuerdo importante con el Partido Socialista Obrero
Español, aunque parece que no con el PSC, sobre esta materia, y en contra del
cuarto, abstención en el quinto, ya que el gobierno ya ha anunciado hoy que revisará
los requisitos en concesión de becas, y a favor del resto.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, doncs per la rèplica, Sr. Fran Belver, hi ha algú més que vulgui parlar? Els
tres? Ho dic perquè es reparteixin el temps.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt ràpidament. En el tema de l’homofòbia, agrair el vot
favorable de tots els grups i, fins i tot, agrair el vot negatiu de Plataforma per
Catalunya, crec que això vol dir que anem en la bona direcció. Crec que no han entès
o no han volgut entendre el que posava la moció, per tant, crec que, com sí que els hi
pressuposo la seva capacitat, més que de sobra, tinc molt clar que sí que l’han entès,
però que han votat en contra i, per tant, ho celebro.
I després dues anotacions, Sra. Meritxell Borràs, espero que el mateix argument que
ens fa servir pel tema del Ple del joves, el faci servir per la convocatòria de
l’assemblea o del grup de treball pel dret a decidir que sí, perquè com vostès ja
donen per fet que el dret a decidir només pot servir per decidir que sí i per això el
Partit Socialista no està participant, vostè quan ens diu que proposem un Ple per
parlar de tot el tema que afecta als nostres joves i li fem propostes d’on ha d’anar i
com vostè diu que ja hi ha propostes, votem en contra o no estem d’acord en què ja
hi hagin propostes, nosaltres esperem el mateix de vostè.
Y, Sr. del Río, mire, la ventaja que tiene el Partido Socialista y no le pongo apellidos,
es que somos un partido plural, somos un partido plural y, por tanto, hay diferencia,
no es una cuestión monolítica y lo nuestro no son actos de fe, por tanto, no quiera
usted ver diferencias, discrepancias o boicot, el único boicot que hay en este país, en
estos momentos, es el boicot que hace el gobierno central a toda la población
española a la cual está condenando a la más estricta pobreza y condenando a toda
la población a la pobreza, ustedes insisten en esas políticas, tienen una absoluta
miopía de a dónde hay que dedicar los recursos e intentan escudarse ahora en que si
lo que ha dicho no sé quién del PSC no es exactamente lo mismo que ha dicho no sé
quién del PSOE.
Mire, no, no, el problema en este país no es la diferencia que haya entre lo que se
dice en el PSC o en el PSOE, en este momento, lo que es una absoluta desgracia y
en especial para los jóvenes, es el ministro Wert que cada vez que hace una
declaración, lo único que hace es empeorar la situación, va a peor, o sea, ha
conseguido que los alumnos más brillantes vayan a recoger un diploma y ni le
saluden, a esos alumnos que se les presupone una capacidad brutal, porque son los
que han obtenido mejores notas a lo largo de toda una trayectoria académica, por
tanto, son gente muy formada y, por tanto, la educación creo que no está en cuestión,
si ha conseguido que ni le saluden, alguna cosa habrá hecho.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Alcázar.
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SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Per respondre una mica a la Sra. Meritxell Borràs, quan
comenta la contradicció, no és una contradicció, és que a part de la crisi, a part que hi
ha una situació de crisi i és cert i això no cal que descobrim ara cap novetat, hi ha un
altre problema i és que tenim un govern a Espanya que continua fent polítiques
neoliberals que van cada vegada més en contra de la situació dels joves i tenim un
govern a Catalunya que està paralitzat, que no pren la iniciativa, que no pren
mesures, que en comptes d’anar a favor de millorar les condicions d’ocupabilitat i
formació dels joves del nostre país, el que fa és retallades en educació, posar una
taxa per a la formació professional, retallar els recursos del servei d’ocupació de
Catalunya i no prendre aquest tema com una prioritat. I, per tant, nosaltres el que fem
és la nostra aportació, una aportació en positiu, seguint una mica la tònica del que el
Consell Nacional de la Joventut i les diverses entitats que han participat en aquesta
petició de Ple al Parlament, demanant un pla de xoc contra l’atur juvenil a Catalunya i
sí, una cimera, aquest cop si pot ser sí, per parlar d’alguns dels temes que realment
són preocupants pels nostres ciutadans, com és l’atur juvenil.
Y respecto a lo que decía el portavoz del Partido Popular, mire, al ritmo de creación
de puestos de trabajo de ese plan estratégico tan maravilloso de la emprendeduría,
que ustedes han puesto en marcha, necesitaríamos 44 años para llegar a una tasa
de paro juvenil asumible por una sociedad, por tanto, están muy bien, todas las
iniciativas son positivas, pero no es suficiente. Le digo más, oiga, tranquilo, yo a
usted no le veo cara de Van Rompuy, ni de Durao Barroso, ni aquí está Rubalcaba, ni
Rajoy, aquí lo que estamos haciendo es intentar poner encima de la mesa medidas
positivas y llegar a un acuerdo no quiere decir dejar de hacer oposición, en aquello
que consideramos que ustedes no lo hacen bien.
Y usted siempre habla de la etapa de gobierno del Partido Socialista y es verdad que
en la etapa de Zapatero, que es la última, hemos conocido dos etapas, una etapa en
la que conseguimos el índice de desempleo más bajo de la historia de España y otra
etapa en la que fruto de la crisis, es cierto, ese índice empezó a subir, el problema es
que con Rajoy sólo conocemos una etapa, la etapa en la que se presentó a las
elecciones diciendo vota por el empleo y desde que él es Presidente tenemos un
millón de parados más en este país y la tasa de paro juvenil ha subido al 50 y pico
por ciento, esa es la única etapa de Rajoy que conocemos. Por tanto, Sr. del Río,
empiecen a tomar la responsabilidad que tienen, empiecen a tomar iniciativas y
empiecen a pensar que el problema del paro juvenil es ahora mismo el problema de
todos los españoles, pero es la responsabilidad del gobierno de España, del gobierno
del Sr. Rajoy y del gobierno de su partido.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells.
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SR. GRAELLS
Sí, jo molt breument, perquè és que el crono s’havia parat i el Cristian estava
entusiasmat per la seva capacitat de síntesi i estava parat, però vaja... No, no, jo
simplement en relació a la intervenció del Sr. Monrós, primer agrair-li el to positiu, jo
crec que ha estat un to positiu i la meva resposta també pretén ser positiva, però sí
que li voldria dir que el pressupost de l’Ajuntament a cultura, en els dos darrers
exercicis pressupostaris, ens hagués agradat que pogués créixer, però al menys s’ha
mantingut, cosa que ja és un què en aquests moments que estem patint de crisi tots
plegats, però sobretot i el que jo crec que és més important i això no és gràcies a la
regidoria de Cultura, sinó sobretot a les gestions que s’estan fent des de Hisenda,
paguem a temps, és a dir, pensi vostè que hi ha, diríem, sectors o empresa privada
que participa de subvencions pel bon funcionament, que porta dos i tres anys que
encara la Generalitat no els ha pagat, per tant, això és un altre dels elements.
Però jo em quedaria en el punt quatre, de la necessitat de posar-nos d’acord les
administracions, per tal d’analitzar la situació, jo crec que l’administració local, el
govern de la Generalitat i no parlo ja del govern central, s’haurien de posar d’acord
per cóm d’alguna manera permetem que aquesta situació en la que està la cultura,
els sectors cultural que estan sota mínims, en una situació de paralització, jo diria que
fins i tot per sobre de la mitjana dramàtica que tenim en el país en els diferents
sectors econòmics, això o es reacciona ràpid o realment els sectors de la cultura
estan a punt del tancament, del tancament real del sector sencer i, per tant, o es
reacciona o difícilment podrem recuperar el que ha estat l’activitat privada, que jo crec
que és el que dóna un valor important a la cultura en tots els sentits.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, hi ha alguna paraula més, sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, gracias Sr. Belver por no dudar de nuestra capacidad para entender las
mociones, lo que yo sí que dudo que ustedes sepan muy bien entonces lo que han
presentado, porque bueno, aquí está muy claro que ustedes piden poner un enlace
en la web municipal, no están pidiendo la condena de la homofobia, no, están
pidiendo un enlace en la web municipal. Y de lo que no dudamos también es de su
capacidad para tirar balones fuera o no responder, yo le he preguntado directamente
cuántos casos hubo el año pasado de agresiones por índole de discriminación sexual
y usted no me ha contestado, no me ha contestado, simplemente, si este fuese un
problema en esta ciudad especialmente alarmante, nosotros compartiríamos el poner
este enlace, pero como usted ni siquiera me ha contestado ni los que ha habido este
año, ni los que ha habido el pasado, seguramente porque o no ha habido o no sabe
los que ha habido, pues entonces no me diga, ni haga el discurso este tan
políticamente correcto, como he oído en otros grupos, que realmente da un poco de
lástima cosas que se oyen aquí, porque no me extraña luego que la gente de la calle
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tenga un distanciamiento total sobre la política, porque claro, con la mentalidad
elitista que he oído aquí, prepotente y egocéntrica, esta urbanita de que en la ciudad
parece que somos el adalid de las libertades y en los pueblos casi, casi, han venido a
decir que son cazurros y prehistóricos y que van agrediendo a la gente por su índole
sexual, mire, eso yo no lo comparto, yo no sé realmente si la gente de aquí va a los
pueblos o no, pero yo no me lo he encontrado nunca. Que habrá casos, hay casos
como en todos los sitios y que pueden ser igualmente condenables que cualquier
caso de discriminación por este tema.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió, sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
La meva intervenció respecte a la moció que hem estat parlant, des de Convergència
i Unió considerem que una sola agressió per un motiu d’aquests ja són massa
agressions i justifica les accions que la moció proposa, sincerament, i negar la realitat
trobo que no ens portarà enlloc, ni solucionarem res. És veritat que en una gran ciutat
entre veïns no ens coneixem tant, no estem tan a sobre de la gent, i en un municipi
petit sortir de l’armari i portar una vida sexual normal, la que tu has decidit portar, és
més difícil que en una gran ciutat, única i exclusivament pel tema de l’anonimat, no
per garrulismo, ni res més, pel tema de l’anonimat, res més.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, molt breument, el tema de la moció de l’àmbit laboral, jo recomanaria un punt de
prudència, perquè va ser precisament a l’any 2008, amb govern Zapatero i amb
govern del tripartit, que és quan es va produir la major destrucció de lloc d’ocupació i,
per tant, com a mínim, lliçons cap, cap, amb sinceritat, perquè aquest és un tema que
costa de donar-hi resposta i en el qual, com a mínim, vostès tampoc en van saber,
com a mínim i, per tant, un punt de prudència jo els hi demanaria. Després, a partir
d’aquí, escolti’m, ja ho saben, la reducció del 56% dels diners per poder fer polítiques
actives d’ocupació, que ens ve per part de l’Estat Espanyol i, per tant, en aquest
sentit, doncs la dificultat que hi ha de poder-hi fer front.
I és evident que cal pensar-hi respostes, però aquestes respostes, insistim, per això
creiem que es fa el Ple, i no es confongui Sr. Belver, no es confongui, perquè
precisament el Consell és per això del dret a decidir, és com si vostè em digués,
escolta’m, el Ple per què el plantegem, doncs home, nosaltres ho tenim molt clar el
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Ple perquè el plantegem, per mirar de reduir l’atur, i nosaltres per què en principi es
planteja el Consell Assessor, doncs per mirar de poder decidir i sí, nosaltres optem
pel sí, igual que vostès opten pel no, el camí per aconseguir-ho és al que ens han
d’adreçar aquest savis.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ho sento Sr. Monrós, però no li han deixat temps les seves companyes de
grup. Per part del Partit Popular, Sr. del Río, si han de parlar més d’un, ho dic perquè
s’organitzin el temps.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Hombre, que el PP hace política en contra de los jóvenes,
qué tipo de política hicieron ustedes que cogieron un país con 23% de paro juvenil y
lo situaron en el 43,6% de paro juvenil, 23 puntos más. Como bien se ha dicho antes,
miren, en la etapa 2008-2011, gobierno socialista, el ritmo de destrucción de empleo
era de 799.994 puestos de trabajo, actualmente es de 540.162, 259.000 menos que
cuando ustedes gobernaban, cómo me define usted esa política. Y creo que es poco
serio que ustedes le echen la culpa al Partido Popular por el paro juvenil, cuando en
la sesión del 25 de enero de 2011, el Sr. Rodríguez Zapatero, Presidente del
Gobierno, dijo que el paro juvenil era debido a una situación estructural de la
economía española, que llevaba a España siempre a duplicar la tasa de desempleo
en relación a Europa. Es decir, cuando gobierna el Partido Socialista, entonces el
paro es estructural, cuando el Partido Socialista está en la oposición, la culpa del
paro es del Partido Popular, me parece que es muy poco serio su planteamiento.
Miren, los jóvenes que abandonaron los estudios en los tiempos de bonanza
económica y que ahora se encuentran sin trabajo y no tienen formación, pues mire,
gracias al contrato de formación y aprendizaje, en los tres primeros meses del año se
han firmado 30.000 nuevos contratos de este tipo, es decir, un 63% más que en el
período 2012, yo le doy datos, usted no me ha dado ninguno. También los jóvenes
formados, pero que nunca habían conseguido un empleo y que necesitaban enlazar
su vida académica con la laboral, el resultado en los últimos meses es que 12.000
jóvenes han firmado un contrato de formación del aprendizaje, es decir, un 23% más
que hace un año. Y, por último, aquellos jóvenes que tenían trabajo y lo han perdido,
la reforma laboral creó un nuevo contrato de emprendedores, del cual se han firmado
102.000 nuevos contratos al año, es decir, de los cuales el 40% de ellos es de
jóvenes, yo le doy datos, si usted los tiene, por favor facilítemelos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, m’imagino que el Sr. Cristian Alcázar també.
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SR. BELVER
Sí, muy rápido, Sr. Ordóñez, se lo decía la Sra. Clar, el problema no es cuántas y a
partir de si ha habido muchas es un problema, lo que estamos intentando es que no
haya ninguna y lo que estamos intentado es generar conciencia, eso es lo que
estamos intentando, generar conciencia para que no ocurra. Y si usted no entiende
que el medio rural y el medio urbano son diferentes y que las grandes
concentraciones favorecen el pasar desapercibido y que en las pequeñas
poblaciones eso es mucho más complejo, por mucho que se lo explique no lo
entenderá, esa es la cuestión.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Alcázar.

Essent les 19.15 hores abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Sra. Borràs, prudència tota, evidentment, tota, no ho dubti,
però en tot cas, en mans dels governs, i ho ha dit molts cops la nostra Alcaldessa,
està prioritzar i més enllà de les retallades que faci el govern de l’Estat, vostès
podríem prioritzar en aquesta matèria i no ho fan. I com diu a vegades també el
nostre portaveu, home, ja ha passat una hora i quart de l’inici del Ple i evidentment
l’espoli i l’herència havien de sortir, perquè si no..., sí, sí, sí que ho ha parlat, de les
retallades que vénen de fora i dels diners que no vénen, etc, espoli i herència sempre
són la resposta de Convergència i Unió a la seva incapacitat de donar resposta als
problemes.
Sr. del Río, 540.000, antes 700 y pico mil, sabe qué pasa, usted utiliza muchas cifras,
pero a mi es que no me gusta mucho marear a la gente, yo prefiero que la gente,
cuando acabe mi intervención, sepa lo que le he querido decir, porque yo no he
acabado de entender toda la retahíla de cifras que usted ha hecho. Evidentemente,
se destruyen menos porque por desgracia, por la profundidad y duración de la crisis,
cada vez quedan menos empleos que destruir y ustedes lo que no han hecho es
cumplir con la promesa electoral con la que se presentaron, ustedes eran el milagro
para España, ustedes iban a conseguir, sólo con que se fuera Zapatero y el Partido
Socialista, que volviera a crearse empleo en este país, llevamos un año y medio del
gobierno del Sr. Rajoy, que no entiende ni su letra y parece ser que no la entienden
ni sus ministros, y no han dado todavía con las propuestas necesarias para cambiar
esa tendencia.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, passem a l’apartat del Partit Popular.

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

MOCIÓ 19.-

CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.

Des del final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic, gai,
transsexual i bisexual (LGTB), al nostre país, ha anat assolint diferents victòries
importants: des de la despenalització de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat
social (que havia substituït a la de vagos y maleantes) ara fa 35 anys, fins a l’obtenció
del dret al matrimoni civil i a l’adopció. S’ha avançat pel que fa a drets, visibilitat i
acceptació, és cert. Però aquests avanços en els drets bàsics no s’han traduït,
encara, en avanços en les llibertats per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Tot i això, com que hi ha un grup important de gent que és exclosa de la vida social
normalitzada, s’han creat espais exclusius per a aquestes persones. Això sí, limitats a
determinats barris de Barcelona, Palma o València. Aquests espais han esdevingut,
més que espais de llibertat, zones elitistes, on si no reprodueixes un determinat
estereotip (que no representa en cap cas el col·lectiu LGTB) no hi tens lloc. En
aquests espais, a més, es tendeix a invisibilitzar a lesbianes, a trans i a la resta de
diversitat no heteronormativa. Però a la major part de ciutats petites i mitjanes, així
com a la resta de pobles i comarques del país, ni tan sols han aparegut (amb molt
petites excepcions) aquests espais del denominat “ambient gai”. Al ser, a més, zones
tradicionalment més conservadores, les lesbianes, els gais i les persones trans i
bisexuals han tendit a escapar-ne. Hi ha hagut, durant molts anys, un exili LGTB des
del poble cap a la capital. Aquest exili ha afavorit la guetització del col·lectiu en
determinats barris de les capitals i la invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i
comarques. Aquestes problemàtiques han estat compensades sovint per la lluita
constant de les organitzacions d’alliberament LGTB, malgrat que aquestes han tingut
més o menys força depenent de la zona del país. Tota aquesta feina d’anys ha
esdevingut imprescindible per als avanços viscuts en aquesta lluita. Malgrat aquesta
intensa lluita, però, la realitat és que l’homofòbia i la Transfòbia continuen ben
presents al nostre context més immediat: a les escoles i als instituts, a la feina, al
carrer, als espais de lleure... Cal, doncs, dedicar encara molts més esforços en la
lluita per l’alliberament LGTB, i la col·laboració activa i compromesa de les
institucions públiques pot esdevenir una ajuda importantíssima.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 25 vots favorables dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un
enllaç al web elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia
d’agressions de caire homòfob i trànsfob.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació
municipals, els centres educatius i els equipaments municipals.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Fer seguiment, a través de l’Àrea de Benestar i Famílies, de les
denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra
l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb
l’Observatori.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
QUART.- Establir un conveni entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’Observatori
contra l’Homofòbia on quedin recollits els drets i deures de les dues parts.
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e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Que l’Ajuntament, a través de l’Àrea de Benestar i Famílies, realitzi
actes de sensibilització i commemoració de les tres dates abans esmentades. En
aquest sentit poden sol·licitar assessorament a l’Observatori contra l’Homofòbia.

f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 10 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais,
lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la
Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell
Nacional LGTB.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SETÈ.- Donar compte dels presents acords a l’Observatori contra l’Homofòbia, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i als
grups polítics del Parlament de Catalunya.

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.
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MOCIÓ 20.- SOBRE EL TIPUS D'IVA APLICABLE A BÉNS I SERVEIS
CULTURALS.
ATÈS que la indústria cultural genera a Espanya 503.700 llocs de treball i suposa el
4% del PIB.
VIST que el juliol del 2012 el Govern del Partit Popular va aprovar una pujada
generalitzada de l'IVA que a més implicava el canvi de la consideració del Impost
sobre el Valor Afegit sobre els béns i serveis culturals amb excepció del llibre que es
va mantenir. Així, a partir de l'1 de Setembre del 2012, activitats com el cine, el teatre
i les obres plàstiques, van patir un increment de 13 punts en l'IVA, i ha passat del 8%
al 21%.
VIST que fins i tot al setembre del 2012 Espanya estava en la mitjana europea amb el
10% de IVA. A l'apujar-lo hem posicionat a la franja més alta d'Europa, precisament
en un país en què la cultura genera a prop del 4% del PIB, i en què aquest sector és
estratègic per a l'economia espanyola i molt lligat al turisme. Aquesta decisió va
deixar Espanya amb el percentatge més alt d'IVA de la UE, i va col·locar els seus
ciutadans en clar desavantatge per accedir a la mateixa.
VIST que des d'un primer moment es van succeir les advertències que assenyalaven
clarament que la desorbitada pujada de l'IVA a la cultura tindria conseqüències molt
negatives, no només per a l'activitat econòmica del sector sinó també pels comptes
públics.
VIST que la resposta del Govern d'Espanya va ser irada, posant en dubte aquestes
possibles conseqüències, i va arribar a afirmar que eren previsions tremendistes i
mancades de rigor. Vuit mesos donen una millor perspectiva, i els fets han demostrat
amb contundència l'error que ha comportat aquesta decisió:
Segons dades facilitades pel Ministeri d'Hisenda, amb la pujada de l'IVA de la
cultura en l'últim trimestre del 2012 només es van recaptar 4 milions d'euros
més que el 2011, però la base imposable i l'activitat econòmica del sector, va
baixar 328 milions d'euros, un 22%. Més del doble del que ha baixat la base
imposable per a tots els productes i serveis gravats per l'IVA.
ATÈS que segons un informe recent de la Federació d'Empresaris del
Teatre, la recaptació en el sector d'arts escèniques ha caigut un 24% en els
dos
últims
trimestres.
Prop
de
2.800.000
espectadors
menys i 1.000 treballadors menys. Tot i així la hisenda pública va ingressar 10 milions
més d'IVA. Però si hi sumem el que l'Estat ha deixat d'ingressar
en IRPF, en impostos sobre societats i el que ha de gastar en desocupació,
la pèrdua per a les nostres arques públiques s'estima en 18 milions. En
conclusió la hisenda pública ha perdut vuit milions d'euros.
ATÈS que l'altra cara de la decisió és que la pujada de l'IVA sobre béns i serveis
culturals al 21% dificulta l'accés a la cultura i suposa un fre i una
disminució objectiva de les assistència dels ciutadans a esdeveniments culturals. Es
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pot dir que la mesura presa pel Govern d'apujar l'IVA sobre els béns i serveis
culturals en 13 punts contravé el que estableix l'article 44.1 de la nostra Constitució:
"Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a qui tots hi tenen dret".
ATÈS que el Govern de la Generalitat ha passat de dedicar a la cultura dels 334,4 M€
de pressupost al 2010, als 235,9 M€ al 2012 (una disminució de gairebé un 30%), i
que davant la pujada de l’IVA “l’únic” argument del Conseller ha estat que si fossin un
Estat independent no tindríem el 21% d’IVA cultural.
VIST que segons l'informe del CoNCA "Estat de la cultura i de les arts 2013", per
capgirar aquesta greu situació, caldria la Generalitat augmentés de l'1,3% al 2% el
pressupost de la Generalitat destinat a Cultura. El CoNCA creu que el percentatge
que la Generalitat destina a Cultura, aquest 1,3%, és insuficient i cal fer "una revisió a
l'alça", recordant que "la cultura és competència de la Generalitat, segons l'Estatut.
ATÈS que el desenvolupament cultural té impacte positiu sobre el desenvolupament i
creixement econòmic de les ciutats, també té impacte positiu sobre la millora de les
condicions de l'equitat i de la cohesió social i de la inclusió. I la ciutat de L'Hospitalet
és una ciutat que no s’entendria sense la seva cultura, que enforteix la identitat local
col·lectiva i el sentiment de pertinença a L'Hospitalet.
ATÈS que a L’Hospitalet sempre hem apostat clarament per la cultura des de tots els
seus àmbits i manifestacions. Tant per l'accés universal a la cultura, com a bé comú
per a tots els ciutadans, que a més de contribuir al seu desenvolupament personal i
professional, contribueix en la riquesa i competitivitat del país, com pel recolzament a
la rica varietat d'entitats culturals que hi tenim.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar el Govern d'Espanya a deixar sense efecte la pujada de l'IVA per
Béns i Serveis Culturals, i a establir el tipus reduït de l'IVA per a les activitats
culturals.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Instar el Govern d'Espanya a proposar i defensar al si de les
Institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA per a la cultura harmonitzat
amb un tipus màxim per sota del 10%.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
TERCER.- Denunciar la disminució per part del govern de Catalunya dels
recursos adreçats a totes les manifestacions culturals.

d) Ha estat aprovat el punt QUART: l’apartat primer ha estat aprovat amb 17 vots
favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 6 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
els apartats segon i tercer han estat aprovats amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández,
García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
QUART.- Instar el Conseller de Cultura i el Govern de la Generalitat a defensar
les següents mesures:

- Posar al dia els pagaments dels ajuts per part de la Generalitat a l’àmbit
cultural, ja que el retard que es pateix en el pagament, agreuja encara més
l'actual situació de crisi en el sector a Catalunya.
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- Establir les condicions que permetin fer front a l’impacte de la crisi econòmica,
i garanteixi la sostenibilitat d’un dels pilars bàsics del nostre país, avui
greument amenaçat.

- Convocar una taula de negociació entre les diferents forces polítiques per tal
d’analitzar la situació, i consensuar actuacions conjuntes de totes les
institucions del país.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, al Ministeri d’Educació i Cultura, al Parlament de
Catalunya, i a la Conselleria de Cultura del Govern de Catalunya i a les entitats i
empreses culturals de la ciutat de L’Hospitalet.

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 21.-

SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES.

Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de
manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels
col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi
econòmica.
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un
52,7%, arribant a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 16 a 19 anys
arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29 anys a l’atur.
L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa
només una mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). L’atur de llarga
durada afecta més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser un
fenomen exclusiu dels majors de 45 anys.
Però l'anàlisis de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la
Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió
laboral desencadenant en exclusió social, veient minvades les seves possibilitats
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d'emancipació. Segurament la generació millor preparada de la història és, avui en
dia, una generació hipotecada de per vida.
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha
acordat la cel·lebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a
Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució
aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 95 entitats
juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del país.
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la
taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen darrere les dades
no poden ser oblidades pels governs. Cal concentrar els esforços de tot un país en la
lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no invertir en el país,
esdevenint un problema col·lectiu que necessita solucions reals si no volem que
Catalunya deixi de ser un país per a joves.
ATÈS que com ha dit Martin Schulz, president del Parlament Europeu en referència a
la situació actual dels joves europeus, “hem salvat els bancs però es corre el risc de
perdre a tota una generació”. En el cas d’Espanya aquest risc és més elevat veient
com es van degenerant les condicions de vida dels joves i les seves expectatives
futures.
ATÈS que el Govern de Mariano Rajoy ha presentat la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven 2013-2016, document on crida l’atenció l’absència d’un compromís
clar per garantir que els i les joves després d’haver perdut la seva ocupació o haver
finalitzat el seu pas pel sistema educatiu formal puguin tenir accés a una oportunitat
de formació o a una ocupació en un termini màxim de quatre mesos, segons estableix
la Comissió Europea, que vol estendre aquesta pràctica que ha obtingut bons
resultats a països escandinaus a la resta de la Unió Europea, amb el nom de
Garantia Juvenil.
ATÈS que com a conseqüència de les polítiques del Partit Popular, de les seves
retallades en educació i sanitat, de la manca d’una política de creixement, són
nombrosos els i les joves que, tot posseint una alta qualificació acadèmica i
professional, es veuen forçats a sortir fora del nostre país per trobar l’oportunitat que
a Espanya no aconsegueixen. La conseqüència d’aquesta situació és la pèrdua dels
recursos humans millor preparats que en els que l’Estat ha invertit milions d’euros en
la seva formació, inversió que no revertirà ni en la societat espanyola, ni en el nostre
sistema econòmic. Una veritable fuga de talent, a la que la Ministra d’Ocupació i
Seguretat Social del govern del Partit Popular s’ha referit cínicament com a “mobilitat
exterior”.
ATÈS que també son molts els joves investigadors que estan marxant del nostre país
a causa de les retallades en la inversió en ciència i innovació, i als retards i
incompliments dels terminis establerts dels programes d’investigació com ara el
Ramon y Cajal, així com altres ajudes per a joves investigadors com els FPI.
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ATÈS que en el món universitari, tot i ser Espanya un dels països del seu entorn que
menys diners destina a beques – només un 0,08% del PIB davant el 0,24% de
mitjana dels països de l’OCDE -, quasi un terç dels estudiants universitaris – uns
85.000 estudiants – que aquest any gaudeixen d’una beca del Ministeri d’Educació
podrien perdre l’ajut pel curs que ve, degut a l’enduriment dels requisits per accedir a
una beca aquest curs. Estudiants que s’afegiran als 35.000 estudiants que ja la van
perdre el curs passat.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Donar suport a la cel·lebració del Ple monogràfic sobre la situació
actual de la joventut al Parlament de Catalunya.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en
marxa un pla de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la
creació de nova ocupació i les condicions de treball dels joves, amb indicadors i
eines que permetin avaluar el seu compliment.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER:- Instar el Govern de l’Estat a assumir un compromís clar per garantir
que els i les joves després d’haver perdut la seva ocupació o haver finalitzat el
seu pas pel sistema educatiu formal puguin tenir accés a una oportunitat de
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formació o a una ocupació en un termini màxim de quatre mesos, tal i com
estableix la Comissió Europea, tot abocant els recursos econòmics i humans
necessaris
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
QUART.- Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu
incrementant els recursos destinats a investigació, recuperar la inversió en I+D+i i
garantir el compliment dels terminis establerts de les convocatòries dels
programes d’investigació dedicats a “acollida per la recuperació de talents”, com
els Juan de la Cierva i els Ramón y Cajal, així com altres ajudes per joves
investigadors com els subprogrames FPI, per evitar la fuga de “cervells”.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Ministeri d’Educació a que augmenti la seva partida per
beques i rebaixi els requisits d’accés tant econòmics com acadèmics.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula
de diàleg amb sindicats, associacions empresarials, associacions juvenils,
associacions d’estudiants, forces polítiques i entitats municipalistes per pactar
mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil.
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g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de
recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació,
orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als
orientadors del SOC.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
VUITÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, al Ministeri d’Educació,
al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Parlament de Catalunya.

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.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació em sembla que parlaran tres, saben que tenen 10
minuts, comença la Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
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Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la primera moción es relativa a la modificación del
itinerario del transporte público, para acceder al Hospital Universitario de Bellvitge y,
bueno, es indudable el papel de referencia que tiene el Hospital de Bellvitge en el
mapa sanitario de Catalunya, los 250.000 habitantes de nuestra ciudad y cerca de los
dos millones de habitantes del Área Metropolitana Sur, Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre, tienen como referencia, como hospital de referencia nuestro hospital, el
Hospital Universitario de Bellvitge.
No obstante, a pesar de la alta cualificación y la alta tecnología que existe en el
Hospital Universitario, no es así en los accesos al transporte público, ya que no están
ni a la altura de los servicios que se prestan desde el Hospital de Bellvitge. Tanto
usuarios, como trabajadores, sindicatos y cuerpos policiales, certifican el mal estado
del acceso y la falta de seguridad manifiesta, en las paradas, que además existen
denuncias, en las paradas de metro, bus y la parada del oncológico. Es un camino
que no está asfaltado, con poca iluminación, con un paso subterráneo totalmente
inseguro, con peligro de violaciones, con gente que está en situación lamentable y
que intenta drogarse y que, bueno, encuentran allí el amparo y el rincón perfecto para
hacer sus actividades.
Todos estos usuarios, por ejemplo tengo aquí que 4.075 usuarios profesionales del
Hospital han entregado a la Entidad Metropolitana del Transporte, la solicitud de
modificar la parada de autobús actual que les lleva al Hospital, además ellos se
encuentran en una situación de desprotección, porque llevan años solicitando la
modificación de la parada y no encuentran que ninguna administración, pues les
haga caso. Muchos de ellos, además, reconocen que ya no paran en esa parada de
la Entidad Metropolitana del Transporte en las cocheras, sino que paran en el
Hospital Oncológico y se van por el subterráneo del Oncológico, porque consideran
que es más seguro que el que les correspondería.
Nosotros consideramos que hay que dar respuesta, que existen los planes de
movilidad del Decreto que lo establece y que muchos de ellos, además, consideran
que si bien no es posible la modificación de esa parada, pues a lo mejor la solución
sería añadir otra parada en la rotonda del Hotel Hesperia, que minimizaría todos los
riesgos de salubridad y de peligro para las personas, así como descargaría el actual
servicio que a día de hoy se está dando, que es un servicio de lanzadera que va
desde el Hospital Oncológico hasta el Hospital de Bellvitge.
Por todos estos motivos, el Partido Popular se ha decidido a presentar, ante la
presentación en plenos anteriores de Iniciativa, que había presentado la moción y
que la había dejado sobre la mesa, y que no sabíamos si realmente se iba a debatir o
no se iba a debatir, y por tanto, nosotros, hoy mismo he ido a buscar las firmas,
porque me han dicho que era urgente presentarlo, además ustedes forman parte del
equipo de gobierno del Área Metropolitana y de aquí, o sea, que muchos de los
acuerdos que ustedes piden ya hace tres meses, yo creo que ya se podrían haber
llevado a cabo.
Entonces, por todos estos motivos, nosotros exigimos a la Entidad Metropolitana del
Transporte rectificar la ubicación actual de la parada del autobús o bien añadir una

…/…

77

parada, para todas aquellas personas que vienen del Baix Llobregat, trasladándola si
es necesario a otra ubicación más segura, sin que ello provoque un aumento en el
horario del tiempo del viaje.
Segundo, reclamar al departamento de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de
Catalunya, a adoptar las medidas necesarias para adecentar el entorno, muy
necesario, habilitando un camino seguro y bien iluminado, que mejore la percepción y
las garantías de seguridad de las personas que acceden al Hospital Oncológico en
transporte público, ya sea metro o bus.
Tercero, instar al Área de Seguridad, o sea, a ustedes mismos, al Área de Seguridad,
Convivencia y Civismo del Ayuntamiento de L’Hospitalet, a disponer los efectivos
necesarios para posibilitar una adecuada vigilancia del entorno.
Y cuarto, dar traslado al Área Metropolitana de Barcelona, a los Ayuntamientos de
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi y El Prat de Llobregat, a los responsables
de la Policía Autonómica y Local de L’Hospitalet, a las secciones sindicales y a la
Junta de personal del Hospital de Bellvitge. Muchas gracias.

Essent les 19.18 hores abandonen 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. Així mateix també abandona la sessió el
Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya.

SRA. PEREA
Sí, Sra. Bas, té la paraula.

SRA. BAS
Gràcies. En la segona moció demanem el funcionament total del Centre Polivalent De
Salut Mental, al desembre de l’any 2010 es va inaugurar aquí a Hospitalet aquest
centre de salut mental, l’Ajuntament va cedir uns terrenys a un lloc fantàstic al costat
del Parc de Les Planes i la Generalitat, doncs es va gastar més de 6 milions d’euros
per fer aquestes instal·lacions, unes instal·lacions fantàstiques de 5.000 metres
quadrats, amb capacitat per a 200 places. I aquest centre havia estat demanat per les
entitats de salut mental d’Hospitalet, doncs des de feina molt temps. La llàstima és
que ara està infrautilitzat, és a dir, mai s’ha posat en funcionament totalment i per això
ens sembla que és una llàstima que tota la part superior del centre estigui
completament buida. Per aquest motiu, demanem que l’Ajuntament de l'Hospitalet
insti a la Generalitat de Catalunya a accelerar la posada en funcionament dels serveis
pendents del Centre Polivalent de Salut Mental de l'Hospitalet, com són la llarresidència, el servei d’inserció laboral i el club psicosocial, perquè realment a la gent
que té malalties mentals, aquest centre els hi fa falta. Gràcies.
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SRA. PEREA
Molt bé, Sr. del Río, per a la moció 24.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. El Partido Popular solicita al gobierno de la Generalitat de Cataluña la
elaboración de un plan urgente en las escuelas, contra la malnutrición infantil, que
garantice tres comidas diarias a los menores con problemas de alimentación.
Hacemos esta petición ante la existencia de graves necesidades alimentarias, que
desde la propia Generalitat se han reconocido, máxime cuando en este curso esas
necesidades han aumentado, llegando a precisar una beca de comedor un total de
64.000 menores en Cataluña. Ante esa situación, desde la Generalitat de Cataluña se
pide a los ayuntamientos que hagan ellos frente a las carencias de malnutrición
infantil, a las que no lleguen las escuelas. Y mientras se nos pide ese sobreesfuerzo
a los ayuntamientos, el gobierno de Convergència i Unió ha aprobado destinar
930.000 euros a la celebración de los actos conmemorativos del tricentenario de
1714.
Desde el Partido Popular consideramos excesivo ese gasto y creemos que hoy la
prioridad en Cataluña no es gastar casi un millón de euros en festejos, sino en cubrir
las necesidades de las familias más necesitadas, por ello también proponemos que la
conselleria de Educación de la Generalitat de Cataluña destine los recursos
económicos previstos para la celebración del tricentenario de 1714 a 2014, a cubrir
las necesidades de alimentación de los niños de las escuelas catalanas y que el
gobierno de la ciudad destine el gasto municipal correspondiente a la celebración del
tricentenario en Hospitalet, a políticas de ayudas a las personas más necesitadas de
la ciudad.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs pel posicionament de Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
A favor de las tres mociones.

SRA. PEREA
Per la número 22 del Partit Popular...
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SR. SÁNCHEZ
A favor de las tres mociones.
SRA. PEREA
A favor, no l’havia entès, molt bé, moltes gràcies. Per Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea, jo explicaré el posicionament sobre la 22 i el meu company Lluís
Esteve explicarà el de les altres dues.
A ver, Sra. Esplugas, quiero manifestar por encima de todo, mi perplejidad por el
tiempo y la forma en que se presenta esta moción, creo que es un hecho si no
insólito, absolutamente raro, que se presente una moción por parte de un grupo,
cuando ya había una moción viva presentada sobre el mismo tema. Por lo tanto, yo
creo que es una cuestión insólita, no sé cómo calificarlo, pero sí que manifiesto
públicamente mi perplejidad, sobretodo porque ustedes sabían que esa moción
estaba viva, la estábamos discutiendo desde hace dos meses, sobretodo lo sabían
porque la semana pasada me llamó un concejal compañero suyo de su grupo, para
preguntarme cómo estaba la negociación con el Área Metropolitana sobre esta
cuestión, yo le di toda la información precisa de la que disponía y le dije que como las
negociaciones con el Área Metropolitana no habían llegado a buen puerto,
volveríamos a defender la moción y se votaría en el Pleno de hoy, por tanto, se
aprobará en el Pleno de hoy por los grupos que forman parte del gobierno y me
encuentro con la sorpresa de que ustedes presentan una moción que es exactamente
la misma que presentamos nosotros.
Yo les pido hoy en la Junta de Portavoces, que no presenten su moción por una
cuestión de coherencia y de “fair play”, si quieren llamarlo así, y que se adhieran a la
moción que hemos presentado y que hagamos conjuntamente la que ya existía,
estaba viva, y que además no era una moción de este grupo, ya lo dije así cuando la
defendimos aquí, sino una moción que nos venía de la Junta de Personal del Hospital
de Bellvitge sobretodo y respaldada por la Federación de Asociaciones de Vecinos y
le vuelvo a decir a usted, aquí en el Pleno, que por “fair play”, porque es que si no me
van a obligar a que nunca más les dé ninguna información de la cual no esté
absolutamente obligado legalmente a dársela y la verdad es que es muy lamentable,
porque yo creo que todos trabajamos por mejorar la ciudad y doy toda la información
siempre que tengo a mi disposición, pero a partir de hoy me van a obligar ustedes a
darles exclusivamente aquella información que la Ley me obligue a dársela, como
partido de oposición que son.
Por tanto, si ustedes no retiran la moción y se añaden a la que ya existe, por tanto,
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que sea una moción de todo el mundo, pues votaré en contra, votaremos en contra
de su moción, porque creo que los gestos feos hay que afearlos y que se vean y que
se entiendan así.

Essent les 19.25 hores, entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per les altres dues.

SR. ESTEVE
En tot cas, per seguir amb el relat de les trucades del Partit Popular per construir
mocions, els hi explicaré també que l’actual moció també és fruit d’un parell de
trucades del Partit Popular, en aquest cas del seu portaveu cap a la meva persona,
que pel que he vist en el relat de la moció no va entendre allò que li vaig explicar
respecte les beques de menjador. En tot cas, jo intentaré explicar el que li vaig
explicar en aquella trucada i el que ha servit per construir aquesta moció.
Aniré per parts, en el cas del tercer paràgraf de la moció, diu: “Dado que desde
servicios sociales del Ayuntamiento de l’Hospitalet se ha detectado la existencia de
niños con problemas de alimentación en la ciudad.” Sr. del Río no solament s’han
detectat, sinó que des de serveis socials ja s’està actuant amb esmorzars i berenars i
impulsant casals d’estiu aquest mes d’agost i setembre, per atendre precisament a
aquells nens que tenen problemes d’alimentació.
Després a la moció fa un barreig entre el cinquè i el sisè paràgraf, en el qual es fa un
embolic de cóm a la nostra ciutat es distribueixen les beques menjador, diu que:
“algunos centros facilitan 100 becas de comedor”. Els centres, tal i com li vaig
explicar a la conversa, els centres no faciliten cap beca, qui facilita les beques és, el
mecanisme és molt senzill i alhora llarg, però senzill, la Generalitat de Catalunya té
uns pressupostos, per cert, cada vegada més insuficients per atendre les demandes,
la Generalitat de Catalunya transfereix els diners al Consell Comarcal, el Consell
Comarcal crea una normativa de beques, conjuntament amb els serveis socials de
cada municipi, els serveis socials i les escoles, presenten a les famílies aquestes
beques i es finalment el Consell Comarcal qui atorga les beques i li transfereix els
diners als centres educatius. Els centres educatius no faciliten beques, sinó que
simplement són l’instrument pel qual les famílies, doncs arriben al Consell Comarcal i,
per tant, al finançament de la Generalitat. Per tant, vostè aquí fa un aiguabarreig, en
tot cas, el que entenc que volia dir, però no està ben expressat, és que els centres no
reben els diners amb temps, per part del Consell Comarcal, perquè el Consell
Comarcal no rep amb temps els diners de la Generalitat de Catalunya.
En tot cas, pot estar tranquil, perquè aquest Ajuntament, doncs malgrat tot, després li
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explicaré malgrat què, les mancances, però malgrat tot, les accions dels diversos
governs, doncs estan complementant els ajuts i suposo que després intervindrà, des
del Partit Socialista també ho complementaran, però ha hagut una aportació
impressionant d’aquest Ajuntament, hem triplicat els diners, hem passat de 200.000 a
600.000 euros de beques en aquesta ciutat i, és més, hem signat un conveni amb el
Consell Comarcal pel qual avancem els diners de les beques al Consell Comarcal,
perquè la Generalitat no li paga, per tal que els centres no pateixin tresoreria i rebin
els diners puntualment cada final de trimestre, de les beques del Consell Comarcal.
Per tant, ja portem tres trimestres avançant els diners al Consell Comarcal, perquè la
Generalitat no paga en el temps als Consells Comarcals de Catalunya les beques
menjador.
Per tant, a l'Hospitalet no hi ha cap risc respecte les beques menjador, ni respecte
nens amb malnutrició, gràcies no al govern del Partit Popular, ni al govern de la
Generalitat, sinó gràcies bàsicament a què a l’Ajuntament hi ha un govern
d’esquerres, del PSC, Iniciativa i Esquerra Unida. I malgrat els 1.000 milions d’euros
que va retallar en educació, Convergència i Unió i el PP, perquè li recordo que el
pressupost vigent en aquests moments, és encara el pressupost prorrogat que van
pactar CiU i PP, amb 1.000 milions menys en educació, i malgrat els 5.000 milions
menys que el govern del Partit Popular i el ministre Wert han posat en educació en
aquest pressupost, malgrat això, en aquesta ciutat no hi ha problemes de beques de
menjador, ni hi ha problemes de malnutrició, gràcies a què estem abocant moltíssims
diners, prioritzant els diners d’altres partides en aquestes.
I, per tant, també li vull dir que votarem, evidentment, a favor del primer dels seus
acords, és el que demana a la Generalitat un pla urgent contra la malnutrició infantil,
per tant, entenem que és una demanda interessant, però votarem en contra dels
altres acords, perquè entenem que és una demagògia absoluta, lligar la malnutrició
de la nostra ciutat, hipotètica, perquè no existeix, però lligar la malnutrició del país
amb la commemoració dels actes culturals del 1714. Posats a dir, em semblaria més
escandalós que gastar un milió d’euros en el tricentenari del 1714, em semblaria molt
més escandalós i vostès no ho citen, els cinc milions d’euros que es dedicaran a la
Fórmula 1, vostès encara no han dit res respecte o els deu milions d’euros que cada
any dedica el nostre govern de la Generalitat a La Vanguardia, per a les seves
publicacions. Per tant, en aquest sentit, em sembla una moció construïda a través
d’unes trucades, no enteses, a més a més, i demagògica respecte a que lliga la
malnutrició amb la celebració del 1714 i, a més a més, ens posa a nosaltres al mig,
per tal que nosaltres tampoc celebrem el 1713.
Respecte a l’altre moció, la tercera, la del Centre Polivalent de Salut Mental, votarem
favorablement, perquè entenem que és una moció molt adient i és un escàndol,
doncs que en aquests moments un centre magnífic no estigui amb tot el seu
potencial, dedicat a la ciutadania amb problemes de salut mental de l'Hospitalet.
Gràcies.

Essent les 19.30 hores, entra a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la 22, nosaltres hem comentar que,
efectivament, no sé perquè no han presentat la moció conjunta amb Iniciativa, que la
té sobre la taula, perquè bé, és ben bé, tenint aquesta moció, que és semblant,
semblant, semblant, a la que vostès presenten, no acabo d’entendre això, sóc de
l’opinió del Sr. Salmerón en aquest respecte.
En el punt primer, nosaltres ens abstindrem, perquè vostès indiquen modificar la
parada a un lloc de major seguretat, no sé quin és el lloc, vostè mateixa ha dit que el
lloc era davant de l’oncològic, a la parada de l’oncològic, crec que allí va un autobús
lanzadera, que és el que comunica els dos hospitals, potser aquí és el lloc més
adient, vostès no ho determinen, per tant, nosaltres ens abstenim. En el punt segon
estem en contra i en el tercer, evidentment, estem a favor, perquè nosaltres sempre
hem dit, per dreta i per esquerra, que adequar la vigilància de l’entorn és el que cal en
aquest sector. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la següent moció, la del centre de salut mental.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, nosaltres aquest és un tema que, evidentment,
vostè ho explicava Sra. Bas, aquí s’han dedicat diners, esforços, recursos, per part de
tothom. L’Ajuntament cedint el sòl, un sòl que de fet l’obra va començar amb retard i
va començar més tard del que en principi el propi acord deia per poder-ho tirar
endavant, i la realitat és que la situació econòmica és el que no acaba de deixar que
les coses hagin anat tan de pressa com voldríem. En l’inici de l’obra, que vostè sap
que havia d’haver començat abans del 2010, aquesta és una realitat i, per tant, aquí
va haver-hi un retard ja en el que va ser l’obra, i a dia d’avui en la posada en
funcionament de la resta de serveis que com vostè menciona, doncs queden per tirar
endavant. Ens consta de la bona voluntat i de l’esforç que el govern en aquest sentit
fa, i és per això i en aquest sentit que nosaltres ens abstindrem, tot pensant que això
podrà ser d’una forma prou ràpida i prou adequada.

SRA. CLAR
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Referent a l’última moció, Convergència i Unió votarem en contra i votarem en contra,
ja perquè estem en contra, per exemple, del títol, el títol és: “Moción solicitando la
elaboración de un plan urgente contra la malnutrición infantil en la escuelas”. No
senyor, la malnutrició infantil no es dóna a les escoles, és la conseqüència... perdó?
Ah! L’heu canviat, bé, quin és exactament ara? Sense les escoles, contra la
malnutrició infantil, doncs la malnutrició infantil és la conseqüència d’un problema de
pobresa en una família, perquè si els nens passen gana és perquè la família no té
recursos i pel que s’ha de lluitar és perquè aquestes famílies puguin tenir aquests
recursos necessaris, perquè vostè com a pare i jo com a mare no ens podem
imaginar res pitjor, res que et desesperi més, res que t’angoixi més que què el teu fill
et demani alguna cosa per menjar i no tinguis res per donar-li.
Llavors, aquesta moció està malament començant pel principi, seguint pel següent
paràgraf i acabant, doncs pel que comentava el Sr. Lluís Esteve, que vostè no ha
acabat d’entendre les explicacions que li ha donat ell, com tampoc no ha entès les
explicacions que se li han donat repetidament des del Consell Comarcal, perquè
estem donant-li voltes una vegada i una altra vegada, a una mateixa cosa. A vostè se
li expliquen les coses i o no les vol entendre o no l’interessa entendre-les, perquè si
les entén, sap que aquestes mocions demagògiques no les podria fer, barrejar un
tema de pobresa infantil amb la celebració del tricentenari del 1714, em sembla poc
més que vergonyós.
I em sembla una mica, Sr. del Río, que es aquello que dicen en castellano de ver la
paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio, perquè si vostè el que vol fer és buscar
recursos i retallar, jo ara així sobre la marxa, li puc donar unes idees. Per exemple, el
Ministeri de Sanitat i el de Cultura, fuera, i aquí ens estalviem uns quants dinerons,
Capitanía General del Ejercito en Cataluña, fuera, i ens estalviem uns quants
dinerons, la Comandancia de la Guardia Civil i la Jefatura Superior de la Policía en
Cataluña, fuera, i ens estalviem uns quants dinerons, i la Sra. Llanos de Luna i el
Delegado de Gobierno, fuera, i ens estalviem dinerons. Li sembla una barbaritat, una
barbaritat 900.000 euros per a la celebració del tricentenari, li sembla una barbaritat,
però calla la boca quan Madrid es gasta pel bicentenari del 2 de maig, 28 milions
d’euros i calla la boca quan a Cadis es van gastar pel bicentenari de la Constitució de
1812, 21 milions d’euros, això li semblarà correcte i justificable, això ja no ho barreja
amb el tema de la malnutrició.
I votarem en contra també, Sr. del Río, perquè vostè sap, igual que jo, perquè el seu
grup té representants al Parlament de Catalunya, que tenim sobre la taula el nou pla
per a la infància, dintre del marc de la Taula Nacional de la Infància i l’Adolescència,
que és un pla seriós, un pla global, que vol atacar el tema de la infància, la pobresa
infantil i el risc d’exclusió social dels nens, des d’un punt de vista general, no només
parlant de les beques menjador. Perquè li diré una altra cosa Sr. del Río, els nens a
escola van 177 dies l’any, els altres 188 també tenen el vici de menjar, sap? i aquest
problema amb les beques menjador no el solucionarem. Vostè sap, perquè també se
li ha comentat aquí i jo també li comento, que hi ha un pla nou en els casals aquest
estiu, i ho vaig llegir, on està programat que, per primera vegada, es doni l’esmorzar i
també el berenar als nens, perquè vostè parla que els nens han de menjar tres
vegades al dia, no senyor, l’Organització Mundial de la Salut diu que han de menjar

…/…

84

quatre vegades al dia i la manca d’aquesta alimentació pot tenir unes conseqüència a
nivell físic i a nivell intel·lectual, totalment irreversibles i això, malauradament, no ho
solucionem amb la beca menjador. Això ho hem d’afrontar valentment i des d’un punt
de vista totalment global i no fent una demagògia barata, com la que ha fet vostè en
aquesta moció. I, per tot això, votarem en contra.

Essent les 19.40 hores abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’han posicionat sobre les tres mocions, no? Bé, ara el Partit Socialista, el
grup socialista, Sr. Belver, Sra. Dolors Fernández, bé, comencem pel Sr. Bonals per a
la primera, perdó.

SR. BONALS
Bé, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció número 22, el primer que he
de dir és expressar la meva sorpresa, tal i com ja l’ha manifestat el Sr. Salmerón, en
tots els anys que porto a l’Ajuntament no recordo que mai s’hagi presentat una moció
per un altre grup, quan hi havia una moció viva d’un dels grups municipals de
l’Ajuntament. Per tant, si vostès no la retiren, el grup municipal no li donarà suport,
perquè, entre d’altres qüestions, nosaltres donarem suport a la moció presentada pel
grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Sí que, en tot cas, m’agradaria donar algunes xifres, perquè una mica tinguem en
compte la problemàtica de la que estem parlant. És ben cert que hi va haver una
recollida de signatures per part dels treballadors, que van fer arribar a la AMB i la
AMB no va tenir en consideració. De les mocions que s’han anat presentant aquests
últims temps, vull dir que es van anar quedant a sobre de la taula, perquè hi havia
pendent una reunió amb la AMB, que es va celebrar el 4 de juny, on hi van anar
alguns dels ajuntaments del Baix Llobregat i no hi va haver acord respecte a la
modificació de les línies.
Sí que m’agradaria donar algunes dades, perquè les tinguem en compte. De les 13
línies que van del Baix Llobregat direcció Barcelona i tenen una parada a la parada
916 i 917, m’agradaria dir que a la 916 paren 338 persones al dia i la utilitzen per
sortir d’aquesta zona 313, si això passem a la nit, estem parlant de 198 usuaris. I de
les 13 línies que paren a la 916, totes aquestes línies m’agradaria dir que estem
parlant que la utilitzen aproximadament uns 25.000 usuaris del Baix Llobregat. Què
vull dir amb això, que evidentment aquest és un tema que s’ha de traslladar a la taula
de la AMB, per què, perquè els ajuntaments més afectats són els ajuntaments que els
seus ciutadans utilitzen aquestes línies i que qualsevol modificació de la línia
significarà o que s’ha de fer un augment de dotació o que realment s’augmentarà el
període de temps que hauran d’utilitzar pel seu transport.
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Per això, nosaltres donem suport a la moció del grup d’Iniciativa, la donarem quan es
presenti, en el benentès que aquest és un tema que tots els grups hauran de
traslladar a la AMB, perquè aquell sigui l’àmbit de discussió, per veure si es poden
modificar o no la línea o en quines condicions. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sra. Fernández per a la número 23 i 24.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, nosaltres hi donarem suport i, a més a més, estem preocupats igualment que les
famílies i els professionals, perquè de fet tota la part que és social, el centre polivalent
no està implementada i a més vull expressar també que, no com a conseqüència de
la moció, però que sí el 29 de maig, la Sra. Alcaldessa li va escriure a la Sra. Neus
Munté per dir-li exactament, i això es pot comprovar, per dir-li exactament que en
pensaven fer, o sigui, si realment pensaven tirar endavant aquest projecte, si no que
ens ho diguessin, i si ho pensaven fer, quan. Per tant, nosaltres votarem
afirmativament a la moció, perquè no donem crèdit a què hi hagin tants cents metres
quadrats, em sembla que vam comptar 1.000 i escaig, que estiguin absolutament
buits, sense ús sanitari, i, en definitiva, que tampoc ens diguin quines perspectives
n’hi ha.
Respecte de l’altre moció, només votarem afirmativament al punt 1, perquè realment
és que és peculiar, no vull repetir el que han dit ja aquí els meus companys, el que sí
que és cert és que, home, a veure, el títol és peculiar, el títol és un tant extravagant,
el que sí que li puc dir és que a les escoles de la ciutat no es passa gana i no es
passa gana, perquè l’equip de govern no ho ha permès. Vostè que és tan amant del
números Sr. del Río, doncs jo li diré que a les escoles bressol aquesta ciutat posa
214.000 euros perquè els nens de les escoles bressol tinguin assegurada
l’alimentació, que als menjadors escolars, a més d’avançar els diners al Consell
Comarcal, aquest Ajuntament posa 715.000 euros i que els casals de menjador
d’estiu ens costaran 90.000 euros més, cosa que fem molt a gust, perquè creiem que
els nens, mentre estan a un espai privilegiat com és l’escola, és possible donar-los
l’alimentació que necessiten.
Sra. Clar, si hem d’esperar que totes les famílies tinguin ingressos, que totes les
famílies surtin de l’atur i que totes les famílies puguin alimentar als seus fills, em temo
que hi hauran varies generacions de famèlics i nosaltres creiem que tenim l’obligació,
com no, de donar suport a aquests nens i aquestes nenes, perquè tinguin unes
condicions de vida, doncs el més dignes possibles i continuarem amb aquest mateix
sistema. També ens hem ocupat dels esmorzars i ens ocuparem tant com calgui,
pensem que és una obligació nostra. El que sí que estaria bé, és que la Generalitat
de Catalunya, sabent que tenim aquesta necessitat, doncs dotés al Consell Comarcal
d’una manera adequada, perquè l’Ajuntament no hagués de fer aquesta despesa,
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que la fem molt a gust, però que, evidentment, no ens correspon.
Als altres dos punts votarem que no, perquè em sembla, i ho sento Sr. del Río, d’un
oportunisme polític impressionant, o sigui, la gana sobretot dels nens i de les nenes
és el suficientment greu i dramàtic com per barrejar-la amb qualsevol altre tema, amb
qualsevol altre, per tant, el govern de la Generalitat ha de decidir d’on treu els diners
suficients, com per donar unes condicions de vida dignes als més febles de la nostra
societat, que són els nens o les nenes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del Partit Popular, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només un moment per agrair a tots els grups el vot
favorable a la moció del Centre Polivalent de Salut Mental, penso que si és un acord
de Ple per majoria, doncs la Generalitat pot fer-nos més cas i encara que
Convergència i Unió s’hagi abstingut, doncs penso que també la Sra. Meritxell Borràs,
allà a la Generalitat, pot també influir d’alguna manera. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, dir-li al Sr. Bonals que sempre que hi ha una
agressió, sigui d’on sigui i afecti a la professió que afecti, és necessari prendre
mesures. En aquest cas parlàvem de l’homofòbia i la transfòbia que encara que hi
hagi només una agressió, ja justifica qualsevol acció per pal·liar aquesta situació i
aquí tenim, per exemple, una agressió que s’ha fet a un ciutadà de l'Hospitalet, per
tant, qualsevol millora de l’entorn és sempre bona i benvinguda. Això al Sr. Bonals.
Al Sr. Salmerón decirle varias cosas, la primera es que el Partido Popular ha
presentado esta moción a instancias de los profesionales que trabajan en Bellvitge y
se han puesto en contacto este mes, sabiendo que ustedes llevaban dos Plenos
presentando la moción, que esa moción no sabemos si estaba viva, congelada o de
forma catatónica y entonces, como no tenían la seguridad, vinieron al Partido Popular
para que nosotros la presentáramos. Por tanto, no es el Partido Popular que de
buenas a primeras se levanta una mañana y dice, vamos a presentar una moción
paralela a la del Sr. Salmerón o a su grupo municipal, sino que responde a los
intereses de los profesionales del Hospital de Bellvitge.
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También decirle que no es la primera vez que en este Pleno se han presentado dos
mociones en el mismo sentido y que no se han pactado, por tanto, tan legítimo es
que ustedes las presenten, como que nosotros también presentemos sin la necesidad
o la obligación de pactar las cosas.
Y en tercer lugar, decirle que el “fair play” pues empieza por su casa o con la
coalición de usted forma con el partido del Sr. Esteve, porque hace dos Plenos o
hace tres ya, presenté una moción sobre el tema de educación y dos Plenos la retiré,
porque se estaba negociando, atendiendo a las explicaciones que me dio el Sr.
Esteve. Cuando yo la retiré, quedé con el Sr. Esteve que si la volvía a presentar una
tercera vez, o sea, que si se volvía a presentar, que la presentaríamos conjunta. No
solamente no me llamó, yo hablé con él, no me llamó, sino que luego lo pacto con el
Partido Socialista y no dejó al Partido Popular que nos adhiriéramos a la moción. Por
tanto, hay que tener a veces las espaldas muy limpias para acusar a la gente de
juego sucio, porque en este sentido no hemos jugado sucio para nada, simplemente
hemos respondido a una demanda de seguridad que querían los ciudadanos que se
debatiera este mes, por tanto, es lo que hemos hecho y es nuestra obligación.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la representante
de Convergència i Unió, que el peor drama que puede tener una familia es no poder
dar de comer a sus hijos, por lo tanto, yo lo comparto y por eso no entiendo que
desde el gobierno de la Generalitat, sabiendo que hay dramas en Cataluña en
general, se destine casi un millón de euros a la celebración de una fiesta. Para que
tengan ustedes una idea, miren, el día de las Fuerzas Armadas costó 90.000 euros,
no 930.000 euros que se van a gastar ustedes en la celebración del tricentenario de
1714. Y si quieren recortar, oiga, supriman las embajadas, que ya están las
españolas, y que de hecho nosotros estamos incorporándolas a las europeas, hagan
ustedes lo mismo, 32 millones de euros, o reduzcan el gasto en televisión pública,
384 millones de euros, bueno, o las empresas públicas, 435 empresas públicas.
Mire, es cierto que si el Ayuntamiento ha tenido que poner más dinero es porque hay
más necesidades, si hemos pasado de 200.000 euros a 600.000 euros es porque hay
más necesidades en esta ciudad y lo que no puede ser es que la Generalitat se quite
su responsabilidad de encima y la traslade a los ayuntamientos, de esto siempre nos
hemos quejado nosotros, siempre, esté el Alcalde que esté en esta ciudad yo lo he
oído siempre y lo que no entiendo es que a ustedes les dé igual que se gaste el
dinero en esos festejos, cuando yo creo que además, igual que el Sr. Pere Navarro
ha dicho, que es absolutamente excesivo y obsceno, yo creo que tal cual está la
situación actualmente, no podemos gastarnos un millón de euros en un festejo como
ese, cuando la prioridad es otra, máxime cuando ustedes mismos lo acaban de decir
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hoy en este Pleno.

Essent les 19.50 hores, entra a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
A veure, un aclariment, perquè abans la Sra. Clar ha comentat el títol de la moció,
vostè deia que no, però en el títol de la moció diu: Moción solicitando la elaboración
de un plan urgente en las escuelas, contra la malnutrición infantil. Ho dic, perquè li ha
dit que no i és que apareix el tema de les escoles, ho dic perquè quedi clar que sí que
forma part el pla sobre el tema de les escoles. Sí, un moment, vostès volen
intervenir? Doncs Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. És per explicar-li a la Sra. Esplugas, perquè el Sr. Esteve no
va voler pactar la moció de les escoles amb el Partit Popular, perquè es va creuar un
senyor que es diu Wert i aquell mateix divendres, el divendres anterior a la discussió
en el Ple, va portar una magnífica reforma d’educació que es diu LOMCE i, per tant,
em semblava bastant obscè que en aquests moments portéssim al Ple, conjuntament
amb el Partit Popular, una moció sobre educació, quan el ministre Wert s’acabava de
carregar totes les expectatives de qualitat de l’educació pública en el nostre país, per
tant, aquesta va ser la raó i vostè ho sap.
I jo el que li diria al Sr. Juan Carlos del Río, a mi m’hagués semblat molt bé una
moció en la qual s’hagués limitat al primer punt, s’hagués limitat al tema de sol·licitar
al govern un pla urgent contra la malnutrició, de fet li hem votat favorablement, i que
hagués posat l’accent en el que fa aquest govern municipal i el que no fa el govern de
Convergència i Unió i li ha explicat molt bé la responsable de serveis socials a la
nostra ciutat. Aquesta Ajuntament aporta, solament aquest Ajuntament aporta un
milió d’euros en suficiència alimentària a la ciutat, per nens de bressol, d’infantil, de
primària, tant en l’època del calendari escolar, com als casals d’estiu.
I també, evidentment, hi ha una altra dada molt important, que és que la Generalitat
de Catalunya no ha deixat de reduir les beques menjador en aquesta ciutat, des que
governa Convergència i Unió, al curs 2010-2011, l’últim curs que el govern
d’esquerres va poder atorgar beques menjador a aquesta ciutat, es va destinar
1.483.609 euros, doncs bé, al primer curs de la Generalitat nova, va reduir 100.000
euros i al següent, que és aquest, 100.000 més, per tant, en aquests moments estem
en 200.000 euros per sota de quan governaven les esquerres...

SRA. ALCALDESSA
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Se li ha acabat el temps Sr. Esteve. Per part de Convergència i Unió, sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Convergència i Unió, en el seu moment, quan es va presentar l’altre vegada una
moció molt similar a aquesta, també pel Partit Popular, vam ser els primer en
reconèixer que aquest Ajuntament en particular, està fent un esforç molt important en
el tema de les beques menjador, a Convergència i Unió no ens cauen els anells per
reconèixer la bona feina que fan altres partits polítics, ni molt menys. També sabrà Sr.
del Río, que això no vol dir que la Generalitat no estigui fent res, la Generalitat està
fent i està fent molt i el gran salt quantitatiu d’increment de pobresa infantil es va
produir, lamentablement, quan governava el tripartit, i això que acaba de dir vostè
ara, m’hagués agradar haver-li sentit dir en aquell moment.
El pla que he comentat d’aquest estiu dels centres cívics, d’aquest pla pilot que es
farà, on hi haurà també l’esmorzar i el berenar, és una actuació que està portant a
terme el govern de la Generalitat. I li he dit que el govern de la Generalitat té sobre la
taula el nou pla per a la infància i dintre del marc de la Taula Nacional de la Infància i
l’Adolescència es volen treballar una sèrie de punts on es contempla també el tema
de les beques menjador i es vol establir un protocol per detectar la malnutrició infantil,
per poder-la pal·liar a temps. I s’estan fent moltíssimes coses i no em sembla just que
vulguin veure les coses o de color blanc o de color negre, perquè no és veritat, ni uns
són perfectes, ni els altres són uns negats, cadascú en la mesura del possible i amb
els recursos amb els que compta, fa fins on pot arribar i ho saben perfectament.
Gràcies.

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

SRA. FERNÁNDEZ
A veure, Sra. Clar, de bon rotllo, i el que jo pensava és que podíem anar en aquesta
direcció. A l’època del tripartit no es va produir cap, cap, cap, disminució de cap
pressupost destinat a cap criatura, dins dels espais habilitats. Segon, el govern de la
Generalitat aquest any no ens dóna ni un euro pels casals d’estiu, ni un, de moment,
fins ara, no tenim cap notícia i això ho assumeix l’Ajuntament, I després, jo estic
convençuda que vostè el Pacte Nacional per a la Infància se l’ha llegit amb
entusiasme, clar, els demés també ens l’hem llegit i no deixa de ser una declaració de
principis, el què, el qui, el cóm i el per què no apareix enlloc. I de bones paraules i de
bones lletres escrites el negre sobre blanc, pot quedar molt bé, però substància ni
una, declaracions de principis i si no, vostè mateixa ho pot consultar amb tots els
professionals que treballen amb la infància, que lamentablement tenen tots la mateixa
opinió, un document buit de contingut, no es compromet a res.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS
Simplemente decirle al Sr. Esteve que las conversaciones que tuvimos nosotros
fueron previas a la aprobación de la Ley Wert i, en cualquier caso, el Orden del Día
se estableció antes de la aprobación de la Ley Wert, si usted luego cambió de
opinión, el “fair play” que dice su compañero, pues hubiera sido llamarme y decirme,
mira, pues hemos cambiado el criterio, finalmente no lo vamos a hacer juntos. Ese
hubiera sido o creo yo que debería ser el criterio que hubiera tenido que reinar, en
este caso, en la actitud por parte de Iniciativa. Y bueno, esto es una situación que se
produce, que no se puede echar marcha atrás y que yo considero que, una vez más,
el Sr. Salmerón que venga aquí y que diga que “fair play”, “fair play”, pues que eso,
que empiece por su casa, porque además nosotros cuando presentamos la moción
de educación, si se acuerda y en el Acta anterior está recogido, nosotros no hicimos
ninguna referencia a su falta de respeto en ese momento, simplemente votamos a
favor, es una necesidad para la ciudad y, por tanto, nosotros dimos apoyo sin
necesidad de hacer ningún tipo de comentario, cosa que ustedes sí que se atreven a
hacer. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat les mocions del Partit Popular, passaríem a les de
Convergència i Unió, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22, 23 i 24; adoptant-se
els següents acords:

MOCIÓ 22.- PARA RECLAMAR LA MODIFICACIÓN DEL ITINERARIO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO PARA ACCEDER AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
BELLVITGE.
Es indudable el papel de referencia que tiene el Hospital de Bellvitge en el mapa
sanitario de Cataluña. La gran afluencia de usuarios y su acreditación como centro de
tercer nivel (esto es, el máximo nivel de complejidad) convierte al HUB en una
institución protagonista capaz de atender a enfermos que requieren de la más alta
tecnología, como puede ser la cirugía cardiaca, la cirugía torácica, neurológica o
transplantes. Además, excepto pediatría y obstetricia, el HUB dispone de todas las
especialidades médico-quirúrgicas.
Los más de 250.000 habitantes de nuestra ciudad y los cerca de dos millones de
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habitantes de las áreas Metropolitana Sur, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre que
necesiten procesos con la más alta tecnología son el mejor aval para poner en valor
el rol estratégico del Hospital Universitario de Bellvitge.
No obstante y a pesar de la evidencia, los accesos en transporte público no están ni
de lejos a la altura del servicio que presta el HUB. Usuarios, trabajadores, sindicatos
y cuerpos policiales certifican el mal estado del acceso y la falta de seguridad
manifiesta entre las paradas de metro y bus y el Oncológico: un trayecto que tal y
como se puede apreciar en las fotografías adjuntas, es un camino no asfaltado, sin
ningún tipo de iluminación, con un paso subterráneo a todas luces inseguro.
Ante este caso de desprotección, dejadez y desidia de los Poderes Públicos, quienes
van al HUB y al Oncológico en transporte público están expuestos a una situación de
inseguridad suficientemente grave para que las Administraciones implicadas
empiecen a reaccionar.
Conscientes de que este tema no es la primera vez que se debate y, lamentando la
aparente neutralidad de las Administraciones responsables ante esta situación, desde
el Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña queremos recoger el testigo y
proponer al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos :

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 rebutjat el punt PRIMERO amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMERO.– Exigir a la Entidad Metropolitana del Transporte a rectificar la
ubicación de la parada de autobús que utilizan quienes vienen del Baix
LLobregat, trasladándola a otra ubicación más segura sin implicar un aumento
excesivo del tiempo de viaje.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGUNDO amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 6 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
SEGUNDO.- Reclamar al Departament de Sostenibilitat i Territori de la
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Generalitat a adoptar las medidas necesarias para adecentar el entorno,
habilitando un camino seguro y bien iluminado que mejore la percepción y las
garantías de seguridad de las personas que acceden al Hospital Oncológico en
transporte público, ya sea metro o bus.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCERO amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
TERCERO.- Instar al Área de Seguridad, Convivencia y Civismo del
Ayuntamiento de L’Hospitalet a disponer los efectivos necesarios para posibilitar
una adecuada vigilancia del entorno.
d) Ha estat rebutjat el punt CUARTO amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
CUARTO.- Trasladar el presente acuerdo al Área Metropolitana de Barcelona, a
los Ayuntamientos de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi y El Prat de
Llobregat, a los responsables de la Policía Autonómica y Local de L’Hospitalet de
Llobregat, a las secciones sindicales del Hospital de Bellvitge CCOO, UGT, CGT,
CSI-F y a la Junta de personal del Hospital de Bellvitge.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
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 23.- DEMANANT EL FUNCIONAMENT
POLIVALENT DE SALUT MENTAL.

TOTAL

DEL

CENTRE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares;i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del
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representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament té l’obligació de vetllar perquè els seus ciutadans tinguin una
bona atenció sanitària, impulsant polítiques de prevenció, sensibilització i formació.
Atès que, segons la Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones
patirà al llarg de la seva vida una malaltia mental.
Atès que la crisi ha fet augmentar les malalties mentals, segons conclusions del
Cinquè Congrés de Salut Mental celebrat aquest mes al CosmoCaixa.
Atès que el desembre del 2010 es va posar en marxa el Complex de Benito Menni a
L’Hospitalet , gestionat per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat
Cor, sent un referent en salut mental a la ciutat.
Atès que el Centre Polivalent de Salut Mental de L’Hospitalet forma part de Benito
Menni Complex Assistencial en Salut Mental, un conjunt de dispositius assistencials
que pertanyen a la Congregació de les Germanes Hospitalàries.
Atès que els pacients que són atesos a la Unitat Polivalent de Salut Mental de
L’Hospitalet són persones amb trastorns mentals de llarga durada que generen molt
patiment a les famílies.
Atès que fins aquest moment funcionen l’Hospital de Dia, el Servei de Rehabilitació
Comunitària i la Unitat d’Ingrés de la Comunitat, que és un recurs únic a Catalunya
per fomentar la reinserció del pacient en el seu entorn, de manera voluntària, amb el
foment de la seva autonomia fent-lo participar del tractament.
Atès que el projecte encara té pendent la posada en funcionament de la Llar
Residència per a pacients amb trastorns mentals severs amb 60 llits que ocupa el
darrer pis del Polivalent, el Servei d’Inserció Laboral amb 25 places i el Club
Psicosocial amb 40 places.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet insti a la Generalitat de Catalunya a
accelerar la posada en funcionament del serveis pendents del Centre Polivalent de
Salut Mental de L’Hospitalet, com són la Llar Residència, el Servei d’Inserció Laboral i
el Club Psicosocial .
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als Grups Polítics representats al consistori, a
les Entitats i Associacions de l’àmbit de la Salut de la nostra ciutat, i a la Generalitat
de Catalunya.
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MOCIÓ 24.- SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DE UN PLAN URGENTE EN
LAS ESCUELAS CONTRA LA MALNUTRICIÓN INFANTIL.
Dado que la Generalitat de Catalunya ha reconocido la existencia de “graves
necesidades alimentarias” en las escuelas catalanas.
Dado que desde servicios sociales del Ayuntamiento de l’Hospitalet se ha detectado
la existencia de niños con problemas de alimentación en la ciudad.
Dado que el Presidente de la Generalitat en declaraciones efectuadas el 5 de junio
de este año delegó en los ayuntamientos la responsabilidad de cubrir las carencias
de malnutrición infantil a las que no lleguen las escuelas.
Dado que el Ayuntamiento de l’Hospitalet está adelantando al Consejo Comarcal del
Barcelonés el dinero destinado a las becas comedor para que de esa forma los
colegios de la ciudad puedan hacer frente al pago del catering que se imparte en los
diferentes centros escolares.
Dado que algunos centros de la ciudad están facilitando del orden de 100 becas de
comedor, suponiendo un coste para el centro de 300 euros diarios y que al mes
equivale a 6.000 euros. Y que los centros educativos no pueden hacer frente a ese
coste ante el retraso de la subvención procedente de la Generalitat a través del
Consejo Comarcal del Barcelonés.
Dado que corresponde a la Generalitat de Catalunya hacer frente al pago de las
becas comedor escolar y que lo hacen con gran retraso afectando con ello a la
disponibilidad económica de los centros escolares poniendo en riesgo el servicio de
comedor para los niños de la ciudad con riesgo de malnutrición.
Dado que acabar con el riesgo de malnutrición infantil debería ser una de las
prioridades del gobierno de la Generalitat debiendo priorizar por ello el gasto en ese
fin.
Dado que CiU con el apoyo de ERC prioriza el gasto en desarrollar su estrategia
soberanista en lugar de destinar el dinero público a las auténticas necesidades de los
ciudadanos de Cataluña como en este caso garantizar la alimentación de los niños en
las escuelas.
Dado que el gobierno de la Generalitat presentó en el mes de abril el presupuesto de
los actos con motivo del tricentenario de 1714 - 2014 con un importe aproximado de 1
millón de euros y que con ese dinero se podrían cubrir las necesidades alimentarias
de comedor escolar de 2.000 niños de la ciudad de L’Hospitalet.
Es por ello que el Grupo Municipal del PPC propone al pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
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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 Primero amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 4 vots en contra
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
Primero.- Solicitar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña la elaboración de un
Plan urgente contra la malnutrición infantil en las escuelas que garantice tres
comidas diarias a los menores con problemas de alimentación.
b) Ha estat rebutjat el punt Segundo amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 6 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
Segundo.- Solicitar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que ante la
situación de grave necesidad alimentaria reconocida por la consejera de
Enseñanza destine los recursos económicos previstos para la celebración del
tricentenario de 1714 - 2014 a cubrir las necesidades de alimentación de los niños
de las escuelas catalanas.
c) Ha estat rebutjat el punt Segundo amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 6 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
Tercero.- El gobierno de la ciudad ante la situación de crisis económica destinará
el gasto municipal correspondiente a la celebración del tricentenario de 1714 –
2014 a políticas de ayudas a las personas más necesitadas de la ciudad.
d) Ha estat aprovat el punt Cuarto amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
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Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; i amb 4 vots en contra
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Generalitat y a los
grupos políticos del Parlament de Catalunya. Asimismo, al área de Educación y al
área de Hacienda y Recursos Generales y a los grupos políticos de nuestra
Corporación.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Dado que la Generalitat de Catalunya ha reconocido la existencia de “graves
necesidades alimentarias” en las escuelas catalanas.
Dado que desde servicios sociales del Ayuntamiento de l’Hospitalet se ha detectado
la existencia de niños con problemas de alimentación en la ciudad.
Dado que el Presidente de la Generalitat en declaraciones efectuadas el 5 de junio
de este año delegó en los ayuntamientos la responsabilidad de cubrir las carencias
de malnutrición infantil a las que no lleguen las escuelas.
Dado que el Ayuntamiento de l’Hospitalet está adelantando al Consejo Comarcal del
Barcelonés el dinero destinado a las becas comedor para que de esa forma los
colegios de la ciudad puedan hacer frente al pago del catering que se imparte en los
diferentes centros escolares.
Dado que algunos centros de la ciudad están facilitando del orden de 100 becas de
comedor, suponiendo un coste para el centro de 300 euros diarios y que al mes
equivale a 6.000 euros. Y que los centros educativos no pueden hacer frente a ese
coste ante el retraso de la subvención procedente de la Generalitat a través del
Consejo Comarcal del Barcelonés.
Dado que corresponde a la Generalitat de Catalunya hacer frente al pago de las
becas comedor escolar y que lo hacen con gran retraso afectando con ello a la
disponibilidad económica de los centros escolares poniendo en riesgo el servicio de
comedor para los niños de la ciudad con riesgo de malnutrición.
Dado que acabar con el riesgo de malnutrición infantil debería ser una de las
prioridades del gobierno de la Generalitat debiendo priorizar por ello el gasto en ese
fin.
Dado que CiU con el apoyo de ERC prioriza el gasto en desarrollar su estrategia
soberanista en lugar de destinar el dinero público a las auténticas necesidades de los
ciudadanos de Cataluña como en este caso garantizar la alimentación de los niños en
las escuelas.
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Dado que el gobierno de la Generalitat presentó en el mes de abril el presupuesto de
los actos con motivo del tricentenario de 1714 - 2014 con un importe aproximado de 1
millón de euros y que con ese dinero se podrían cubrir las necesidades alimentarias
de comedor escolar de 2.000 niños de la ciudad de L’Hospitalet.
Es por ello que el Grupo Municipal del PPC propone al pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña la elaboración de un
Plan urgente contra la malnutrición infantil en las escuelas que garantice tres comidas
diarias a los menores con problemas de alimentación.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Generalitat y a los
grupos políticos del Parlament de Catalunya. Asimismo, al área de Educación y al
área de Hacienda y Recursos Generales y a los grupos políticos de nuestra
Corporación.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 25, 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, em sembla que parlarà el Sr. Monrós i el Sr. Pérez.

SR. MONRÓS
Sí, Sra. Alcaldessa. Des de Convergència i Unió presentem tres mocions, jo
defensaré les dues primeres, la moció a favor de la vigència del Pacto de Toledo com
a base imprescindible per a portar a terme futures reformes de les pensions. Tenim la
impressió que per molts comentaris, hi ha qui ha assegurat que potser pel
desconeixement o potser des de la mala fe, que el Pacto de Toledo és un mort vivent,
i que, per tant, no és l’ instrument adequat que permeti articular les reformes que es
reclamen per l’actual sistema de pensions, per tal de garantir el seu futur. Aquestes
són paraules del Diputat per Convergència i Unió al Congreso de los Diputados,
Carles Campuzano.
Nosaltres considerem que el Pacto de Toledo és un plantejament totalment viu, vull
dir, és una eina que funciona des de l’any 1994, per consens de totes les forces
polítiques que formen part del Congrés dels Diputats i tenim la percepció que des del
govern de l’Estat Espanyol podria trencar-se aquest sistema. Reclamem que el tema
de les pensions és un tema que afecta a tota la població de l’Estat Espanyol i en
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aquests moments s’ha fet a l’última pujada de pensions, va haver-hi una congelació
de les pensions, després s’ha fet un 1% per pensions de menys de 1.000 euros i d’un
2% per superiors i això què està fent, vulnerar allò que s’havia pactat en el seu
moment en el Pacto de Toledo, o sigui, tirar tota una sèrie de reformes que estaven
pactades i que en aquests moments s’han anat trencant.
Què passa també alhora, s’està proposant en aquest Consell d’Assessors, una nova
reforma de les pensions i nosaltres, des de Convergència i Unió, entenem que,
perquè les pensions siguin sostenibles, és possible que sigui necessari fer una
reforma de les pensions, però aquesta reforma de les pensions no pot passar que es
faci per una majoria absoluta que és la percepció que a nosaltres ens dóna i que si
més, no ho volem deixar sobre la taula que això no vagi per aquest camí.
Estem parlant que les pensions en aquests moments, els pensionistes cobren una
pensió i això és el sustent de moltes famílies, amb la que estan ajudant a fills i a néts
a tirar endavant el tema. És una cosa que, a més a més, no afecta només a les
persones que l’estan cobrant i que podrien veure minvat això, sinó és a tota una sèrie
de generacions, actualment, a tota una generació que a partir dels 50 anys, que ja
estan passant una situació d’atur o amb dificultats als seus llocs de treball, s’estan
produint tota una sèrie de canvis legislatius, que si encara es veuen augmentats i
corregits, que lògicament entendrem que serien a la baixa, això pot provocar, vull dir,
un desastre de futur, que aniria unit a tot el tema de l’atur juvenil.
Nosaltres el que reclamem és que es traslladi al govern de l’Estat Espanyol que hi
hagi això, un consens absolut en la reforma de les pensions, tal i com sempre s’ha
produït i que continuem amb aquesta vigència del Pacto de Toledo, entenent,
repeteixo, que sí, que s’ha de fer una reforma, però que aquesta reforma ha de ser
molt acurada, molt estudiada i sempre sense vulnerar, ni traspassar les línies
vermelles.
La segona moció per a demanar la reducció de l'IVA en la pràctica esportiva, bé, és
una moció que aniria també en el mateix sentit de la moció que havia presentat el
Partit Socialista del tema de la cultura, vull dir, aquí també ha passat el mateix, el
govern de l’Estat Espanyol va treure un Decret i va passar del 8% al 21%. Què ha
suposat això, doncs ha suposat que en molts casos la gent de peu no pugui assumir
aquest augment de quotes, això reverteix en què les instal·lacions esportives tenen
menys clientela i tots aquests costos es van revertint o en entitats públiques o
privades.
Què passa, doncs el mateix, que tots aquests temes d’augmentar els impostos amb
afany única i exclusivament recaptatori, ni tenen l’efecte que haurien de tenir que és
de recaptar molt més per pal·liar altres coses i alhora perjudiquen a les entitats, tant
públiques com privades, que estan donant aquests serveis, amb les conseqüents
pèrdues de llocs de treball, tancament de gimnasos o que les entitats públiques,
ajuntaments i tal, hagin de fer front a despeses que tard o d’hora seran poc
sostenibles i repercutiran en tots els ciutadans i alhora també que la gent s’allunyi de
la pràctica esportiva dintre d’aquests gimnasos, poliesportius i tal.
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Per tant el que estem demanant és que el govern de l’Estat Espanyol es replantegi la
necessitat de rebaixar el tipus impositiu de l’IVA.

Essent les 20 hores abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. En aquesta moció proposem que el Districte III l’anomenem
oficialment de “Santa Eulàlia i Gran Via Sud”. En el sud de la ciutat, en un espai
limitat per a la Gran Via, el nus de la Plaça d’Ildefons Cerdà i al límit de Barcelona es
construïren uns edificis d’habitatges de tipus residencials que s’anomenaven “Ciutat
Residencial Gran Via”. L’aïllament respecte a l’Hospitalet, per la seva situació
geogràfica, era gran, per exemple l’accés al barri de Santa Eulàlia es feia per una
estreta passarel·la que travessava el gran obstacle de la Gran Via, substituïda per
una altra millor als anys 80, però amb la que no es va resoldre significativament el
problema.
A més de patir dificultat d’accés als seus habitatges, mancança dels equipaments
socials, zones d’esbarjo, deficiències dels serveis, el que fa que per cobrir les seves
necessitats els veïns es relacionessin més amb l’entorn dels serveis de Barcelona i
es promogués, per part de l’Ajuntament, la creació d’una oficina municipal dependent
de la Regidoria de Districte. Les demandes reivindicatives i l’assoliment progressiu de
millores, ha estat generador d’unes vivències e historia comuna i un motiu fonamental
per fomentar en el veïnatge el sentiment mol arrelat de pertinència e identificació com
a barri que, per altre banda, és un fenomen sociològic característic a la nostre ciutat i
que coneixem prou bé.
Si certament pel número d’habitants i pel seu territori, el faci el barri més petit de la
ciutat , també és ben cert que compleix amb escreix la definició urbanística i social
d’aquest concepte de barri, formant un barri ben estructurat, que donades les
reformes fetes a la Gran Via, ha girat la seva mirada cap a la ciutat, adquirint cada
vegada més protagonisme com la “Porta Sud de l’Hospitalet”. Per altre banda, ens
consta que tant per part dels veïns, com en documents de l’Ajuntament, Actes de Ple
i de Junta de Govern Local, com en mitjans de comunicació, s’anomena a aquest
entorn com a barri de Gran Via Sud.
Per tot l’exposat aquest grup proposa el següent acord:
Primer, davant del fet que en altres districtes consta el nom dels barris que els
formen, promoure les diligencies pertinents per modificar el nom actual del Districte III
pel de “Santa Eulàlia Gran Via Sud “
Segon, donar compte d’aquesta decisió a tots els departaments de l’administració
que correspongui, al Consell de Districte III i a l’Associació de Veïns Ildefons Cerdà
de Gran Via Sud. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a l’última moció que és el canvi de nomenclatura
del Districte de Santa Eulàlia, hem vist a Junta de Portaveus que hi ha un tema que
proposaran des del Partit Socialista pel tema que es deixi sobre la taula, si no es
deixa sobre la taula ens posicionarem, sinó de moment, si la deixen sobre la taula,
doncs res.
Sobre la moció que demanen la reducció de l’IVA en la pràctica esportiva, és cert que
és una altra de les mocions que, bé, tenen a veure amb la pujada de l’IVA, com la
que hem vist abans en el tema de la cultura, òbviament la votarem a favor, ja que
estem completament en contra, com sempre hem dit, d’aquesta pujada. Realment és
molt greu que es pugi en la pràctica esportiva, ja que realment la pràctica esportiva
és, avui en dia, el més saludable que hi ha, tenint en compte que la taxa d’obesitat de
la població espanyola està al voltant del 17%, mentre que fa uns anys era el 7%, o
que la obesitat infantil ronda més o menys el 30% i realment són dades preocupants
i, clar, amb aquesta pujada de l’IVA el que es fa és tancar l’accés a pràctica esportiva
a molta gent, sobretot de les classes obreres que són qui proporcionalment més
noten aquesta pujada de preus. Per tot això, la votarem en contra.
Respecto a la moción sobre el Pacto de Toledo, como ya manifestamos en el anterior
Pleno, el grupo municipal de Plataforma…
A favor, perdó, sí, sí, els dos s’han votat a favor, és cert.
Lo que decíamos, como ya manifestamos en el Pleno anterior, el grupo municipal de
Plataforma per Catalunya nos oponemos firmemente a la reforma de las pensiones,
que ha iniciado el gobierno de España, liderado por el Partido Popular, pero lo que
tampoco podemos hacer es una defensa a ultranza del Pacto de Toledo, ya que
obviamente nosotros ni participamos, ni tampoco compartimos ciegamente el texto
que constituye este Pacto. Por otro lado, en el segundo punto de la propuesta que
nos traen, estamos de acuerdo en el espíritu de que la reforma de las pensiones
debería hacerse fruto de un acuerdo político de la mayoría de los partidos, un gran
pacto de Estado como se dice, pero lamentablemente vemos que estos grandes
pactos de Estado son casi quiméricos, en un país donde realmente impera la
deslealtad política y donde los intereses de los ciudadanos o de la patria, queda
muchas veces eclipsados por la estrategia de cada partido político o por los propios
intereses de éstos. Algo que lamentablemente además hemos podido observar
numerosas veces en los dos años que llevamos en este Pleno, que vemos que no es
sólo una cosa de los grandes pactos de Estado, sino que en los temas municipales
también muchas veces imperan los intereses de los partidos. Por todo esto y
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haciendo hincapié en nuestro rechazo frontal a esta reforma planteada por el Partido
Popular, nos abstendremos en esta moción.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem favorablement de la 25, a favor de la 26 i abstenció de la 27 i
expliquem el sentit de vot.
Sobre el Pacto de Toledo, votem favorablement, entenem el sentit de la moció,
l’esperit de la moció, que és l’esperit del Pacto de Toledo, en el sentit que hi hagi un
consens ampli, que permeti un acord que garanteixi el sistema de pensions. Ara bé,
dit això, som primer molts escèptics que es pugui reeditar avui en dia, veient les
circumstàncies i veient el tarannà del govern de Mariano Rajoy, per tant, segurament
convidaran a tothom a seure a una taula i després el Consejo de Ministros farà el que
li doni la realíssima gana, com fan pràcticament amb tot. Però dit això, creiem que és
important mantenir aquest esperit en temes d’aquest tipus, el consens entre els
partits polítics.
També volem dir i deixar ben clar quin és el límit i allò que no compartim Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre allò que es diu com a la
sostenibilitat del sistema de pensions. Nosaltres neguem la major, en el sentit que
neguem les bases d’aquesta pretesa sostenibilitat, és a dir, la lògica que impera
aquesta pretesa sostenibilitat, que ve a dir, senyors, com que l’atur està incrementant
tant i és una sangria que no hi ha manera d’aturar-la i el govern de moment és
incapaç d’aturar-la, com que la piràmide de la població està molt invertida, hi ha cada
dia molta gent gran que necessita del sistema de pensions i com que sobretot els
recursos són els que són, anem a reduir les pensions, per tal que arribi una miqueta a
tothom. Nosaltres estem radicalment en contra d’aquest plantejament i, per tant, això
serà el que el nostre grup defensi al Congrés dels Diputats i el que defensi a les
taules on siguin cridats.
Nosaltres pensem que el que s’ha de garantir evidentment és el sistema de pensions,
però sobretot també la qualitat de vida i la dignitat dels pensionistes i de les
pensionistes, per tant, no estaríem gens d’acord amb garantir una sostenibilitat sobre
la base de la reducció, de la retallada, i no sobre la base, que és el que defensem,
ara sí, que és sobre la base d’incrementar els ingressos, perquè la manera més clara,
més contundent, més directa, per mantenir i garantir les pensions d’aquells que estan
avui cobrant les pensions, però sobretot també d’aquells que esperem algun dia
cobrar el sistema de pensions, és garantir el treball i generar ocupació i garantir un
model productiu que generi ocupació i generi ingressos i, per tant, calen polítiques
públiques que incentivin el mercat de treball i que incentivin la producció.
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Perquè si no és així, el que estem fent és enganyar-nos i d’alguna manera fer-nos
trampes al solitari, el que defensarem en aquest sentit, és l’increment dels ingressos i
la reforma de les pensions en el sentit d’incrementar els ingressos, hi ha marge per
incrementar els ingressos per la via del combat del frau fiscal, per la via del foment de
l’ocupació i polítiques públiques d’ocupació, per la via també, hi ha marge també amb
l’increment de les cotitzacions empresarials, ja sabem que això és obrir una caixa de
pandora que no agrada a ningú, però recordem que el nostre país, precisament, no
és el país que té les cotitzacions empresarials a la seguretat social més grans
d’Europa, encara tenim molt marge en aquest sentit i, per tant, el nostre model anirà
sobre la base de modificar i d’incrementar els ingressos, per garantir el sistema de
pensions i, sobretot, la qualitat de vida i la dignitat dels pensionistes i les
pensionistes.
Sobre la 26, estem a favor d’aquesta moció, per tant, no m’estendré, estem a favor en
aquesta línia, de com també en la pràctica esportiva, doncs l’increment de l’IVA està
fent, com abans s’ha dit en el tema de la cultura, està ofegant d’una manera molt
seriosa a tota la indústria esportiva i a tota l’activitat esportiva.
I sobre la 27, ens abstenim per una raó, nosaltres no tenim una opinió formada sobre
aquest tema i, en qualsevol cas, el que pensem és que existeixen i tenim
mecanismes per generar el consens necessari que porti aquest canvi de
denominació, per tant, la mateixa moció diu, fem això i donem compte al Consell de
Districte, nosaltres pensem que el camí ha de ser el contrari, és a dir, si el Consell de
Districte a proposta de la gent i dels veïns i les veïnes de Gran Via Sud, considera,
per consens o per votació, que s’ha de canviar el nom del districte, doncs ha d’elevar
la proposta a aquest Ple i, per tant, el nostre grup dirà el que digui la gent dels barris
de Santa Eulàlia i de Gran Via Sud, però pensem que obrir aquest debat i tancar-lo
en un Ple, doncs crec que no pertoca i és millor que el debat es produeixi en el barri,
amb el consens i que ens portin una proposta i aquesta proposta segurament tindran
més possibilitats d’encertar els protagonistes que demanen això, que no d’una
manera més asèptica o més si volen, més freda, en un Ple municipal. Entenent que
no és un tema urgent, doncs demanaríem això, que en tot cas es pugui traslladar i
que sigui el Consell de Districte o en tot cas que la moció quedi sobre la taula a
espera que això evolucioni, maduri al territori i, per tant, que al Ple vingui una mica ja
la feina feta des de baix.

Essent les 20.15 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem al Partit Popular.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La primera moción de Convergència i Unió nos pide que la
futura reforma de las pensiones se lleve a cabo en el marco del Pacto de Toledo y a
través del diálogo social, nosotros consideramos que esta moción ya ha sido
sobrepasada, ya que lo que nos pide hoy Convergència i Unió ya se ha producido
cuando el 13 de junio, hace doce días, la Comisión Permanente no legislativa de
seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo acordó convocar a la Comisión del
Pacto de Toledo para los días 18, 19 y 20 de este mes, es decir, la semana pasada, y
también se ha convocado el Pacto de Toledo para esta misma semana. Por tanto, lo
que reclama Convergència i Unió ya se está haciendo y se está llevando a cabo, que
es abordar el tema de las pensiones con el máximo consenso en el marco del Pacto
de Toledo.
Además los portavoces de la Comisión Permanente no legislativa de seguimiento y
evaluación del Pacto de Toledo, en donde por cierto también está Convergència i
Unió, pues acordaron que la discusión no se limite sólo a los partidos políticos, sino
que se traslade también a sindicatos, a patronal y a organizaciones de autónomos. Y
hoy, precisamente hoy, ha comparecido el Presidente del grupo de expertos, Sr.
Pérez Díaz, por lo tanto, se está dando máxima participación y máximo diálogo que
es justo lo que está pidiendo Convergència i Unió.
Además también se decidió que cada grupo parlamentario pudiera llevar a la
Comisión del Pacto de Toledo a un técnico o experto, diferente a los que han
realizado el informe encargado por el gobierno, por tanto, lo que solicita la moción de
Convergència i Unió creemos que ha quedado sobrepasado por la propia Comisión
Permanente. Por ello, yo solicito, solicitamos desde el Partido Popular que se retire la
moción y, en todo caso, si no la retiran, evidentemente votaremos a favor, porque es
que lo que nos piden es lo que ya está haciendo el gobierno del Partido Popular.
Y evidentemente nosotros consideramos que las pensiones tienen que ser dignas y
tienen que ser suficientes y sí que tenemos que reflexionar ante un hecho, que hoy
tenemos 9 millones de pensionistas, pero en el 2050 serán 15 millones de
pensionistas y, por tanto, el consenso es necesario, porque no sólo afecta a este
gobierno, sino que afectará a los futuros gobiernos de España.
Respecto a la segunda moción, donde Convergència i Unió solicita que el gobierno
central reduzca el IVA en la práctica deportiva, esta es una moción presentada,
considero, en un momento inadecuado, porque no tiene sentido que el mismo mes
que Convergència i Unió aumenta el impuesto de transmisiones patrimoniales, que
afecta a la compraventa de viviendas o de coches de segunda mano, reclame al
gobierno central que baje impuestos. Convergència i Unió pide al gobierno central
que baje impuestos, mientras en Catalunya se crean nuevos o se aumentan los que
ya tenemos, o sea, no creo que tenga mucho sentido.
Convergència i Unió nos dice en su moción, que la subida de impuestos del IVA
deportivo ha supuesto un perjuicio para agentes privados y entidades, pero lo que
Convergència i Unión no dice es que quizás también, pues la creación de nuevos
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impuestos por parte del gobierno de Convergència i Unió, como el impuesto sobre los
depósitos bancarios, la euroviñeta, el impuesto sobre el exceso de azúcar o los
nuevos impuestos medioambientales, pues también puede crear un perjuicio a
agentes privados y entidades.
Consideramos que los argumentos que articulan en su moción deberían haber sido,
como mínimo, un poco más prudentes, máximo cuando en Cataluña tenemos el tipo
marginal de IRPF más alto de toda España, un tramo que depende del gobierno de
Convergència i Unió de la Generalitat. El IRPF que pagamos en Cataluña es el
segundo más alto de toda Europa, tras Suecia, y eso se lo debemos a un gobierno, el
de Convergència i Unió, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
Decir que existen asociaciones ciudadanas preocupadas por ese aumento del IVA en
la práctica deportiva, pues a lo mejor es cierto, pero también es cierto que los
ciudadanos de Cataluña estamos, no preocupados, sino muy preocupados, porque
Convergència i Unió ha subido impuestos como el del patrimonio o va a recuperar
impuestos como el de sucesiones o cuando conocíamos que con el apoyo de
Esquerra Republicana de Cataluña resulta que el gobierno de Convergència i Unió
está pensando en poner doce nuevos impuestos y eso seguro que preocupa a
muchos ciudadanos.
Por de pronto, preocupa a la patronal y a la Cámara de Comercio de Barcelona,
cuando el 19 de junio emitió un comunicado, rechazando la política fiscal que lleva a
cabo el gobierno de Convergència i Unió con el apoyo de Esquerra Republicana, por
convertir a Cataluña en uno de los territorios con una fiscalidad más alta de Europa y
de España y que castiga la inversión, especialmente a las PYMES, y al consumo de
las familias.
Convergència i Unió nos pide que bajemos el impuesto del IVA en el deporte, cuando
resulta que Cataluña es la comunidad autónoma con el impuesto de patrimonio y de
transmisiones patrimoniales, más alto de toda España. Cuando resulta que Cataluña
es la comunidad autónoma con más quilómetros de peaje de toda España. Por tanto,
nosotros vamos a votar en contra de una moción que pide al gobierno central que
baje impuestos, cuando resulta que quien lo pide, Convergència i Unió, o aumenta los
que ya tenemos o crea de nuevos.
Y votamos a favor de la tercera moción.

Essent les 20.25 hores, entra a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González, regidora
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del grup socialista.
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SR. BELVER
Sí, Sra. Alcaldessa. Una prèvia, tal i com dèiem a la Junta de Portaveus, plantejàvem
la possibilitat que, davant que l’Associació de Veïns de Gran Via Sud ens ha demanat
formalment, i estem parlant amb ells i estem acabant de veure com posar-nos
d’acord, en el sentit que planteja la moció presentada per Convergència i Unió o amb
qualsevol altre resultat final, diguéssim, però estem en aquest procés, el que
demanaríem al grup del Convergència i Unió és que deixés sobre la taula la moció, a
l’espera de mantenir aquestes converses amb l’Associació de Veïns, que tenen com
a objectiu poder fer una proposta per portar al Consell de Districte del Districte III, per
veure la modificació d’aquest nom o qualsevol qüestió a la que arribem en aquest
acord i el compromís, evidentment, que qualsevol acord que arribéssim amb
l’Associació de Veïns, seria comentat amb la resta de grups, perquè ho sabessin,
evidentment, abans que es convoqués el Consell de Districte. Estem d’acord? Doncs,
si estem d’acord, llavors queda sobre la taula.
Respecte de la moció que fa...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, quedaria sobre la taula.

SR. BELVER
Respecte de la moció del Pacto de Toledo, nosaltres, el grup socialista, votarem
favorablement i votarem favorablement per algunes qüestions, més enllà del que
plantejava ara el Sr. del Río, que s’està fent algun avenç en aquesta direcció.
Nosaltres estem convençuts que l’actual sistema públic de pensions és un sistema
eficient, que és estable i que, com no pot ser de cap altre manera, té una perspectiva
a llarg recorregut. Per tant, que qualsevol canvi que s’hagi de fer ha d’estar molt
justificat i arribar a la conclusió que és absolutament necessari i evidentment hi ha
dades demogràfiques i econòmiques que segurament aconsellen una revisió, això no
ho negarem, però que és evident que aquesta ha de ser una modificació, si s’arriba,
en el sistema, que ha de ser molt pensada, perquè aquests canvis no malmetin la
cohesió social que l’actual sistema sí que garanteix, porta garantint durant molts anys
i ha de continuar garantint en els propers i que ha de ser molt consensuat, perquè ha
de garantir una pau social que sempre ha tingut l’aplicació d’aquest sistema.
Per tant, entenem que aquest és un sistema que no es pot imposar de cap de les
maneres, que ha de ser elaborat amb consens entre el govern, els partits polítics,
sindicats i l’empresariat i que de qualsevol altre manera aquest canvi no serà possible
i, sobretot, jo crec que l’amenaça o la por que molts sectors tenen, és especialment
quan sentim, per exemple, al ministre de Guindos dient que el que hem de començar
a pensar tots és en veure cóm muntem un sistema privat de pensions, perquè les
pensions cada vegada aniran a menys, seran molt petites i, per tant, qui vulgui tenir
una vellesa i una pensió digna, haurà de recórrer al sector privat. Això és el que ens
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preocupa més i, per tant, el consens és absolutament imprescindible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Sí, gràcies Alcaldessa. Per posicionar-nos al respecte de la moció sobre la reducció
del IVA aplicable a la pràctica esportiva, sí que m’agradaria començar dient-li al Sr.
del Río, que no presenta la moció, però que parlava de tants impostos, potser el que
caldria és un impost sobre les excuses peregrines per no votar mocions, perquè
realment dir que no votem la reducció del IVA perquè avui no ha sortit el sol, doncs
em sembla una mica estrany. En tot cas, nosaltres sí que votarem a favor, votarem a
favor d’aquesta moció, per cinc motius.
Primer, perquè l’esport per nosaltres no és un luxe, l’esport realment és una eina de
transformació social, de progrés, d’integració, d’inclusió, d’educació, és una eina a
favor de la igualtat d’oportunitats entre les persones i és també font de salut, de
millora de la qualitat de vida, d’entreteniment, de millora de les capacitats i habilitats
físiques de les persones i, per tant, també crec que no és agosarat dir que és font de
felicitat, perquè la gent que fa esport se sent millor. No en va l’esport és una de les
activitats socials més importants de Catalunya i d’Espanya i les persones que el
practiquen, que hi treballen i que hi col·laboren, perquè hi ha molta gent compromesa
amb l’esport de manera altruista i desinteressada, no mereixen aquest càstig, sinó
més aviat més reconeixement, donat que la tasca social que es fa a través de l’esport
és totalment insubstituïble. L’esport és, en definitiva, junt amb la cultura, com
parlàvem abans, segurament una pota més de l’estat del benestar.
Segon, votem a favor, perquè l’esport és també un motor econòmic i aquests darrers
mesos, fruit dels debats que estem fent en el procés de participació ciutadana, liderat
per l’Alcaldessa, L’H ON, el futur per endavant, ens estem adonant més que mai.
Només a la ciutat de l'Hospitalet, l’esport té un impacte econòmic de 18,5 milions
d’euros i es calcula que representa prop del 3% del PIB dels països avançats i no sé
si ho saben, segurament l’Estat no ho sap i cal dir que la Generalitat es fa una mica
l’orni en aquest tema, però les professions lligades a la formació en branca esportiva,
tenen un nivell d’inserció laboral del 66% a l’àrea metropolitana de Barcelona. Per
tant, massa important com per haver produït gràcies a aquesta mesura de pujada de
l’IVA, el tancament de moltes instal·lacions esportives, la pèrdua de molts llocs de
treball i la baixa de molts abonats, de molta gent que feia esport i ara no el pot fer i
preguntin al sector privat i no s’ho prenguin com una dèria dels que estimem els
serveis públics de qualitat.
Tercer, votem a favor també, perquè la pujada de l’IVA aplicada no serveix per
reactivar l’economia i millorar les oportunitats de feina dels ciutadans, que ha de ser
la principal ocupació de qualsevol govern, només ha servit per refredar el consum
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d’aquests serveis i per augmentat la depressió econòmica a Espanya i, per tant, ni
tan sols ha servit per assolir els objectius d’augment de recaptació que es buscaven.
Quart, votem també a favor, perquè aquesta decisió no és innocent, ni independent,
és un capítol més del llibre de la pèrdua de drets de la ciutadania, que està escrivint a
gran velocitat el Partit Popular i que té un nou capítol a la Llei de reforma de les
administracions locals, que preveu limitar la capacitat de despesa en els serveis
esportius dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants. Això no ho diuen, però
també és un atac contra la política esportiva, de totes maneres, evidentment, no
podem esperar una altre cosa si l’esport a Espanya està en mans del ministre Wert,
que és un autèntic especialista en aniquilar drets.
I cinquè i últim, perquè aquest Decret no hi ha per on agafar-lo, perquè està ple
d’arbitrarietats a l’hora de decidir què canvia de tipus i que no. I si no que algú
m’expliqui, perquè es puja l’IVA en la pràctica esportiva del 8 al 21% i en canvi es
manté el tipus reduït als balnearis, sembla una broma, però jo crec que més que una
broma és una presa de pèl.
Per tot això i per moltes coses més, el grup socialista votarà a favor d’aquesta moció i
com que em queda temps i aquí n’hi ha una mica per a tots, sí que m’agradaria fer-li
un prec al grup de Convergència i Unió, vista la sensibilitat, sí un prec, vista la
sensibilitat envers el sector esportiu. Jo els hi demanaria que fessin extensiva
aquesta sensibilitat a l’esport escolar de Catalunya, que està passant per una situació
lamentable, per culpa dels incompliments i les retallades del govern de la Generalitat.
La situació es d’extrema gravetat, molts consells esportius estan a punt de tancar i
això comportaria una autèntica desgracia a nivell social, prenguin-s’ho seriosament,
perquè les conseqüències poden ser massa greus per deixar passar els dies i els
mesos sense prendre decisions. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, estarien ja presentades les mocions, passaríem si vol primer el grup de
Convergència i Unió, Sr. del Río, no es preocupi que jo li donaré la paraula, per part
de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí Alcaldessa, gràcies. El tema de les pensions, a veure, el Juan Carlos del Río m’ha
comentat, les mocions que presentem han de ser dignes i suficients, home, miri, jo
penso que vostès han presentat algunes que ratllen el contrari del que vostès diuen.
Miri, quan nosaltres diem, la moció té una intenció molt clara, a mi no em val que em
convoquin a tots els partits polítics a una taula per seure’m a explicar-me el que
vostès volen fer sense negociar, que és el que estan fent últimament amb la majoria
de lleis. Quan jo els estic dient que volem el consens, volem seure’ns en igualtat de
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condicions, com s’ha fet històricament en el tema del Pacto de Toledo, per debatre
aquesta Llei, que és una Llei que afecta a tothom que està cobrant pensions o que en
un futur les cobraran, no s’equivoquin i per això jo ho poso en la moció, no confonguin
cridar a la gent per escoltar, a cridar la gent per negociar, és el seu gran problema i
greu problema.
A Catalunya estem aconseguint, en els últims 10 anys teníem un benefici de 21.000
milions en el tema de pensions, que ha quedat eixugat amb un dèficit de 85.000
milions en la totalitat de l’Estat Espanyol, incloent a Catalunya també. Per tant, moltes
vegades, quan vostè parla d’aquests temes, barreja coses que no funcionen, vull dir,
precisament, i altres partits ho estan comentant, les pensions és el futur de la gent
que ho treballa i, per tant, hem de garantir que continuïn vives i que, en la mesura del
possible, com a mínim quedin iguals. I vostès aquest any ja han començat a incomplir
temes del Pacto de Toledo i, per tant, aquesta moció va en el sentit, única i
exclusivament de recordar-los que no saltin la línia vermella, que tenim en ment que
possiblement ho faran.
En el tema de l’IVA, també m’ha fet una sèrie de..., ha fet una “retahíla” d’impostos i
tal i qual, bé, molt bé, molt bé, escolti’m, no confongui que es pugi, encara que ho
trobem més bé o més malament, certs impostos sobre el patrimoni que afecten a gent
que té més diners, o sobre l’IRPF, no ho confongui amb la pujada de l’IVA d’un
poliesportiu o d’un club, perquè això afecta a tota la ciutat, és una qüestió de justícia
social, molt diferent a l’altre. Podem estar d’acord o no podem estar d’acord, però no
em barregi conceptes, deixin de fer AVES inútils, deixin de fer moltes coses inútils
que han fet, deixin de fer despeses en moltes coses, submarins que s’enfonsen i
històries d’aquests, deixin, sobretot, de dir coses, com diu, dignes i suficients, com
vostè diu. Això és un tema de justícia social, no barregi conceptes, no barregi
conceptes i no confongui a la gent.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió ja..., la resta de grups, Sr. del Río, ara sí.

SR. DEL RÍO
Yo lamento tener que responder al Sr. Alcázar, porque no es mi estilo, a los que
llevan poco tiempo, pues entrar en el debate. Pero mire, yo, Sr. Alcázar, una vez en
un debate en Televisión de Hospitalet, cuando todavía se hacían debates en la
Televisión de Hospitalet, y el presentador me dijo, oiga, parece usted una biblioteca,
mi respuesta es, perdóneme, el próximo día vendré un poco más burro.
Yo, mire, los números no entienden de demagogias ¿sabe usted? Usted lo único que
dice aquí son críticas, críticas, críticas, pero no aporta nada, usted hace un discurso
pobre, muy mal fundamentado, los números te dan validez a tus argumentos, yo le
invito a que lo haga. Mire, yo tengo por costumbre prepararme los debates y
tomármelo en serio, y cuesta mucho hacer estos debates, no es fácil empezar a ir a
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la biblioteca a buscar datos. Yo le invito a que se tome más en serio los debates, que
venga más preparado, más formado y, sobretodo, que aprenda de su alrededor, de
los que ya llevan tiempo.

SRA. ALCALDESSA
M’imagino que el Sr. Alcázar i el Sr. Belver.

SR. ALCÁZAR
Sí, brevemente, Sr. del Río...

SR. BELVER
Cristian, Cristian, espera un momento, gracias. Por simplificarlo, usted no tiene otra
cosa que hacer y los de este lado de la bancada tenemos mucho trabajo, siete días
por semana, usted tiene que prepararse cuatro debates del Pleno, por lo que cobra lo
mismo que nosotros, con lo cual no venga aquí a dar lecciones de preparar, sólo
faltaría que encima llegase sin preparar las cosas, ya sería un escándalo, porque no
tiene otra cosa que hacer. Lo que sí que le pediría es más respeto, más respeto para
la gente que trabajamos y que dedicamos a esto un esfuerzo enorme en la ciudad. Y,
mire, eso de que los números no tienen demagogia, usted no hace otra cosa con los
números, porque los números, evidentemente, admiten toda la demagogia del
mundo, una cosa es el dato y otra cosa es cómo se utiliza, y usted en eso, tengo que
reconocerle, es un maestro, en la utilización demagógica de las cifras, para ponerlas
a su conveniencia, con lo cual, lecciones ninguna. Y sólo faltaría que usted no llegase
a este Pleno con las cuatro mociones que tiene que preparar durante todo un mes,
me parece que es lo mínimo que le es exigible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem… ho sento, ja no, l’únic partit que pot parlar en aquests moments seria
el que proposa les mocions, no han demanat la paraula, per tant, es finalitza el bloc
de les mocions de Convergència i Unió i ara passaríem a les d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26 i 27; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 25.- A FAVOR DE LA VIGÈNCIA DEL PACTO DE TOLEDO COM A
BASE IMPRESCINDIBLE PER A PORTAR A TERME FUTURES REFORMES DE
LES PENSIONS.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez i Bas;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que hi ha qui ha assegurat, potser des de el desconeixement, o potser des de
la mala fe, que el Pacto de Toledo és un mort vivent, i que per tant no és l’ instrument
adequat que permeti articular les reformes que es reclamen per l’actual sistema de
pensions per tal de garantir el seu futur. Aquestes són paraules del Diputat per CiU al
Congreso de los Diputados, Carles Campuzano.
ATÈS que des de CiU considerem que aquest es un plantejament totalment erroni. La
iniciativa conjunta dels principals grups parlamentaris de reactivar els treballs de la
comissió del Pacto de Toledo, expressen la determinació política de recuperar el
diàleg i la vocació de consens per avançar en la millora i la adaptació de l’estat del
benestar, com ho és el sistema de pensions. El Pacto de Toledo ha estat un magnífic
exemple d’una política reformista, fonamentada en el diàleg social i polític, molts anys
de reformes, recolzades en molts casos per majories parlamentàries molt àmplies i
legitimades amb l’acord també dels agents socials, que han permès millorar la
fortalesa financera del sistema de pensions.
ATÈS que certament, en el desenvolupament del sistema de pensions, existeixen
discrepàncies importants entre els principals partits. La NO revalorització de les
pensions per part del Gobierno del PP ha estat objecte d’un recurs enfront el Tribunal
Constitucional per part dels grups de l’oposició, entre ells CiU, i el Real Decreto Ley
que endureix la jubilació anticipada i parcial ha estat rebutjat en bloc per tota
l’oposició.
DONAT que des de CiU hem considerat que aquesta reforma era innecessària e
injusta, en uns moments en que l’atur colpeix durament als majors de 50 anys,
col·lectiu que està amenaçat per un atur de llarga duració.
DONAT que per altre banda, el Gobierno ha impulsat la creació d’un grup d’experts,
perquè traslladi una proposta sobre la futura reforma del sistema de pensions.
DONAT que el primer dels temes que planteja l’esmentat informe, és el de
sostenibilitat, basat en la reducció de la pensió en base a l’esperança de vida (que
esperem que no sigui així i que això no sigui un primer pas, quedi aquí l’advertiment)
no expressa sinó, una ferma voluntat de procedir a desmantellar el nostre sistema
actual de pensions basat en el repartiment, a canvi de mètodes actuarials, propis d’un
sistema de capitalització, a on es rep en funció d’allò que s’aporta.
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DONAT que un altre tema, no pas tampoc menor, es la no revalorització de les
pensions presents i futures en funció de l’IPC, sinó d’acord amb l’evolució de les
despeses i els ingressos del sistema, cosa que a la pràctica, acabarà suposant la
pèrdua del poder adquisitiu i per tant la pèrdua de capacitat de consum dels
pensionistes, cosa que si mes no, creiem que poc a poc, exposa arribar en molts
casos a nivells de pobresa i per tant a l’exclusió d’aquest col·lectiu.
DONAT que hem de pensar que en aquests últims anys a Catalunya, hem estat
contribuïdors en positiu, generant un superàvit de 21000 milions en ingressos a la
seguretat social respecte del que es paga per pensions, tot i patir que l’augment del
IPC de les pensions es de nivell estatal, quan tots sabem que l’IPC de Catalunya es
superior i per tant les revaloritzacions de les pensions no ho son amb aquest índex
sinó amb l’Estatal, el que suposa constantment una merma de l’augment progressiu
de les pensions pel conjunt de pensionistes catalans.
DONAT que des de CiU considerem com una línia vermella que no estem disposats a
acceptar tal i com es la possible la reducció del sistema de pensions actuals, ja que
debilitaria a un col·lectiu com ho és el dels jubilats, que ara per ara garanteix el que
moltes famílies puguin subsistir en els moments actuals de crisis generalitzada.
DONAT que des de CiU en cap cas debilitarem a un col·lectiu ja dèbil de per si
mateix, i que a dia d’avui està fent un sobreesforç per garantir la cohesió social
DONAT que des de CiU el que demanem a l’hora d’introduir canvis que es poden
entendre com a necessaris, és que hi hagi la màxima prudència i sensatesa possible,
a part d’un màxim acord i consens entre la majoria de les forces polítiques del
Congreso de los Diputados.
Per tot això el grup municipal de convergència i unió de l’hospitalet de Llobregat
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :
PRIMER.-Que l’Ajuntament de L’Hospitalet traslladi al Gobierno del Estado i a tots els
grups polítics que formen part del Congreso de los Diputados que l’informe definitiu
de la reforma de les pensions elaborat per un comitè d’experts designat pel Gobierno
del Estado, no desvirtuï el Pacto de Toledo, que mantingui vigent i constant el seu
esperit, i que les futures reformes de les pensions tot i entendre que son necessàries,
no es desviïn del camí traçat des de l’any 1994 en que es va crear l’esmentat Pacto.
SEGON.- Que l’Ajuntament de L’Hospitalet traslladi al Gobierno del Estado la voluntat
d’aquest consistori de recordar que les reformes de les pensions són i han de seguir
sent fruit de l’acord polític de la majoria dels partits polítics del Congreso de los
Diputados i del diàleg social i dels seus agents, i no pas de l’ imposició de majories
absolutes.

MOCIÓ 26.- PER A DEMANAR LA REDUCCIÓ DE L’IVA EN LA PRÀCTICA
ESPORTIVA.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Díez i Bas; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’1 de setembre de 2012 es van començar a aplicar les mesures
contingudes en l’article 23 del “Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, el
qual modifica la “Ley37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido”.
ATÈS que a banda de l’augment dels tipus impositius, es van introduir modificacions
en el tipus aplicable a una sèrie de béns i de prestació de serveis, entre les quals hi
ha els serveis prestats a persones físiques que practiquen l’esport.
ATES que aquestes modificacions han suposat un augment de la pressió fiscal,
passant del 8% al 21%. Són productes i serveis que fins ara tenien l’IVA reduït i als
que se’ls aplica el tipus general, en concret:
- Les activitats esportives, concretament, als serveis prestats a persones físiques que
practiquen esport. També l’ús de pistes esportives.
- Les classes per a la pràctica d’esports, com per exemple, la quota dels
gimnasos.
- Les activitats relacionades amb esports d’aventura.
- El lloguer d’equips i material per a la pràctica esportiva.
ATÈS que aquest canvi en el tipus impositiu, a més de ser un perjudici per als agents
privats i entitats que es dediquen al sector, suposa en l’àmbit de les instal·lacions
esportives del municipi un increment dels preus per accedir-hi, entre d’altres.
ATÈS que en aquest sentit, existeixen associacions ciutadanes que ens han mostrat
la seva preocupació per la pujada d’aquest impost, i per com els està afectant tant pel
manteniment de les seves instal·lacions com per la participació en les activitats
esportives que ofereixen, per part dels seus usuaris.
DONAT que la realització d’exercici físic i esport és sempre una opció saludable per a
la població que cal promocionar des dels estaments públics, establint els mecanismes
necessaris per tal de facilitar la seva pràctica.
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VIST que és necessari, doncs, replantejar una rebaixa del tipus impositiu de l’IVA per
a la realització de l’activitat esportiva, fonamentalment per dos motius: per a
promocionar l’exercici físic com a hàbit de vida saludable, i perquè el major benestar
de la població ha de comportar la consegüent disminució de despeses en atenció
sanitària.
Per tot això el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l'Ajuntament Ple,
l'adopció del següent
Únic.- Demanar al govern estatal que es replantegi i redueixi el coeficient de l’Impost
sobre el Valor Afegit pel que tributen les activitats econòmiques en la pràctica de
l'esport: gimnasos, clubs esportius, equips diversos, etc., que actualment és
l'ordinari,del 21%.

MOCIÓ 27.- PER PROPOSAR QUE EL DISTRICTE III SIGUI ANOMENAT
OFICIALMENT “SANTA EULÀLIA I GRAN VIA SUD”.
VA QUEDAR SOBRE LA TAULA.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, números 28, 29, 30 i 31, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, hem sembla que parlaran els dos.

SR. ESTEVE
Sí, jo esgotaré el 2,5 minuts primers i després el meu company la resta.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, facin-ho com vulguin.

SR. ESTEVE
Si gira el rellotge, gràcies. En tot cas, la primera de les mocions és exigint la retirada
del projecte de Llei orgànica anomenat LOMCE. El text actual ha estat aprovat pel
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Consell de Ministres, sense el consens de la comunitat educativa i es tracta de la
setena reforma en profunditat de la norma estatal en 35 anys, que es diu ràpid i, per
tant, la seva manca de consens augura ja que n’hi haurà una vuitena reforma quan
canviï el govern. Per tant, és una situació inèdita a un país europeu i que produeix
incredulitat, incertesa, frustració, indignació, inestabilitat, en el professorat del nostre
país.
La LOMCE és evident que ataca el model d’immersió lingüística al nostre país, és
evident que pretén segregar alumnes en funció de la llengua i relega el català com
assignatura no troncal i també és evident que recentralitza les decisions educatives
pel que fa al currículum, creant revàlides i condicionant als mestres a l’hora de
prioritzar continguts.
Però la LOMCE va molt més enllà dels aspectes lingüístics i recentralitzadors, que és
el que bàsicament ha criticat el govern de la Generalitat. Per què, perquè la LOMCE
també ataca la cohesió social, no fa cap referència als alumnes amb necessitats
educatives específiques, segrega els alumnes per capacitats a partir de 2n de la
ESO, creant diversos itineraris acadèmics i separa els alumnes en funció de l’elecció
de l’assignatura de religió o incentiva la segregació per sexes, blindant els concerts
econòmics a les escoles que la practiquen.
També la LOMCE promou la competència entre l’alumnat i entre els centres, per
damunt del valor de la cooperació i del treball en equip, que és el que principalment
intenten prioritzar els mestres de la nostra ciutat. Prioritza els resultats per davant de
la qualitat i de l’equitat dels processos educatius i, fins i tot, preveu la creació de
rànquings acadèmics entre escoles.
Per tant, la LOMCE va en sentit contrari també, a la necessària laïcitat del sistema
educatiu, elimina Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de la cúpula
eclesial, torna a col·locar amb força la religió com assignatura que comptarà per a la
nota de final de la ESO.
També és un atac a l’escola democràtica i a la participació del professorat i de les
famílies, per tant, resta autonomia als centres i redueix la participació. També relega
els governs locals respecte a l’oferta educativa, a la programació de l’oferta educativa
i respecte a la representació en els consells escolars.
Per tot això, evidentment, exigim al govern la retirada de la LOMCE i exigim també el
cessament immediat del ministre d’Educació, José Ignacio Wert.

Essent les 20.35 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
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Molt bé, Sr. Salmerón, per a la resta de mocions.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. En primer lloc, defensarem la moció sobre el transport públic a
Bellvitge, l’hem explicat altres vegades, s’ha explicat també abans, per tant, seré molt
breu. En aquesta moció ens fem ressò, com s’ha dit abans, de les demandes que ens
arriben sobretot dels treballadors i dels usuaris de l’Hospital Universitari de Bellvitge,
hi ha una afectació important a la mobilitat, provocada per aquesta deficient estació
que tenim en aquests moments, però sobretot, que ens el que ens pertoca més des
del municipi, per la inseguretat dels usuaris i dels treballadors i treballadores de
l’hospital, especialment a unes determinades hores del dia, pel que suposa travessar
el passadís soterrani que tenim en aquests moments.
És per això i després de les converses que ha tingut l’Ajuntament amb la AMT de
manera infructuosa, que pensem que és molt important que aquesta moció avui
s’aprovi al Ple, que demanem a la Entitat Metropolitana que estudiï solucions i que al
menys, com a mínim, una de les línies d’autobusos que vénen del Baix Llobregat,
modifiquin el seu itinerari, sobretot a les hores puntes, per poder entrar en el recinte
universitari. Pensem que és important, insisteixo, que s’aprovi aquesta moció, ja
sabem que el recorregut de la mateixa molt probablement no s’aprovarà a l’Àrea
Metropolitana en la seva totalitat o en la seva literalitat, però aquest debat hem de fer
que arribi a l’Entitat Metropolitana, nosaltres, el nostre grup polític allà, també estem
treballant perquè puguin presentar-ho, perquè és una situació realment, doncs no
adient en el temps que corren, doncs el “via crucis” que han de fer molts treballadors i
treballadores, posant en risc la seva integritat i la seva seguretat i, per tant, que
s’aprovi finalment aquesta moció.
La segona de les mocions que presentem, és una moció que ens arriba també de la
societat civil, és una moció de condemna de la dictadura franquista i de suport a
l’adhesió a la querella 4.591-10 del Jutjat número 1 de Buenos Aires, per delicte de
genocidi i lesa humanitat, contra els responsables de la conculcació dels drets
humans durant el franquisme. I ho fem sobretot atenent a la memòria de les
persones, de les 23 hospitalenques i hospitalencs que van ser afusellats entre el 23
d’abril de 1939 i el 7 de maig de 1943, pensem que des d’un punt de vista moral, des
d’un punt de vista ètic, la seva ciutat, doncs d’alguna manera la seva memòria mereix
que la seva ciutat s’adhereixi, recolzi aquesta iniciativa, aquesta querella, que per fi,
per bé que hagi estat en un país que no sigui el nostre, que sigui l’Argentina qui hagi
començat aquest procés, doncs d’alguna manera aquesta ciutat reti aquest
homenatge a la memòria d’aquestes persones.
És una moció que no té intenció d’obrir cap debat ideològic, però sí pensem que la
història, d’alguna manera, doncs té un deute pendent en el nostre país, al conjunt de
l’Estat Espanyol, i és el deute d’acabar finalment aquesta transició. Pensem que la
transició que es va iniciar amb la mort del dictador, no s’acabarà fins que aquest país
no sigui plenament democràtic i, per tant, condemni el cop d’Estat de l’any 1936, que
va obrir la guerra civil i, sobretot, doncs condemni el règim, com han fet d’altres
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països civilitzats, la mateixa Argentina o Xile, han fet amb les seves dictadures i, per
tant, això és el que toca fer en aquests moments en el nostre país. I la prova que la
transició no està ni de bon tros acabada, és que l’únic jutge que ha intentat al nostre
país obrir un procés d’aquestes característiques, ha estat apartat de la carrera
judicial.
Per tant, pensem que aquest Ajuntament ha de fer, en memòria dels seus afusellats
durant aquest episodi de la dictadura, doncs ha de donar suport a aquesta querella,
que s’ha de tramitar i que s’ha de presentar a Buenos Aires.
I, per últim, és una moció que també ens ve de diferents entitats que hi ha a la moció,
no m’estenc, diferents entitats de caire ecologista, mediambientalista, social, que
defensen la necessitat que el riu Llobregat continuï tenint el paper vertebrador que ha
tingut al llarg de la seva història, que ha tingut al llarg de la història de la comarca del
Baix Llobregat i de l'Hospitalet, en el sentit de ser un eix vertebrador de la
comunicació, de la seva indústria a tots els nivells i també de la seva capacitat i
producció agrícola. S’han fet avenços importants pel que respecta a la recuperació
del riu Llobregat, però encara queda un camí molt important, perquè el riu Llobregat
deixi d’estar en perill, com és en aquests moments la seva qualitat de les aigües, la
seva biodiversitat i que recuperi el paper que li correspon i el protegim, a partir d’ara,
de les infraestructures que l’han, d’alguna manera, trinxat al llarg dels últims 30, 40
anys.
Per tant, és una moció que demana aquesta adhesió de l’Ajuntament en Ple, com han
fet d’altres molts municipis de la comarca del Baix Llobregat, pensem que el fet que
avui ho fes també l'Hospitalet, és un recolzament molt important a aquesta iniciativa,
perquè el 2013 sigui l’any del riu Llobregat i comprometi a totes les administracions a
treballar per a la seva conservació i per a la seva qualitat de l’aigua.

Essent les 20.40 hores entren a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta i el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del grup municipal del Partit
Popular.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Iremos moción por moción, empezaremos por la moción
número 28, la modificación de itinerarios del transporte público en el acceso a
Bellvitge, nosotros, Plataforma per Catalunya votará obviamente a favor de la moción,
ya que, bueno, realmente piden exactamente lo mismo que pedía el Partido Popular y
como se le ha votado a favor una moción, lo lógico es votar a favor la otra. Porque
realmente a veces parece que en este Pleno, parece una cuestión de a ver quien…,
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realmente estamos entre dos debates, o el de críos pequeños o entre el a ver quién
la tiene más larga, porque si ustedes están pidiendo exactamente lo mismo que los
otros, la verdad es que no costaba nada ponerse de acuerdo y pedir lo mismo.
Realmente además, para los pocos temas de ciudad que suelen traer, una vez que
traen uno, no cuesta nada ponerse de acuerdo y encima son cosas que realmente
interesan a la ciudad. Y bueno, decir simplemente esto, que se la votaremos a favor,
como hemos votado la del Partido Popular.
Respecto a la moción número 29, que ustedes exigen la retirada del proyecto de Ley
orgánica de…, bueno de la LOMCE, curiosa la palabra exigir, si la miran en un
diccionario es pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho. Realmente
ustedes aquí exigen la dimisión de un ministro, realmente no sabemos si este
derecho a hacer dimitir a ministros y ordenar a gobiernos, emana del poder que nos
da el Pleno de la ciudad o si el poder este de la exigencia emana de la capa esta
infame que tienen ustedes a veces de superioridad moral, con la que les gusta
actuar. Valga por delante que si desde aquí se pueden exigir ceses o dimisiones,
pues nosotros podemos exigir el cese de todos los ministros, de Rajoy, de Artur Mas,
del Rey, de su familia y podemos exigir, ya que emana de nosotros, la paz mundial y
el fin de la pobreza, pero bueno, lamentablemente no es así.
Centrándonos en lo que piden en la moción, el grupo municipal de Plataforma per
Catalunya, considera urgente y necesaria una reforma total de la enseñanza, ya que
nuestro país sufre un grave déficit en la educación que nos sitúa en la cola de Europa
en este desarrollo educativo. Nosotros no apostábamos ni por la LOGSE, ni
apostaremos por la LOE, ni apostaremos por la LOMCE, ni apostaremos, como no
hemos apostado, por modelos que se han visto completamente ineficaces para
alcanzar los parámetros de calidad óptimos, que nosotros consideramos necesarios
para abordar esta reforma.
Y realmente aquí sí que se necesitaría un gran consenso, un gran pacto de Estado,
un gran consenso con la comunidad educativa, aunque como ya hemos dicho en la
moción anterior, veremos cómo no se dan los requisitos necesarios para ello. Nos
oponemos, como ya hemos manifestado en innumerables veces, al modelo de
inmersión lingüística que están defendiendo en esta moción, motivo por el cual, pese
a compartir muchos de los argumentos que ustedes dicen, no podemos votar a favor
esta moción, si enmendasen la palabra exigir por instar y retirasen las referencias a la
inmersión lingüística, pues se la votaríamos a favor, intuyendo que, lógicamente, no
van a enmendar estas dos cosas, avanzamos que el grupo municipal de Plataforma
per Catalunya se abstendrá en su moción.
Respecto a la moción número 30, la que nos habla del franquismo y de hechos
ocurridos hace 80 años, dicen ustedes que no tienen un interés político y ustedes
tienen todo el interés político del mundo cuando presentan estas mociones. Tienen
un interés político en rememorar lo que pasó hace 80 años, tienen interés político en
resucitar muertos y crear problemas, y es lo que ustedes intentan traer aquí al Pleno.
Realmente sí vemos muchas veces por la actitud de la gente, cuando uno habla
sobre lo que hablamos en los Plenos, ya que cada vez parece que viene menos
gente a los Plenos y no me extraña, porque suelen ser soporíferos, porque lo único
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que se hace aquí es trasladar los debates del Parlament o del Congreso de los
Diputados a un Pleno, en el cual no tenemos competencias para el 90% de cosas
que se proponen, y entendemos que de vez en cuando se traigan mociones que
marquen un perfil político, pero entendemos que se puede traer una, no traer
siempre, en cada Pleno, tres o cuatro. Y esto no va sólo por esta moción, sino que va
muchas veces por lo que hacemos, incluidos nosotros mismos, lo que hacemos todos
los grupos, y que tendría que ser planteable, porque esto la verdad es que cada vez
tiene menos utilidad y cada vez la gente se da más cuenta.
Y referente a su moción, simplemente, no vamos a entrar a debatir en la moción, pero
decir que cuando realmente hablamos con vecinos y les decimos que se planteaba
esta moción, con vecinos y amigos de aquí de la ciudad, la verdad es que la pregunta
que nos hacen es si a nosotros nos pagan por debatir lo que pasó hace 80 años y
que si un Pleno del Ayuntamiento tiene que debatir esto. Realmente nosotros no
creemos que tengamos que debatir esto, por tanto, ni siquiera entraremos en el
debate, y lo que ustedes traigan sobre estos temas de la historia, pues obviamente se
lo votaremos en contra, porque aparte lo hacen con toda la mala intención del mundo.
Y respecto a la moción número 31, la que habla de la campaña “2013, any del riu
Llobregat”, se la votaremos a favor.

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

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré sobre la moció número 28, que tracta de
la modificació d’itineraris, bé, en el primer punt de la moció, com que encara
mantenen el mateix, doncs votarem en contra, en el segon també, en el tercer
votarem a favor, perquè estem a favor, evidentment, de millorar la seguretat d’aquell
entorn, i en el quart votarem a favor. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la resta, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Referent a la següent moció, la número 29, doncs limitar-nos a llegir les 10 raons que
han donat des de Som Escola, per rebutjar aquesta Llei. La primera, és la incapacitat
del govern de l’Estat per buscar un consens en aquesta matèria educativa. La segona
és que és una Llei que instrumentalitza les aspiracions legítimes de millorar el
sistema educatiu. La tercera, que no disposa d’una memòria econòmica creïble i
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suficient. La quarta, que conculca el principi d’igualtat d’oportunitats. Cinquena, que
aprova un sistema de revàlides amb efectes punitius, en lloc de formatius, jo aquesta
la considero extremadament greu com a mestre que sóc. Sisena, devalua el sistema
de formació professional, que és un sistema que el que hauríem de fer es potenciarho actualment. Setena, denega la diversitat lingüística de les comunitats autònomes,
aquesta, no cal dir-ho, com a nacionalista també la trobo molt, molt, molt greu.
Vuitena, imposa la recentralització educativa, en promoure un canvi en la distribució
de les competències. La novena, limita la participació de la comunitat educativa, en
buidar de competències els Consells Escolars. I la desena és que lesiona la
credibilitat d’equitat del nostre sistema educatiu públic.
Per aquestes raons Som Escola també s’atreveix a exigir que es modifiqui aquesta
Llei, que es retiri aquesta Llei i també exigeix la dimissió del ministre Wert, i
Convergència i Unió no serem menys que aquesta gent i també creiem que s’ha
d’exigir la dimissió d’un ministre quan ha demostrat aquesta incapacitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, respecte de la moció de la dictadura franquista, volíem dir que votarem a favor i
també volia argumentar el per què. El que nosaltres pensem, bé, la cosa més
important és que a mi m’agradaria que aquesta moció fos l’última que es portés en
aquest Ple sobre aquest tema i diré el per què. Jo penso que hi ha dos temes, el
tema de la dictadura franquista m’agradaria que tots els grups d’aquest Ajuntament
sabéssim exactament quin és el posicionament sobre la condemna de la dictadura,
perquè moltes vegades hem tingut, a nivell de l’Estat Espanyol, alguns partits polítics
encara tenim idees molt fosques de què fan sobre aquest tema, a mi el que
m’agradaria és que tinguéssim ja clar i definit quin és el posicionament de tots sobre
aquest tema, des de Convergència i Unió no ho dubtem, vull dir, perquè estem en un
lloc en el que molts, jo parlo per mi, familiars meus van patir aquest tema i també en
el recolzament en aquesta querella i tal, però per gent que ha viscut, o sigui, que va
néixer en aquesta ciutat. Però també m’agradaria que fos, diguéssim, en la mesura
del possible, que fos l’última en l’estricte sentit de dir, escolteu, condemnem aquest
tema, passem fulla, posem-nos a treballar en positiu.
Aprofito per dir també unes altres coses de diferents intervencions, que jo també m’he
sentit al·ludit en diferents intervencions d’altres partits polítics, jo també porto dos
anys com a regidor, al igual que el meu company Cristian Alcázar i altres companys
d’aquest Consistori i no crec que per portar dos anys i un altre que en porti deu o
quinze o vint, sigui més hàbil, més llest o millor preparat, vull dir, la preparació a
vegades ve d’uns altres llocs i, en tot cas, crec que molts dels que estem aquí
intentem fer la feina bé, intentem fer la feina en positiu, defensant als nostres partits
polítics, intentant no buscar la confrontació per confrontació, sinó la confrontació en
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aquells temes en els que no hi ha un acord, però sempre intentant avaluar-ho i
m’agradaria que també molts dels que han intervingut prenguessin aquesta reflexió,
vull dir que no sap més qui més temps porta, sinó qui en sap és aquell que
l’experiència l’aporta en positiu, o a vegades hi ha gent que ve d’altres móns i porta
menys temps i en sap més, no crec que sigui una qüestió aquesta que s’hagi de
posar en dubte.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, per fer el posicionament sobre la moció que parla de l’aigua, més concretament
del riu Llobregat. És evident que el riu Llobregat, al igual que la resta de rius, ja no
només del nostre país, sinó del planeta, són fonts de riquesa, han estat fons
d’evolució i són, sens dubte, punts de trobada de civilitzacions i de cultures i que, per
tant, en aquest sentit, doncs és sempre un element positiu. Segurament a dia d’avui
donem encara més valor a l’aigua que fa uns anys, no segurament més que fa cent,
en què es valorava moltíssim, però a dia d’avui, fruit de la consciència que tenim de
l’escassetat de l’aigua i de la necessitat de la mateixa, aquesta és valorada d’una
altra manera.
Per altra banda, nosaltres compartim la importància de la nostra realitat, del que ha
significat, doncs el riu Llobregat, l’evolució d’aquesta zona, merament agrícola fa uns
anys, a una zona industrial, també en certs moments, doncs una mica, si em
permeten l’expressió, desbocat, la utilització del propi riu. Però també és cert que la
consciència de tots, dels governs i també de la societat en general, ha fet que això
evolucioni d’una forma positiva, per tant, el poder donar valor al que ha estat el riu
Llobregat per a tots nosaltres, doncs creiem que pot ser un element positiu i per això
Convergència i Unió hi votarà positivament.

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

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Para posicionar al Partido Popular sobre la moción 28, la
modificación del itinerario de transporte del Hospital de Bellvitge, nosotros votaremos
a favor, creo que el posicionamiento del Partido Popular en este sentido ya ha
quedado explícito, ya ha quedado claro en la moción que he presentado con
anterioridad. Decirle además que el Partido Popular presentará en los ayuntamientos
afectados, Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Boi, El Prat, la moción para reforzar
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la que hoy se aprueba aquí en el Ayuntamiento de Hospitalet y llevarla al Área
Metropolitana, también la debatiremos allí. Y decirle que si usted también tiene la
intención de llevarla en el Área Metropolitana, decirle que nuestro compromiso es
llevarla y debatirla, no dejarla encima de la mesa, ya se lo aseguro, por tanto,
nosotros sí que llevaremos en el próximo Pleno del Área Metropolitana la moción, así
como en los ayuntamientos afectados. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Bien, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de la Ley orgánica de mejora de
la calidad educativa, primero hay que indicar que los problemas del sistema educativo
no son económicos, porque en los últimos diez años se ha duplicado el gasto público
en educación, se ha pasado de 27.000 millones de euros a 53.000 millones de euros.
Hoy la OCDE ha remitido un informe donde se indica que España destina a
educación pública por alumno, un 15% más que la media de la Unión Europea y la
media de la OCDE, y los resultados han empeorado, por tanto, el problema no es el
gasto en educación. Según ese informe que hoy ha sido remitido, la ratio de alumnosprofesor en España es de 10 alumnos por cada profesor, mientras que en el resto de
Europa es de 11 y en el conjunto de la OCDE es de 13 alumnos por profesor, por
tanto, el problema es otro.
El problema ya estaba reflejado en el informe elaborado por el Consejo de Estado,
que enmendaba la totalidad de la Ley orgánica de educación del año 2006, Consejo
de Estado, no Partido Popular, una Ley aprobada por el Partido Socialista y también
contó con el apoyo de Izquierda Unida. Desde 1985, las únicas leyes de educación
que han existido en España, usted lo sabe tanto como yo, sólo han sido las
socialistas y los resultados son muy malos. Lo que no podemos hacer es lo que usted
nos pide, es no hacer nada, no podemos no hacer nada, cuando, hombre, tenemos el
25% de alumnos que abandona la escuela sin título alguno, el doble de la media
europea, cuando el 40% de los alumnos menores de 15 años ha repetido alguna vez,
cuando el fracaso escolar es del 30%, cuando el paro juvenil también está
relacionado, en parte, con la situación de fracaso educativo, cuando el 25% de
jóvenes de edades entre 15 y 29 años ni estudia, ni trabaja, sólo superado por Israel.
Ante esos pésimos resultados, de una pésima política educativa, puesto que no ha
habido otra, tenemos que actuar y no podemos continuar con un modelo educativo
que lleva al fracaso a nuestros hijos.
Ante esa situación, la LOMCE incorpora medidas que ya han sido puestas en práctica
en otros países, donde han mejorado los resultados en educación, ejemplo,
Finlandia. Medidas como el refuerzo en materias troncales, como matemáticas,
historia, castellano, ciencias o lengua extranjera, en donde se aseguran, no
porcentajes, sino mínimos de conocimiento, la implantación de la cultura del esfuerzo
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y así no se podrá pasar de curso con tres suspendidas, no como hasta ahora que
eran cuatro, el establecimiento de evaluaciones externas a final de cada etapa de
primaria, ESO y bachiller, en sustitución de las pruebas de acceso a la universidad,
para detectar de forma temprana los problemas en educación, fomentar la autonomía
de los centros, haciendo que los docentes sean responsables en la gestión y
despolitizando la elección del director del centro educativo o fomentando la formación
profesional a través de los ciclos de formación profesional básica a partir de los 15
años, así como algo muy importante, la formación dual o la formación profesional de
grado medio.
Creemos que no podemos resignarnos a ver cómo nuestros hijos son los que peor
resultados educativos tienen de la Unión Europea. Lo que nos propone Izquierda
Unida es no hacer nada y desde el Partido Popular pensamos que es sensato pensar
que si el modelo educativo anterior ha fracasado, como ratifican todos los
indicadores, tenemos que cambiarlo y dar una oportunidad a nuestros hijos, por eso
votamos en contra de la moción.
Respecto a su tercera propuesta, votamos a favor del primer punto de condena del
franquismo, como cada año hacemos cuando cada año Izquierda Unida nos trae la
misma moción y nos abstenemos en el segundo y en el tercer punto de manifestar el
apoyo y adhesión a la querella interpuesta por un juzgado de Buenos Aires y nos
abstenemos, porque en la Comisión de Presidencia indicamos que no podíamos dar
apoyo, pues a un documento desconocido, ya que la copia de la querella no fue
facilitada por el grupo municipal de Izquierda Unida y, por tanto, no podemos dar
apoyo a algo que desconocemos a qué nos compromete. En esa misma Comisión
solicitamos a Izquierda Unida que nos remitiera la querella para poder posicionarnos
y no lo ha hecho y ustedes nos piden adherirnos a un documento que a lo mejor es
que ni ustedes han visto y, por tanto, sería un grave irresponsabilidad por su parte, lo
que podría comprometer a este Ayuntamiento y de ahí nuestra abstención.
Y respecto a la tercera moción, pues votamos a favor de declarar en Hospitalet el año
2013 como año del río Llobregat y adherirnos a la Comisión del río Llobregat y de
paso les pedimos que apoyen la mejora del entorno, porque si usted pasa por allí, el
entorno del río Llobregat, pues a su paso por Hospitalet está sucio y lamentable y,
por tanto, le pedimos que también, dentro de sus posibilidades, pues también apoye
esa mejora. Y de paso, pues aprovechar para preguntar que cómo tenemos el
proyecto de desarrollo de Can Trabal, que me parece que es usted el responsable
que tiene que presentarlo, estamos a mitad de legislatura y aún no lo han presentado
y yo le pido que nos informe también en ese aspecto. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, todo a su tiempo, no quiera correr más de la cuenta. Ara li toca al grup
socialista, Sr. Bonals.

SR. BONALS
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Bé, la moció 28, ja he manifestat en el debat anterior que li donaríem suport.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, per part del grup socialista donarem suport a la moció que demana, entre d’altres
coses, però fonamentalment la retirada de la Llei orgànica de qualitat de l’educació i
fonamentalment, no reiteraré els arguments, perquè comparteixo bastant el que s’ha
dit, tant per qui ha defensat, el Sr Lluís Esteve, com fins i tot pels arguments que
manifestava Convergència i Unió. Jo crec que un dels mèrits que ha tingut el ministre
Wert és que ha posat d’acord, una cosa que és molt difícil, a tothom, en contra, tret
del Partit Popular, dubto també si el Partit Popular no està en contra o alguns sectors
del Partit Popular, d’aquesta Llei, que sí és veritat que parteix d’un diagnòstic que
qualsevol altre Llei, fins i tot la Llei d’educació de Catalunya, la LOE, etc,
d’evidentment, que no només a Espanya o a Catalunya, sinó en el conjunt de la
OCDE i, fins i tot, en bona part dels països de la Unió Europea, cal millorar els
resultats educatius.
Un dels problemes que té el nostre país fonamentalment, més que els resultats
educatius, és l’abandonament prematur, els nostres nois i noies, ara no tant per la
crisi, a la que poden marxen del sistema educatiu i, per tant, és un sistema educatiu
que, si té algun defecte, no és que sigui molt laxe i suau, sinó que expulsa
ràpidament els alumnes del sistema. Per tant, parteix d’una diagnosi correcta, però
després les solucions apunten cap a direccions que no tenen res a veure a vegades i
que en d’altres casos, des del meu modest punt de vista, el que faran és encara
empitjorar aquests resultats educatius i facilitar aquest abandonament prematur dels
alumnes, del sistema educatiu.
Però és que, no només ha posat d’acord a tots els grups polítics, als agents socials,
el Consell Escolar de Catalunya ja ha preparat un informe on hi ha pràcticament
unanimitat, es que hasta el Consejo del Estado les hacen a ustedes una serie de
advertencias que, evidentment a mi em deixarien molt preocupat. Primer, el Consell
de l’Estat els hi diu que: “sería deseable alcanzar un acuerdo general, para garantizar
la estabilidad del sistema educativo, que es clave en este sentido para mejorar la
calidad de la enseñanza.”
Evidentment, coses que no tenen res a veure amb la millora dels resultats educatius,
vostès aprofiten la Llei per acabar amb la concepció laica de l’educació, ja s’ha dit,
però el mateix Consell de l’Estat els hi fa un advertiment, és que no hi ha cap matèria
ètica o cívica en l’educació, els alumnes que optin per cursar religió, no fan cap
matèria d’ètica, en el moment que estem actualment de crisi de valors, etc. A més a
més, dir que la religió és l’alternativa a l’ètica o a l’inrevés, em sembla realment
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forassenyat.
És una Llei autoritària, de conversa de cafè, el ministro torero decide que va a
mejorar los resultados educativos y entonces qué hace, yo fijaré los contenidos
educativos, es carrega les competències de les comunitats autònomes, y yo evaluaré
a todos los alumnos, no los maestros, ni los profesores, yo como ministro evaluaré.
Evidentment, això ens porta a temps passats y nunca los tiempos pasados van a
volver, va a fracasar, se va a fracasar, perquè és impossible tirar endavant aquesta
mesura. Estas reválidas, a més a més, doble revàlida pels alumnes que hagin de fer
FP i els alumnes que vulguin fer batxillerat, però és la revàlida dels alumnes que fan
batxillerat, si després fracassen, no els hi serveix per anar a FP, hauran de tornar a
fer una altra revàlida per anar a FP.
I això sense parlar d’aquesta clara voluntat de segregar totalment els alumnes per
motius diferents, per a les escoles, ens hem carregat el servei educatiu, aquella cosa
que hem anat avançant en intentar que la doble xarxa integri i que no separi els
alumnes, per raó de llengua, segreguem els alumnes per raó de llengua, segreguem
els alumnes dins de les escoles en itineraris tancats ja des de segon d’ESO, amb
itineraris que conduiran a titulacions diferents i amb revàlides diferents quan acabin
aquests itineraris, posem l’educació en una carrera d’obstacles que l’únic que farà és
agreujar el problema que tenim d’expulsió dels alumnes abans d’hora.
Separem els alumnes per sexe, fins i tot el Consell de l’Estat els hi ha dit que
argumentin pedagògicament la mesura, que vostès han de garantir un principi
constitucional com és el de la igualtat de gènere, que només es pot garantir en una
escolarització mixta, cóm podem treballar per a la igualtat de gènere que és un
principi constitucional, sense aquesta escolarització mixta. Per raons econòmiques,
no garantim la gratuïtat de l’educació infantil i de l’educació postobligatòria, cap
competència pels ajuntaments, fins i tot el Consell de l’Estat els hi diu, memòria
econòmica, no parlen de cóm finançaran vostès aquesta Llei.
En fi, i el pecat d’omissió, tot allò que necessitaria el sistema educatiu, que jo ara no
tinc temps d’exposar, cap referència, no hi ha res en la Llei que permeti albirar una
mesura que puguem deduir d’ella una millora dels resultats educatius.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Pel posicionament respecte de la moció número 30 i número
31. Respecte de la moció número 30, la condemna de la dictadura franquista i el
suport a la querella, nosaltres votarem favorablement, pensem, i abans ho deia el Sr.
Monrós, jo crec que tan de bo que aquesta sigui l’última vegada que hem de portar
aquesta o algunes per l’estil, en el debat d’aquest Ple. Crec que encara hores d’ara
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és una ferida oberta, que val la pena que tanquem i que segur tots avançarem més
tranquils, és farà més justícia, especialment amb les famílies de tots els que van ser
represaliats en aquella època i crec que, com a país, per poder continuar tirant
endavant, no es tracta tant de ser revisionista, d’estar permanentment revisant la
història, sinó de tenir uns bons ciments per poder continuar tirant endavant. Per tant,
tan de bo s’acabi aquest procés i d’altres que hi ha oberts, com tot el tema de les
fosses comuns al llarg de tot el territori espanyol i que això pugui acabar amb la
tranquil·litat de les famílies i amb el coneixement de la veritat d’aquells anys tan
obscurs.
I pel que fa a la moció número 31, nosaltres també votarem favorablement, nosaltres
sempre diem, i fins fa no gaire, el nom de la nostra ciutat l'Hospitalet de Llobregat, i
dèiem i que difícil és estan a Hospitalet i sense sortir de la nostra ciutat, arribar fins el
riu, bé, ara ja tenim un petit camí, hem aconseguit fer un traçat que ens porta cap el
riu sense necessitat de sortir del nostre terme municipal, crec que és un avenç
important, que hem de continuar incidint en aquesta direcció i ser capaços de posar la
ciutat també de cara al riu i no d’esquenes com fins ara. Aquesta declaració de l’any
2013, com l’any del riu Llobregat, jo crec que ens ha d’ajudar a conscienciar al
conjunt de la població que aquest riu existeix a la nostra ciutat, que en forma part,
que forma part de la nostra història, però que, a més a més, tenim voluntat que també
formi part del nostre futur. Volem fer coses al riu, volem que el riu formi part de la
nostra ciutat, que siguem capaços d’apropar-nos a ell d’una manera fàcil, que el riu
formi part de l'Hospitalet i que, per tant, mica en mica, siguem capaços de portar
activitat i de portar coneixement i reconeixement al riu Llobregat, que forma part de la
nostra història i, com els hi deia, esperem que formi part del nostre futur.

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

SR. SALMERÓN
Sra. Alcaldessa. En primer lloc, agrair als grups polítics que han votat favorablement
a les mocions i en segon lloc, fer un parell de comentaris. El primer al Sr. del Río, és
veritat, es verdad que usted prepara muy bien los debates, yo se lo he dicho varias
veces, prepara muy bien los debates y tiene una extraordinaria habilidad para
preparar los debates, para argumentarlos y para salirse muchas veces airoso. Pero
fíjese por donde, hasta usted que prepara tan bien los debates y que muchas veces
sale airoso, hoy pues ha tenido algún error y el error es que usted, para no votar
favorablemente a la moción que pedía el apoyo a la querella del franquismo, ha
aludido que no tenía la querella y nosotros enviamos la querella a partir de su
observación y me lo confirmaban con gestos el resto de grupos del consistorio. Por
tanto, no se preocupe, no pasa nada, nadie es perfecto, también usted se equivoca y
también usted ha patinado. Pero no se preocupe, porque yo creo que a nadie, no
hace falta que se esfuerce ahora en buscar otro argumento, porque creo que a muy
poca gente le va a sorprender que usted no vote favorablemente a la moción, por
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tanto, no se preocupe en buscar otro argumento, que con ese ya nos damos por
enterados.
En segon lloc, té raó el Sr. Monrós, és veritat que tan de bo no haguéssim de
presentar més mocions d’aquest tipus, a mi personalment no m’agrada presentar
mocions d’aquest tipus, el que passa és que és veritat que en aquest país no estarem
en la normalitat, fins que no puguem tancar definitivament aquesta ferida i encara en
aquest país, en aquest Estat, hi ha fosses comuns amb víctimes del franquisme, i el
que va passar després també amb la guerra civil, i és dels pocs països democràtics
que encara té el règim anterior de manera impune, per tant, això és una anormalitat
democràtica.
I, per últim, al Sr. Ordóñez, estic totalment d’acord amb allò que deia, és veritat,
alguna cosa hauríem de fer, ho dèiem aquest matí en alguna reunió de govern, que
és veritat que aquest Ple hauria de recuperar el pols i parlar més de coses que
passen a la ciutat i cadascú té la seva responsabilitat. Evidentment, això és producte,
entre d’altres coses, de la Llei de grans ciutats, que hi ha moltes qüestions que
s’aproven a la Junta de Govern i no en el Ple. Com vostès comprendran no seria molt
normal que els grups de govern presentéssim mocions que ens obliguin a nosaltres
mateixos, alguna vegada s’ha vist, però no és el normal. Per tant, nosaltres busquem
solucionar coses a través de l’acció de govern, per això governem, i li correspon a
l’oposició presentar mocions si corresponen, per a través de les mocions, demanar
que es millorin coses. Però fins i tot vostè en aquest Ple, doncs ens porta dues
mocions, la primera que insta al govern de la Generalitat i la segona al Banco de
España, per tant, tothom cometem també errors i tothom tenim responsabilitats,
perquè tingui aquest Ple més pols sobre l’activitat ciutadana i que pugui tenir més
seguiment per part de la ciutadania.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, jo per completar i per respondre totes aquelles consideracions que han fet a la
moció de la LOMCE i centrant-me bàsicament en el Sr. del Río, jo crec que avui, en
aquest Ple, ens ha regalat una col·lecció d’absurditats importants. La primera ja ha
estat el fet que pugnar que el govern del PP solament, doncs destruïa 500.000 llocs
de treball a l’any i ho pugnava perquè el govern anterior en destruïa 700.000,
l’absurditat aquesta ha continuat ara en aquest sentit. Sr. del Río, la manca de
qualitat educativa en el nostre país ve bàsicament pel temps que portem de
recorregut de la universalitat de l’educació en el nostre país, els països europeus
porten dècades, dècades i dècades, nosaltres portem el que portem de democràcia. I
també, evidentment, estem a la cua de recursos invertits, no arriba al 4% del PIB,
malgrat els números que vostè diu, i haurien de ser el 6% del PIB i a Espanya només
es dediquen el 4% del PIB.
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Una altra absurditat que ens ha dit, que l’educació sembla que sigui la culpable que
els joves estiguin a l’atur, l’economia en aquests moments, bé, fa cinc o deu anys era
la culpable que molts joves marxessin de l’educació i avui el culpable de la crisi i de
l’atur no és l’educació, sinó que és l’economia. Una altra absurditat, ens posa com
exemple Finlàndia, quan a Finlàndia les competències d’educació infantil i primària
són dels municipis i vostès amb l’ARSAL i amb la LOMCE, allunyen als municipis de
l’educació de l’educació, per tant, per què ens ha de posar com exemple Finlàndia,
quan vostès fan exactament el contrari. Ens diu que volen detectar els problemes...
després seguiré.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, un poco en la línea que decía el Sr. Salmerón, matizar una cosa, que es que
habrá que leer bien luego cuando hagamos la presentación de las mociones, que
sobretodo la primera sí que tiene una vertiente muy municipal, ya que se pide algo a
este Ayuntamiento y es cierto, un poco en la línea de lo que usted decía, que el
gobierno municipal tampoco tendría mucho sentido que pida cosas que por sí solo
puede hacer, pero bueno, ustedes hoy por ejemplo traen una de apoyo a la campaña
del río Llobregat, que bueno, es una cosa que es de ciudad. Y siguiendo un poco en
esa línea, es planteable y es cierto, nosotros hoy traemos una instando al Banco de
España, es cierto, pero nosotros intentamos siempre, como mínimo, traer una o dos
mociones que sean muy municipalistas, por eso hemos propuesto muchas cosas y
ustedes como son gobierno, tienen la capacidad de decidir si se hacen o si no.
Pero es cierto que cuando hablo con la ciudadanía, con los vecinos, cuando muchos
vecinos se leen esto, supongo que a ustedes les pasará, nos están diciendo que para
esto se compran el periódico y ya saben las posiciones de cada partido y a veces los
alargamos en temas que, bueno, repetimos, parecen unos debates que sean internos
nuestros y que aquí haya una barrera con el resto de la ciudadanía.
Sí que nosotros creemos realmente que quizás en este Reglamento, como nos deja
un margen municipal, tendríamos que abordarlo entre todos los grupos políticos, para
empezar a poner un poco coto a lo que son muchas veces brindis al sol de cada
grupo y empezar a focalizar al menos que en un 75% las mociones tuviesen un caire
municipalista de verdad y a lo mejor así conseguiríamos que la gente de esta ciudad
se interesase más por lo que hablamos aquí.

Essent les 21.17 hores abandona la sessió la Sra. Annabel Clar i López, regidora del
grup municipal de Convergència i Unió.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, jo vull recordar, ara donaré la paraula, però vull recordar que el Reglament es va
aprovar fa mesos i que tots els grups polítics vau estar en una Comissió, vau formar
part d’una Comissió, en la qual es van debatre quins eren els temes que es tractarien
en aquest Ple. I jo aquí crec que cada grup és responsable de les mocions que es
presenten a debatre en el Ple de l’Ajuntament i, per tant, jo crec que es pot tornar a
parlar, però crec que es va decidir el que es va decidir i no crec que hi hagués només
un grup que estava disposat a només parlar dels temes exclusivament municipals. Hi
ha alguns ajuntaments que exclusivament parlen en el Ple o poden presentar
mocions, exclusivament que afecten als veïns i veïnes i a les competències
municipals. Podem repensar-ho, però vull apuntar que el Reglament s’acaba
d’aprovar, just té no sé si sis mesos o encara no i, per tant, crec que, bé, tot es pot
tornar a parlar i tornar a comentar.
Y Sr. Ordóñez, antes usted ha hecho un comentario y como me ha parecido de muy
mal gusto, no he querido decir nada en ese momento, porque quizás hubiera sido mal
educada, pero yo voy a hacer una recomendación a todos los grupos políticos.
Comentarios machistas, nos los podemos ahorrar, y comentarios soeces también, lo
digo, en fin, nos lo podemos ahorrar, creo que en este Pleno municipal cada uno
puede decir aquello que considere, evidentemente, solo faltaría, desde el respeto y
sin necesidad de hacer comentarios que ni aportan nada en el debate y seguramente
si los ciudadanos los escucharan, pues tendrían una opinión bastante más negativa
de la que tienen de la política y de los políticos.
Ha finalizado su intervención Sr. Ordóñez. Perdó, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, Sr. Juan Carlos del Río, respecte a la moció de la condemna del franquisme, no
és que vulgui sortir en defensa de ningú avui, encara que ho pugui semblar, sinó que
m’agrada posar en valor les coses que són veritat, jo tinc la querella, porto dos anys
com a regidor, a la Junta de Portaveus vaig assistir, vostè en porta 15 o més, no,
doncs miri, jo sap perquè la tinc, perquè la meva justa intel·ligència va pensar, agafo
a la meva secretària del meu grup municipal, truca a la secretària del grup municipal
de tal, ells em van dir que tenien la querella i al cap de cinc minuts o deu tenia això. A
mi el que em dóna que pensar és que vostè no té la querella, perquè no l’interessava
tenir-la, a mi sempre quan, tots els grups municipals, m’ha interessat tenir algun
document, l’he tingut, i quan m’han donat explicacions, me les han donat. Les
explicacions a vegades m’han agradat o no m’han agradat, però jo ho he tingut,
llavors... no m’interrompi si us plau i no em diguis els errors que jo cometo o que
comets tu, jo t’estic explicant que jo la tinc, perquè la he demanat i ja està i vull que
quedi clar, perquè hi ha vegades que dius, no, no, si segurament els altres que l’han
demanat la tenen i el que no l’ha demanat potser no la té, perquè no l’interessava el
que deia dintre.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, mire, yo no quería, pero a ver, por qué no tengo yo este dictamen, no es porque a
mí se me haya pasado o no esté preparado, la persona que se encargaba de recibir
ese dictamen en el Pleno, ha estado de baja por motivos personales y, por tanto, no
hemos podido recibir ese informe. Esa es la causa, por tanto, pero bueno.
Mire Sr. Esteve, absurdidad de los datos, pues mire, la destrucción de empleo es tan
fácil como ir a la serie histórica y comprobarlo, yo creo que hasta usted es capaz de
hacerlo. Que no hay relación entre educación y trabajo, pues yo creo que sí, porque
claro, cuando uno va a trabajar normalmente tiene que llevar un currículum,
generalmente, y que claro, a mucha gente le piden un título y si no tienes el título,
pues ya tienes una barrera para encontrar ese puesto de trabajo, depende del puesto
de trabajo generalmente, pero también, cuando tienes un currículum que no es
bueno, pues también te afectará en la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo.
Y desde luego Sr. Graells, yo le agradezco el tono, ha hablado del informe del
Consejo de Estado, pero ha cogido la parte del informe del Consejo de Estado que
usted ha querido, porque en el año 2006, el Consejo de Estado no avaló en absoluto,
sino que reprobó, enmendó la Ley orgánica de educación del Partido Socialista y en
este caso el Consejo de Estado ha avalado la LOMCE, avaló la estructura de la Ley y
los programas de aprendizaje y rendimiento, la formación profesional incluida en la
Ley, la existencia de evaluaciones y en ningún momento plantea ningún tipo de
invasión de competencias. Por lo tanto, hombre, yo entiendo que usted ha dicho,
pues lo que le interesaba del informe del Consejo de Estado, pero digámoslo todo, en
un momento en el que fue la Ley aprobada por el Partido Socialista, enmendaron la
totalidad de la Ley y en este caso, pues evidentemente hace sus sugerencias, pero
en este caso sí que han avalado la Ley. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Socialista hi ha algun comentari? no? Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Acabo, perquè el Sr. Juan Carlos del Río és una màquina de fer perles i l’última que
recordo de l’anterior exposició, és que deia que es despolititzarà l’elecció dels
directors, amb la seva Llei, quan ara els directors els escullen el Consell Escolar i els
escullen els claustres i vostè el que pretén amb la Llei és l’escullin les
administracions, per tant, no entenc on ve la despolitització. I l’última perla ens
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l’acaba d’oferir ara mateix, ens acaba de dir que són molt importants els currículums i
no sé què ¿vostè sap els milers de currículums que han posat els nostres joves
llicenciats, en les empreses del nostre país, abans de marxar a Alemanya? És un
insult que vostè digui que ara depèn la feina del currículum, però és un insult que els
hi digui als milers de llicenciats que hi ha en aquest país, que han esmerçat el seu
temps i la seva dedicació a presentar milers de currículums a les empreses del nostre
país, que els hi digui que ara no han estudiat prou i que per això no els hi donen
feina. Em sembla que està a l’alçada de quan vostè va encendre tota la sala plena de
pensionistes, si haguessin tots els joves aquí, li dirien, li explicarien tots els
currículums que han presentat a les empreses. Hem sembla l’última perla i espero
que no en faci més en aquest Ple.

Essent les 21.25 hores abandona la sessió la Sra. Elisabet Bas Pujol, regidora del
grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Això ja ho veurem, eso está por ver, exacto. Sr. del Río, simplement per puntualitzar,
jo no vull entrar, però vostè ha comentat que no tenien, parlava d’un dictamen, no és
un dictamen, és una moció, parlem una mica..., ja que vostè es prepara tan bé els
plens, doncs parlem amb propietat, estem parlant d’una moció, estem parlant d’una
querella i, home, vostè li estava dient als regidors d’Iniciativa-Esquerra Unida que
eren capaços de fer no sé què, jo penso que posar d’excusa que té una persona del
seu departament, doncs indisposada o malalta, no és excusa, perquè jo crec que
vostè també és capaç, penso, d’agafar un telèfon, trucar al regidor i demanar la
documentació que necessiti. Per tant, crec que, en fi, no diem les coses que..., diem
el que és i no el que no és.
Molt bé, hem finalitzat el punt de les mocions d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, passaríem a les de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28, 29, 30 i 31; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 28.- DE MODIFICACIÓ D’ITINERARIS DE TRANSPORT
D’ACCÉS A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.

PÚBLIC

L’Hospital de Bellvitge es un centre de referència per a més de dos milions de
d’habitants de les àrees metropolitanes Sud, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Amb una gran afluència d’usuaris i usuàries , treballadors i treballadores així como
estudiants dels centres universitaris. Gairebé un 25% de la plantilla del centre
hospitalari, aproximadament un miler de persones, procedeix de la part sud del Baix
Llobregat.
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La parada d’autobús amb codi 917 propera a l’accés al centre hospitalari està situada
en una zona poc urbanitzada i transitada i té un pas subterrani per creuar la Gran Via
que es un llarg passadís de uns 60 – 80 metres, mal il·luminat i solitari que ha
generat greus situacions d’inseguretat ciutadana.
Els treballadors i treballadores de l’Hospital Universitari de Bellvitge fa temps que
s’enfronten a un problema de manca d’accessibilitat segura al transport públic que
utilitzen per arribar al seu lloc de feina. La perillositat d’aquest passadís,
malauradament, ha quedat demostrada en diversos episodis de robatoris violents ,
intents de violacions i agressions que han afectat a diverses persones i han estat
denunciats als Mossos d’Esquadra i documentats amb parts de lesions.
La desprotecció de la zona i la seva perillositat ha provocat que molts usuaris i
usuàries de les línies d’autobús prefereixin donar una volta i caminar 15-20 minuts
per zona no urbanitzada, sense voreres, senyalitzacions, ni pas de vianants, per tal
d’evitar el pas inferior per accedir al centre hospitalari, o bé, utilitzar el transport privat
en detriment d’una mobilitat sostenible i segura.
Atès que al mes de març de 2011, la secció sindical de CCOO de l’Hospital de
Bellvitge va fer arribar una proposta amb el suport de més de 4.000 signatures, a
l'Entitat Metropolitana del Transport per aconseguir una parada al mateix Hospital de
Bellvitge, en la qual proposaven una desviació de l'autobús provinent de Castelldefels
en direcció a Barcelona, per aturar-se a l'Hotel Hesperia on podrien baixar els
treballadors i usuaris del centre sanitari.
Atès que en un escrit de data 15 de març de 2011 l’Entitat metropolitana del
Transport desestima la petició al·legant el perjudici que aquesta mesura podria
causar a la resta de viatgers que no tinguessin com a destinació l’Hospitalet de
Bellvitge, perquè augmentaria en 9 minuts i 1,25 km la durada del viatge, recomanant
l’ utilització de la parada de codi 916 davant l’ Institut Oncològic Català (ICO) i la
utilització del servei de llançadora fins a la porta principal del Hospital de Bellvitge.
Atès que el servei de llançadora a l'ICO es un microbús que cobreix el trajecte de
dilluns a divendres de 7 a 22 hores, dissabte de 8 a 20 hores i diumenge de 9 a 17
hores, freqüència molt baixa i capacitat insuficient pel públic que es dirigeix a
l'Hospital i retorna a seu domicili, quedant fora de la franja horària descrita els horaris
de entrada i sortida corresponents als torns dels treballadors i treballadores del centre
sanitari.
Atès que no s’ha desenvolupat el pla de mobilitat de centres de treball per a
empreses públiques de més de 200 treballadors i 500 visites diàries, ni el pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire. El número de persones que es mou
al voltant del l’Hospital de Bellvitge és considerable i demana un tractament especial
per assolir els objectius de mobilitat sostenible i segura que passa pel transvasament
de persones que utilitzen el vehicle privat al transport públic. A més reduiria les
emissions de Co2 duent a terme el pla d’actuació per a la millora de la qualitat de
l’aire dels municipis declarats zones de protecció especial, com és el cas de la ciutat
de L’Hospitalet, que segons el decret 152/2007, s’hauria d’haver resolt a 31 de
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desembre de 2009.
Atès que al mes de juny de 2012 es va produir una gravíssima agressió a una noia
que per robar-li 40 euros, al passar per aquest subterrani, va resultar amb
traumatisme cràneo-encefàlic i al estar de baixa va patit les conseqüències socials de
pèrdua de l'oferta de feina i permís de residencia. Durant el corrent any l’any 2013,
s’han produït dos agressions molt greus, en una de les quals amb intent de violació e
ingrés hospitalari.
Atès que l’Hospital de Bellvitge no disposa d'un pla d'accessos complert, ni disposa
de la parada de bus per a les persones provinents del Baix Llobregat Sud, ni es
garanteix la seguretat de les persones que fan recorregut a peu pel soterrani a
l'Hospital.
El grup municipal ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 22 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar a L’Entitat Metropolitana del Transport que al menys una de les
línies dels municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i El Prat de
Llobregat, amb pas per la parada amb codi 917, modifiqui el seu recorregut per tal
que tingui parada a la de codi 109280, es a dir que abans de passar el pont
proper a les cotxeres faci una desviació a la dreta i creui, per dirigir-se a Bellvitge
aturant-se a la parada del l'Hotel Hespèria per que les persones amb destí al
Hospital de Bellvitge tinguin un accés sostenible i segur al centre sanitari.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 22 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que realitzi les millores necessàries a l’entorn del pas soterrani que
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permeti el trànsit en millors condicions de seguretat, o que estudiï una nova
infraestructura de creuament en superfície.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar als cossos de seguretat de la ciutat de L’Hospitalet a organitzar
dispositius de vigilància fins que sigui possible una solució viable d’adequació, per
tal d’assolir amb garanties la seguretat de les persones que utilitzin l’esmenta’t
pas soterrani.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Notificar aquesta acords a l'Entitat Metropolitana del Transport, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als caps
de la policia autonòmica i local de l’Hospitalet de Llobregat, a les Seccions
sindicals de l’Hospital de Bellvitge CCOO, UGT, CGT, CSI-F i a la Junta de
personal de l’Hospital de Bellvitge.
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 29.- EXIGINT LA RETIRADA DEL PROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE
MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

Atès que el Consell de Ministres del passat divendres, 17 de maig de 2013, va
aprovar el Projecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per
a que es doni pas al seu tràmit parlamentari.
Atès que el text actual ha estat aprovat sense consens amb la comunitat educativa, ni
amb els agents socials ni amb els governs autonòmics ni locals, ni amb els partits
polítics de l’oposició.
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Atès que la LOMCE és la setena reforma en profunditat de la norma estatal
d’educació en 35 anys de democràcia i la seva manca de consens anuncia una
vuitena reforma, una situació inèdita a la resta de països europeus i que provoca
incredulitat, incertesa, frustració i indignació en el professorat i en el conjunt de la
societat.
Atès que la LOMCE ataca el model d’immersió lingüística, pretén segregar els
alumnes en funció de la llengua i relega el català com assignatura no troncal.
Recentralitza les decisions educatives pel que fa al currículum ja que l’Estat espanyol
marca la major part de continguts (assignatures troncals) i té la voluntat
d’homogeneïtzar l’educació de forma efectiva creant nombroses avaluacions o
revàlides comunes per a tot l’Estat espanyol com a eina de control sobre la
metodologia, el contingut i els valors i com a condicionant als mestres a l’hora de
prioritzar continguts.
Atès que la LOMCE va molt més enllà dels aspectes lingüístics i recentralitzadors
més criticats pel govern de la Generalitat de Catalunya i ataca la cohesió social
perquè no fa cap referència als alumnes amb necessitats educatives específiques,
segrega els alumnes per capacitats des de 2n. ESO amb la creació de tres itineraris
acadèmics diferenciats, separa els alumnes en funció de l’elecció de l’assignatura de
religió i incentiva la segregació per sexes blindant els concerts econòmics a les
escoles que la practiquen.
Atès que també fomenta l’exclusió i la segregació i promou la competència entre
l’alumnat i entre els centres per damunt del valor de la cooperació i del treball en
equip. Prioritza els resultats per davant de la qualitat i de l’equitat dels processos
educatius, preveu la publicació de rànquings i, fins i tot, mesures correctores pels
centres amb baixos resultats.
Atès que la LOMCE va en sentit contrari a la necessària laïcitat del sistema educatiu
perquè elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i, atenent les pressions de
la cúpula eclesial, torna a col·locar amb força la religió com assignatura que compta
per a la nota final d’ESO.
Atès que també és un atac al model d’escola democràtica perquè la participació del
professorat i de les famílies queda reduïda, es redueix igualment l’autonomia dels
centres, els consells escolars seran consultius i perden competències en favor de les
direccions i les direccions són escollides amb més intervenció per part de
l’Administració.
Atès que la LOMCE relega els governs locals perquè els municipis deixen de ser
interlocutors per a la programació de l’oferta educativa i no tindran representants en
els consells escolars d’escoles concertades. Fet que quedarà reforçat per la reducció
de les competències municipals prevista en la reforma de la Llei de Bases de Règim
Local.
Atès que la LOMCE defineix l’educació com un servei i no pas com un dret i afavoreix
la privatització i l’esperit mercantilista. Amplia la durada dels concerts econòmics a sis
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anys, blinda les escoles d’elit que segreguen els alumnes per sexes, permet la
selecció d’alumnes, crea rànquings de resultats i no assegura la gratuïtat en
l’educació infantil i en els estudis post-obligatoris. Tampoc garanteix l’oferta pública
suficient en un territori perquè l’oferta s’ordenarà en funció de la demanda de les
famílies i, per tant, l’escola pública pot quedar com a oferta subsidiària de la
concertada.
Atès que la LOMCE també oblida aspectes fonamentals com l’educació de les
persones adultes i l’educació al llarg de la vida.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple els següents acords:
Primer.- Exigir al govern de l’Estat espanyol la retirada del Projecte de Llei de Millora
de la Qualitat Educativa (LOMCE) perquè si s’aplica significarà una pèrdua de la
qualitat de la participació de la comunitat educativa i dels governs locals, perquè
atempta contra la cohesió social i la immersió lingüística a Catalunya, recentralitza,
segrega i mercantilitza l’educació i perquè tindrà un impacte negatiu en la qualitat de
l’educació.
Segon.- Exigir el cessament immediat del ministre d’educació, Sr. José Ignacio Wert,
per la seva manca de diàleg i de consens amb la comunitat educativa, els agents
socials, els governs autonòmics i locals i els partits polítics de l’oposició.
Tercer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya i a tota la comunitat educativa
de Catalunya a mantenir el sistema d’immersió lingüística i el conjunt de programes
de cohesió socials, malgrat l’aprovació de la LOMCE.
Quart.- Sol·licitar a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM, i de l’Estat
espanyol, FEMP, un posicionament contrari a la LOMCE basat en tots els aspectes
descrits en aquesta moció.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del govern de l’Estat espanyol, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i de les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), a la Federació
Española de Municipios y Provincias (FEMP), als centres educatius i a les
organitzacions de Pares i Mares de l’Hospitalet.

MOCIÓ 30.- DE CONDEMNA DE LA DICTADURA FRANQUISTA I DE SUPORT A
LA QUERELLA 4591-10, QUE ES TRAMITA AL JUTJAT NÚMERO 1 DE BUENOS
AIRES, PER DELICTES DE GENOCIDI I LESA HUMANITAT CONTRA ELS
RESPONSABLES DE LA CONCULCACIÓ DELS DRETS HUMANS DURANT EL
FRANQUISME.
El juliol de 1936 la revolta militar encapçalada pel dictador Franco va enderrocar el
Govern legítim de la República i va instaurar un règim totalitari basat en la persecució
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i l’aniquilació física deis defensors de la llibertat, de la justícia social i deis drets de les
persones.
Atès que entre el 23 d’abril de 1939 i el 7 de maig de 1943 van ser afusellats 23
Hospitalencs: José Mellado Alonso, Pere Anton Roig, Agustín Aragonés Jiménez,
Teodosi Comillas Expósito, Josep Domènech Avellanet, Martirià Martirià, Antonio
Fuentes Boj, Vicente Herrero García, Manuel Ibañez Navarro, José López Alcocer,
Joan Lorca Dalmau, Luis Magín, Pedro Martínez Olmo, Antonio Monteagudo
Hernández, Josep Palos Alqueza, Josep Pastallé Canals, Diego Pérez Castellón,
Ambrosi Rodríguez Rubio, Francesc Ruiz Ballester, Josep Segarra Ventura, Manuel
Torà Bellido, Constantí Tormo Gil, i Enric Vila Farrés.
Atès que aquests fets van representar el desmantellament de les nostres institucions
democràtiques, provocant no sols l’exili obligat de regidors, polítics i sindicalistes, sinó
també el desmantellament d’entitats de tipus cultural i associatiu.
Atès que la persecució va prosseguir fins i tot a l’exili, col·laborant amb els nazis, que
van enviar a camps de concentració i extermini a 54 Hospitalencs, dels que sols van
sobreviure 21.
Atès que aquest règim dictatorial es va mantenir, amb el suport de l’exèrcit,
l’oligarquia i l’Església catòlica, durant els següents quaranta anys mitjançant la més
feroç repressió de qualsevol oposició a la seva dictadura, utilitzant mitjans
qualificables de genocidi contra el seu propi poble.
Atès que després de la mort d’en Franco, davant l’embranzida de la lluita popular i la
pressió internacional, es va produir un canvi de règim que va garantir, però, la
impunitat del franquisme.
Atès que trenta-cinc anys després, una jutgessa argentina porta endavant una causa
contra el franquisme i els seus protagonistes vius, per delictes de genocidi î crims de
lesa humanitat, delictes que ni prescriuen ni poden ser amnistiats per cap tipus de
“llei de punt final”.
Atès que tot i ser tramitada des d’instàncies internacionals, aquesta querella comença
a esquerdar el mur d’impunitat del franquisme, contra el qual tantes persones i
organitzacions socials venim combatent. Resulta, per tant, un fet d’importància
transcendental en la lluita per la Justícia, la Veritat î la Reparació dels danys causats
a les centenars de milers de víctimes del franquisme.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 24 vots favorables dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER - Condemnar la revolta militar feixista dirigida pel General Francisco
Franco Bahamonde el juliol de 1936, contra el règim republicà legítimament
constitut l’any 1931; a la vegada que el règim dictatorial posterior que durant
quaranta anys va reprimir a sang i foc tot vestigi de dissidència i lluita per la
llibertat, la justícia social i els drets de les persones.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 2 vots en contra dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Manifestar el suport de l’Ajuntament a la Querella 4591-10, del Jutjat
Número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la
magistrada María Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el
Franquisme.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 2 vots en contra dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
TERCER.- Donar a conèixer i animar la ciutadania a recolzar la Querella contra
els crims del franquisme.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
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QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, i a la Xarxa Catalana de Suport a la Querella contra el Franquisme.

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 31.- DE
LLOBREGAT”.

SUPORT

A

LA

CAMPANYA

“2013,

ANY

DEL

RIU

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les
comarques de la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i
configurant el nostre territori.
Les seves aigües han fet possible una rica biodiversitat, una potent economia
agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els models
socioeconòmics fonamentats en el creixement (augment del consum de recursos
naturals, les emissions i residus) han ocasionat una creixent degradació del sistema
fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que formem part.
El paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de riquesa
econòmica i social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa xarxa
d'autopistes, carreteres, línies d'alta velocitat, ampliacions de ports i aeroports,
urbanització i ocupació del sòl sense límits, esculleres, ...
Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa
irreconeixibles com a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals
contaminades per la indústria, les ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on
la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora.
El Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent
en moltes ocasions basant-se en models d'intervenció que prioritzen la urbanització
de l'espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i
per aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un espai natural
protegit, connectat amb altres espais naturals com son el delta del Llobregat o el Parc
Natural de Collserola, on els pagesos no han de perdre ni un pam més de terra, i on
el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.
La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de l'Aigua que va entrar en vigor a

…/…

139

finals de l'any 2000 i que contempla l'aigua no només com un recurs, sinó també com
l'element clau de tot un ecosistema. Segons això, la gestió de l'aigua s'ha de basar en
el respecte al medi ambient, l'ús sostenible i la gestió conjunta de tot tipus d'aigua
dintre d'una demarcació hidrogràfica. L'objectiu és que al 2015 els sistemes aquàtics
gaudeixin de bon estat ecològic.
Atèsa la proposta realitzada per algunes entitats cíviques de les poblacions
riberenques del Llobregat; ANDA d’Abrera, Associació Hàbitats - Projecte Rius,
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBL), Centre Excursionista de
Molins de Rei (CEM), Centre d’Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de
Catalunya (CEPA-EdC), CMA l’Arrel de Sant Joan Despí, Consorci del parc fluvial del
Llobregat, DEMAC de Castellbisbal, DEMASAB de Sant Andreu de la Barca,
DEPANA, Ecologistes en Acció, Els Amics del Camell de Molins de Rei, Espluga
Viva- Esplugues de Llobregat, Federació Ecologistes de Catalunya (EdC), Martorell
Viu, Ateneu Mulei de Molins de Rei, Associació de veïns de els Conserves de Molins
de Rei, La Mola de Molins de Rei, Òmnium Cultural del Baix Llobregat, Plataforma
Serres Garraf i l’Ordal, Prou sal, Salvem les Oliveretes, Seo Bird LIFE, WWFBarcelona, Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua, Societat Catalana
d’Herpetologia..., reunits sota el nom de Llobregat SOStenible, per a realitzar tot un
seguit d’accions de sensibilització, d’estudis i de propostes de millora al voltant de la
Conca del Llobregat durant l’any 2013 recollides en l’anomenat “Manifest pel riu
Llobregat”.
Atès que el dia 28 de maig d’enguany es va constituir entre administracions i entitats,
la Comissió del Llobregat per impulsar la campanya “2013, Any del riu Llobregat”,
elaborar un programa d’objectius a assolir i un calendari d’activitats per al 2013, i tenir
cura del seu compliment.
Atèsa la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels
valors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva descoberta,
conservació i ús, que ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades per
institucions i entitats diverses però que fora interessant coordinar i impulsar.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Declarar a L’Hospitalet l’any 2013 com “Any del riu Llobregat” amb
l’objectiu de fer un reconeixement al riu que ha estat lligat a la història de les
poblacions riberenques i que aquest any es dediqui a la difusió de coneixements dels
seus valors, que s’organitzin activitats de divulgació ambiental i es cerquin solucions
sobre les problemàtiques i les oportunitats que ofereix el riu Llobregat al seu pas per
la comarca del Baix Llobregat.
SEGON.- Adherir-nos a la Comissió del riu Llobregat, formada per Ajuntaments i
entitats ciutadanes de la seva conca.
TERCER.- Manifestar el compromís amb els treballs d’aquesta comissió, i el suport al
programa consensuat que en sorgeixi, participant activament i fent la màxima difusió
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possible.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a L’Agència Catalana de l’Aigua, Diputació
de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Comissió del riu Llobregat.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, números 32 i 33, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, hem vist aquests dies com la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va aprovar,
el passat mes d’abril, un augment de més del 20% del cost de les matrícules per
aquest curs acadèmic del 2013-2014, a les 42 escoles bressol públiques que
depenen de la Generalitat de Catalunya. Mirin, el 23 d’abril es fixa un import del preu
públic del servei escolar, prestat a aquestes llars d’infants de titularitat de la
Generalitat, en 118 euros mensuals i tenint en compte aquesta dada, s’han encarit
aquests centres un 51% des de 2011, any en el qual les famílies pagaven 78 euros
mensuals, front el 98 del curs actual i els 118 que hauran d’abonar el proper.
Atès que aquesta alça de preus afecta 3 llars d’infants del nostre municipi i que són
l’escola bressol “La Florida”, l’escola bressol “El Tren” i l’escola bressol “El Passeig”,
per això portem aquesta moció al Ple de l’Ajuntament. Remarcar que l’aportació de la
Generalitat entre el 2010 i 2012 a les escoles bressol municipals, es va reduir en un
51%, i encara ha baixat més aquest 2013. Si el curs 2010 la Generalitat aportava
1.800 euros per cada plaça de nen a l'escola bressol, el 2013 paga 875 euros per
cadascuna.
Aquesta alça de preus de les escoles bressol públiques aixeca una barrera social
d’accés a la formació en el primer estadi de l’etapa educativa. La fixació de preus
cada vegada més alts en la formació en el primer cicle d’educació infantil dificulta que
les famílies més castigades per la crisi puguin fer front al pagament de les
matriculacions, i per tant, que els alumnes puguin arribar al següent cicle de
l’educació infantil en igualtat d’oportunitats.
En èpoques de crisi, com aquesta, la inversió pública ha d’anar encaminada
precisament a garantir els serveis bàsics a les famílies catalanes amb més dificultats
econòmiques. Des de Plataforma per Catalunya considerem que les retallades en
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educació són i seran responsables, en gran mesura, del fracàs escolar. Invertir en
ensenyament és un factor clau, avui en dia i sempre, per formar professionals
qualificats que aportin un valor afegit i contribueixin al nostre creixement econòmic i
social.
Per tot això, el que demanem al Ple de l’Ajuntament és manifestar el rebuig de
l’Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat a l’ increment dels preus de matriculació de
les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya, aprovats pel proper
curs i instar, òbviament, a què es deixi sense efecte aquesta ORDRE de la
Generalitat, i el que també ens agradaria és que es constitueixi una Comissió
Municipal encapçalada per l’Alcaldessa i un representant de cada grup municipal, per
entrevistar-se directament amb la consellera d’Ensenyament de la Generalitat, amb la
finalitat de revisar i renegociar l’alça de preus que afecta a les tres llars d’infants de
titularitat de la Generalitat al nostre municipi.
Per altra banda, portem una moció que el volem és instar a les entitats financeres a
deixar sense efecte el cobrament de comissions bancàries per descobert. Partirem la
moció des d’una vessant realment a la vegada curiosa, que és una circular del mateix
Banc d’Espanya que diu que “Les comissions o despeses repercutides hauran de
respondre a serveis efectivament prestats”. Circular curiosa ja que, òbviament, avui
en dia no és així. Més o menys, entre 2003 i 2008, aquestes comissions per
descobert van créixer al voltant d’un 125%, i això demostra clarament l’afany
recaptatori que tenen aquestes comissions i no pas la intenció de sufragar aquest
teòric cost.
Avui en dia ja existeix jurisprudència per deixar sense efecte aquest cobrament de
comissions bancàries. Tenim una Sentència del Jutjat de Primera Instància número 1
de Picassent que va determinar que aquesta comissió és una pràctica abusiva i, per
tant, va decretar la seva anul·lació. També tenim més sentències de Bilbao o de
Sevilla i, bé, són sentències que obren una porta a aquesta jurisprudència.
Per això nosaltres, des de Plataforma per Catalunya, demanem a les entitats
financeres que operen en el nostre municipi, a deixar sense efecte aquest cobrament
de comissions per descobert i que l’Ajuntament difongui, a través de tots els canals
que estiguin al seu abast, la possibilitat que tenen els clients de bancs i caixes de
presentar una reclamació pel cobrament d’aquesta taxa, davant del Servei d’Atenció i
Defensa del Client de les respectives entitats financeres.

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

SR. ESTEVE
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Sí, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa no participarem en
aquesta votació, perquè malgrat podem compartir algun dels continguts de les
mocions, no volem compartir cap moció amb un partit com Plataforma per Catalunya.
Gràcies.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Pel que fa a la moció del tema de les guarderies,
nosaltres em sembla que hem explicat en nombroses ocasions quin és el motiu pel
qual, lamentablement, doncs no es pot donar una resposta econòmica com la que es
voldria en temes importants, com és el tema, ara aquí es parlava de les guarderies,
precisament aquest tema ha vingut moltes vegades en el Ple municipal. És per
aquest motiu que nosaltres, doncs hi votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
La següent, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, en referència a la moció per instar a les entitats bancàries que deixin de cobrar
comissions bancàries per descobert, ens abstindrem, perquè tot dir que en el fons de
la moció estem d’acord, en les peticions i en els acords no hi estem del tot d’acord i
ens abstindrem de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. del Río, no, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, per posicionar el PP sobre la moció número 32, sobre el tema de les escoles
bressol, dir que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta moció, considerem que està
ben argumentada i és veritat que progressivament la Generalitat de Catalunya ha
anat reduint els recursos que destina a escoles bressol, ja siguin municipals o ja
siguin escoles concertades o ja siguin, en aquests cas, de titularitat de la Generalitat
pròpiament, per tant, nosaltres votarem a favor.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la número 33?

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros vamos a abstenernos en esta moción, todo y
diciendo que es verdad que consideramos que hay algunos bancos que abusan del
cobro de comisiones por saldos negativos en las cuentas bancarias, consideramos
que es una mala práctica bancaria que se cobren comisiones por un servicio no
prestado y que en el caso de los descubiertos no está acreditado que se realicen
gestiones. Pero, evidentemente, se trata de entidades privadas y consideramos que
este debate requiere tratarlo de una forma más profunda y creemos que con más
rigor.

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

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció número 32, que fa referència a les
escoles bressol de la Generalitat, nosaltres ens abstindrem en el primer i en el segon
punt i votarem en contra del tercer, el quart i el cinquè. I respecte a la moció de les
entitats financeres, tal i com també explicava el Sr. Monrós, podem compartir alguns
dels aspectes que es plantegen, però creiem que hi ha alguna qüestió de profunditat
o de major complexitat i, per tant, ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs..., sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
No m’ha quedat clar el posicionament aquí d’Iniciativa.

SRA. ALCALDESSA
Doncs no participa a la votació.
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SR. ORDÓÑEZ
O sigui, s’han abstingut.

SRA. ALCALDESSA
No, no, no participa en la votació.

SR. ORDÓÑEZ
Ens ho pot aclarir? Por tanto, es abstención ¿no?

SRA. ALCALDESSA
No, no, no han participat a la votació, no s’han abstingut.

SRA. SECRETÀRIA
A efectos de cómputo de votación es como una abstención.

SR. ORDÓÑEZ
Doncs bé, m’alegro que hagin tirat gràcies a la no participació, sí, sí, se han
abstenido, la segunda moción ha tirado hacia adelante, gracias a Iniciativa por hacer
que tire esta moción adelante, ya hemos conseguido que su voto equivalga a
abstención, poco a poco veo que van entrando en razón. Nada más.

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

SR. ESTEVE
No, jo vull deixar clar que nosaltres no participem de la votació, per tant, nosaltres no
emetem cap vot en aquest Ple respecte a les mocions de Plataforma per Catalunya,
nosaltres no participem en la votació.

SRA. ALCALDESSA
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A veure, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Es farà constar en Acta la seva manifestació que no volen participar, però a efectes
de còmput és com una abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, queda clar per tant. Passaríem al punt de participació ciutadana, hi ha una
petició de paraula, la número 34, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 32.- CONTRA LA PUJADA DELS PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL
PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Atès que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va aprovar el passat mes d’abril
un augment del 20,4% del cost de les matrícules per al curs acadèmic 2013-2014 a
les 42 escoles bressol públiques que depenen de la Generalitat de Catalunya.
L’article 1 de l’ORDRE ENS/72/2013 de 23 d’abril fixa l’ import del preu públic del
servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya
en 118,00 euros mensuals. Aquests centres s’han encarit un 51% des de 2011, any
en què les famílies pagaven 78 euros mensuals, front els 98 del curs actual i els 118
que n’hauran d’abonar el proper.
Atès que aquest increment de preus té un afany clarament recaptador, ja que l’alça
dels preus de matriculació està motivat per l’ import més elevat que els pares paguen
per portar els seus nens a les bressoles públiques municipals. Malgrat que es podria
haver mantingut els preus, la consellera Irene Rigau ha manifestat la seva voluntat
d’apujar progressivament l’ import del preu públic per l’escolarització d’alumnes a les
llars d’infants del Departament d’Ensenyament per equiparar-lo amb l’ import previst
per a les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals.
Atès que aquest alça de preus afecta 3 llars d’infants del nostre municipi i que són
l’escola bressol “La Florida”, l’escola bressol “El Tren” i l’escola bressol “El Passeig”.
Atès que l'aportació de la Generalitat entre 2010 i 2012 a les escoles bressol
municipals es va reduir en un 51%, i encara ha baixat més aquest 2013. Si el curs
2010 la Generalitat aportava 1.800 euros per cada plaça de nen a l'escola bressol, el
2013 paga 875 euros per cadascuna.
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Atesa la dinàmica de retallades, augments de ràtios i precarització generalitzada en
l’àmbit de l’ensenyament que enguany ha portat fins i tot al tancament de 22 centres.
Atès que l’alça en els preus de les escoles bressol públiques aixequen una barrera
social d’accés a la formació en el primer estadi de l’etapa educativa. La fixació de
preus cada vegada més alts en la formació en el primer cicle d’educació infantil
dificulta que les famílies més castigades per la crisi puguin fer front al pagament de
les matriculacions, i per tant que els alumnes puguin arribar al següent cicle de
l’educació infantil en igualtat d’oportunitats.
Atès que en èpoques de crisi la inversió pública ha d’anar encaminada a garantir els
serveis bàsics a les famílies catalanes amb més dificultats econòmiques.
Atès que la funció educativa de les llars infantils es complementa amb la funció social
que fa possible el suport a les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la
seva vida laboral amb la seva vida familiar.
Atès que les retallades en educació són responsables en gran mesura del fracàs
escolar. Invertir en ensenyament és un factor clau per formar professional qualificats
que aportin un valor afegit i contribueixin al creixement econòmic i social.
Atès que a les escoles bressol s’estimula l’ interès dels més petits per preguntar,
observar, escoltar i explorar, actituds en definitiva que promouen el seu
desenvolupament i aprenentatge en el primer cicle d’educació infantil. Apujar els
preus posa en perill la possibilitat que ofereixen les llars d’infants de posar-los en
contacte amb aspectes essencials de la nostra cultura i assimilar conceptes i nocions
bàsics, aprendre a utilitzar instruments diversos, relacionar-se i tenir cura de l’entorn
immediat.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:

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

a) Ha estat aprovat el punt Primer amb 6 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Monrós i Pérez; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i amb 2 abstencions més com a
còmput de la negativa a participar en la votació expressada pels dos regidors del
grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents a aquesta sessió
i que literalment diu:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat a l’
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increment dels preus de matriculació de les escoles bressol de titularitat de la
Generalitat de Catalunya aprovats per al proper curs 2013-2014.
b) Ha estat aprovat el punt Segon amb 6 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; amb 3 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Monrós i Pérez; i amb 13 vots d’abstenció dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i amb 2 abstencions més com a
còmput de la negativa a participar en la votació expressada pels dos regidors del
grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents a aquesta sessió
i que literalment diu:
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a deixar sense efecte l’ORDRE
ENS/72/2013, de 23 d’abril i explorar vies alternatives d’estalvi que no deteriorin
la qualitat dels serveis públics.
c) Ha estat rebutjat el punt Tercer amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; amb 6 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 2 abstencions com a còmput de la negativa a participar
en la votació expressada pels dos regidors del grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Tercer.- Constituir una comissió municipal encapçalada per l’alcaldessa i un
representant de cada grup municipal per entrevistar-se amb la consellera
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, amb la finalitat de
revisar i renegociar l’alça de preus que afecta a les tres llars d’infants de la
Generalitat de Catalunya del nostre municipi.
d) Ha estat rebutjat el punt Quart amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; amb 6 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 2 abstencions com a còmput de la negativa a participar
en la votació expressada pels dos regidors del grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Quart.- Demanar a la Regidoria d’Educació que dugui a terme una avaluació i un
seguiment dels efectes de l’ increment dels preus de les matriculacions a les llars
d’infants de la Generalitat de Catalunya.
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e) Ha estat rebutjat el punt Cinquè amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; amb 6 vots favorables dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 2 abstencions com a còmput de la negativa a participar
en la votació expressada pels dos regidors del grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació
Catalana de Municipis, al Consell Escolar de Catalunya i a les escoles bressol de
titularitat de la Generalitat de Catalunya de la nostra ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Atès que la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va aprovar el passat mes d’abril
un augment del 20,4% del cost de les matrícules per al curs acadèmic 2013-2014 a
les 42 escoles bressol públiques que depenen de la Generalitat de Catalunya.
L’article 1 de l’ORDRE ENS/72/2013 de 23 d’abril fixa l’ import del preu públic del
servei escolar prestat a les llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya
en 118,00 euros mensuals. Aquests centres s’han encarit un 51% des de 2011, any
en què les famílies pagaven 78 euros mensuals, front els 98 del curs actual i els 118
que n’hauran d’abonar el proper.
Atès que aquest increment de preus té un afany clarament recaptador, ja que l’alça
dels preus de matriculació està motivat per l’ import més elevat que els pares paguen
per portar els seus nens a les bressoles públiques municipals. Malgrat que es podria
haver mantingut els preus, la consellera Irene Rigau ha manifestat la seva voluntat
d’apujar progressivament l’ import del preu públic per l’escolarització d’alumnes a les
llars d’infants del Departament d’Ensenyament per equiparar-lo amb l’ import previst
per a les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals.
Atès que aquest alça de preus afecta 3 llars d’infants del nostre municipi i que són
l’escola bressol “La Florida”, l’escola bressol “El Tren” i l’escola bressol “El Passeig”.
Atès que l'aportació de la Generalitat entre 2010 i 2012 a les escoles bressol
municipals es va reduir en un 51%, i encara ha baixat més aquest 2013. Si el curs
2010 la Generalitat aportava 1.800 euros per cada plaça de nen a l'escola bressol, el
2013 paga 875 euros per cadascuna.
Atesa la dinàmica de retallades, augments de ràtios i precarització generalitzada en
l’àmbit de l’ensenyament que enguany ha portat fins i tot al tancament de 22 centres.
Atès que l’alça en els preus de les escoles bressol públiques aixequen una barrera
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social d’accés a la formació en el primer estadi de l’etapa educativa. La fixació de
preus cada vegada més alts en la formació en el primer cicle d’educació infantil
dificulta que les famílies més castigades per la crisi puguin fer front al pagament de
les matriculacions, i per tant que els alumnes puguin arribar al següent cicle de
l’educació infantil en igualtat d’oportunitats.
Atès que en èpoques de crisi la inversió pública ha d’anar encaminada a garantir els
serveis bàsics a les famílies catalanes amb més dificultats econòmiques.
Atès que la funció educativa de les llars infantils es complementa amb la funció social
que fa possible el suport a les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la
seva vida laboral amb la seva vida familiar.
Atès que les retallades en educació són responsables en gran mesura del fracàs
escolar. Invertir en ensenyament és un factor clau per formar professional qualificats
que aportin un valor afegit i contribueixin al creixement econòmic i social.
Atès que a les escoles bressol s’estimula l’ interès dels més petits per preguntar,
observar, escoltar i explorar, actituds en definitiva que promouen el seu
desenvolupament i aprenentatge en el primer cicle d’educació infantil. Apujar els
preus posa en perill la possibilitat que ofereixen les llars d’infants de posar-los en
contacte amb aspectes essencials de la nostra cultura i assimilar conceptes i nocions
bàsics, aprendre a utilitzar instruments diversos, relacionar-se i tenir cura de l’entorn
immediat.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat a l’
increment dels preus de matriculació de les escoles bressol de titularitat de la
Generalitat de Catalunya aprovats per al proper curs 2013-2014.
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a deixar sense efecte l’ORDRE
ENS/72/2013, de 23 d’abril i explorar vies alternatives d’estalvi que no deteriorin la
qualitat dels serveis públics.

MOCIÓ 33.- PER INSTAR LES ENTITATS FINANCERES A DEIXAR SENSE
EFECTE EL COBRAMENT DE COMISSIONS BANCÀRIES PER DESCOBERT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 2 vots favorables dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 20 vots d’abstenció dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Díez, Esplugas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i Pérez; i amb 2
abstencions com a còmput de la negativa a participar en la votació expressada pels
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dos regidors del grup municipal d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que el Banc d’Espanya considera una mala pràctica bancària el cobrament
d’una comissió per un servei no prestat i que en el cas dels descoberts no està
acreditat que es realitzin gestions.
Atès que perquè una comissió pugui ser repercutida per un banc al seu client és
requisit sine qua non que la mateixa obeeixi a la prestació efectiva d’un servei, i en
aquest sentit es pronuncien la norma tercera de la Circular 8/1990 de 7 de setembre
del Banc d’Espanya i l’Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989 del Ministeri
d’Economia, que en el seu Número Cinquè estableix que “Les comissions o despeses
repercutides hauran de respondre a serveis efectivament prestats”.
Atès que les comissions per descobert han arribat a pujar un 125 % entre 2003 i
2008, el que suposa una alça no justificada en comparació amb la taxa d’inflació
anual entre aquests anys.
Atès que l’import de la comissió per descobert posa de manifest el seu caràcter
recaptatori, i no pas una intenció de sufragar cap cost, ja que les gestions es realitzen
de forma automatitzada i sistemàtica, sabedores les entitats financeres que si el client
reclama el seu reintegrament li hauran de tornar.
Atesa l’existència de jurisprudència que estableix deixar sense efecte el cobrament
de comissions bancàries per descobert. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 de Picassent va dictaminar en una sentència que data de 26 de novembre
de 2012 l’anul·lació d’aquesta comissió en entendre que és una pràctica abusiva. El
Jutjat Mercantil número 1 de Bilbao va resoldre en una sentència amb data 22 de
febrer de 2012 que aquesta comissió suposa un abús de la posició de domini
contractual de l‘entitat financera i la declara abusiva de conformitat amb allò disposat
per la Llei de Consumidors i Usuaris (article 82). La sentència de l’Audiència
Provincial de Sevilla de 10 de març de 2011 decreta que la comissió per descobert no
respon a cap servei prestat. La sentència de l’Audiència Provincial de Salamanca
amb data 8 de febrer de 2010 estableix que està mancada de causa, per la qual cosa
és contrària a allò prescrit en els articles 1.274 i 1.275 del Codi Civil.
Atès que en cas de tenir el compte bancari al descobert els clients de les entitats
financeres han de fer front a una doble penalització per un mateix concepte. Aquesta
duplicitat es constata en la mesura en què a més de la comissió de descobert han
d’abonar una comissió de reclamació per la qual l’entitat s’adreça al titular del compte
per notificar-li el retard i instar al pagament de les quantitats degudes.
Atès que la comissió que cobren les entitats bancàries quan els seus clients es
queden en números vermells és un abús dels bancs, que ja cobren fins un 29%
d’interès de demora pels saldos negatius, un tipus molt superior al dels crèdits
ordinaris. Això suposa un doble cobrament generador d’un enriquiment injust.
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És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar les entitats financeres que operen en el nostre municipi a deixar sense
efecte el cobrament de comissions per descobert.
Segon.- Difondre a través de tots els canals que estiguin a l’abast de l’Ajuntament la
possibilitat que tenen els clients de bancs i caixes de presentar una reclamació pel
cobrament d’aquesta taxa davant del Servei d’Atenció i Defensa del Client de les
respectives entitats financeres.
Tercer.- Instar el Banc d’Espanya a que contempli la prohibició del cobrament de
comissions de descobert per part d’entitats financeres sota l’obligatorietat de fer front
a una sanció econòmica en cas d’incompliment.
Quart.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns dels municipis, al Banc
d’Espanya i als mitjans de comunicació públics locals.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 34.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT JOVES PER
LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT (JIS), PER TRACTAR SOBRE LA PETICIÓ AL
PARLAMENT DE CATALUNYA DE L’APROVACIÓ D’UNA LLEI DE DRETS DE
PERSONES GAIS, LESBIANES, TRANSSEXUALS I BISEXUALS I PER
L’ERADICACIÓ DE LA TRANSFÒBIA, LA LESBOFÒBIA I L’HOMOFÒBIA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Entitat Joves per la Igualtat i la
Solidaritat (JIS), per tractar sobre la petició al Parlament de Catalunya de l’aprovació
d’una Llei de drets de persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals i per
l’eradicació de la transfòbia, la lesbofòbia i l’homofòbia, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Sr. E.R., President de l’Observatori Català contra
l’Homofòbia.

SR. E.R.
Tot un honor estar al plenari de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que és el
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meu poble, poble del que em vaig haver d’anar fa 28 anys per qüestions d’homofòbia
i m’agradaria, ja que estic aquí, recordar que encara avui, 28 anys després, hi ha
homofòbia, ho veu llegit en tots els diaris, tres nois que a la part dels Ferrocarrils de
l'Hospitalet els van agredir d’una forma bastant brutal, fa poc va ser el judici i a
l'Hospitalet encara 28 anys després hi ha casos d’homofòbia.
Bé, per una altra part, donar les gràcies als grups polítics que han fet possible que
aquesta moció surti cap endavant, en nom de l’Observatori contra l’Homofòbia, però
també de la Plataforma d’Entitats LGTB de Catalunya, donar-vos les gràcies, per
nosaltres és molt important que s’implementin sistemes, perquè qualsevol noi, noia,
persona de l'Hospitalet, que pateixi una discriminació, que observi una discriminació,
que sigui víctima de violència homòfoba, transfoba, pugui tenir el que és d’ell i el que
és de totes les persones que viuen en un municipi, que és un mitjà públic com és la
web d’un ajuntament.
Amb això, de veritat, és un honor, em surt parlar en primera persona, perquè
realment estic emocionat d’estar a l'Hospitalet, perquè anem a molts llocs, però quan
a un li toca estar al seu poble, doncs s’emociona. Doncs res més, dir-vos que el 17 de
juliol, una part que hi parlaven a la moció, que és una Llei que va aprovar el Consell
Nacional LGTB de Catalunya, amb totes les entitats, aquesta Llei va ser entrada al
Parlament i el 17 de juliol tindrem l’ocasió de veure, estem convençuts que sí, que
tirarà cap endavant i tindrem la sort de ser un país, Catalunya, que sigui el primer en
tenir una Llei d’aquestes característiques, quan a França, com tots sabeu, i amb
l’energia infame de l’extrema dreta d’aquell país, fa poc van assassinar a un noi, en
un país tan poc sospitós que passes, com és França, que el tenim al costat.
Un bon senyal és que l'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de Catalunya, doni
suport a aquesta Llei i ja res més, dir-vos que de veritat moltes gràcies i me’n vaig a
casa molt orgullós de ser un hospitalenc. Merci.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs gràcies per les teves paraules, en tot cas, espero que el dia 17 de
juliol el Parlament de Catalunya, doncs pugui aprovar aquesta resolució, entenem
que han estat moltes les lleis que s’han hagut de modificar, els comportaments que
s’han anat millorant al llarg d’aquests anys de democràcia i, evidentment, doncs ens
sentim molt orgullosos de ser el primer ajuntament que dóna suport a aquesta moció i
fer-ho també marcarà, espero i desitjo, que molts altres municipis caminin per aquest
camí i que mica en mica, doncs aquesta xacra desaparegui completament de la
nostra societat. Per tant, felicitats i us desitjo molta sort el dia 17 de juliol.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
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número 23539, de 15 de maig de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 23.539 i data 15 de maig de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 28 de maig de 2013, en relació amb diverses
construccions d’obra al voltant del mòdul prefabricat de la mesquita del c.
Fortuna, i de la qual us vam sol•licitar pròrroga, us comunico el següent:
L’Ajuntament no ha finançat cap construcció a les quals vostè fa referència.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 23
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 21, 27, 28,
30 i 31 de maig i 4, 6, 7, 12 i 17 de juny de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm. 24180, de 21 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Atendiendo que la ley 17/2012 art. 23 establece que no se procederá a la
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario
temporal o funcionarios interinos excepto en casos muy excepcionales y que la JGL
de fecha 21-5-2013 ha declarado la excepcionalidad del nombramiento de un
funcionario interino para cubrir una plaza de titulado superior universitario
( licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte) ya que las funciones a
desarrollar por este titulado se consideran urgentes e inaplazables , al tiempo que
prioritarias y que en caso de no prestarse afectarían a los servicios públicos
esenciales solicitamos conocer cuáles son esas funciones urgentes e inaplazables,
prioritarias y esenciales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 24180 i data 21 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a:
“Atendiendo que la ley 17/2012 art. 23 establece que no se procederá a la
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario
temporal o funcionarios interinos excepto en casos muy excepcionales y que la JGL
de fecha 21-5-2013 ha declarado la excepcionalidad del nombramiento de un
funcionario interino para cubrir una plaza de titulado superior universitario (licenciado
en ciencias de la actividad física y el deporte) ya que las funciones a desarrollar por
este titulado se consideran urgentes e inaplazables, al tiempo que esenciales
solicitamos conocer cuáles son esas funciones urgentes e inaplazables, prioritarias y
esenciales.”
Aquesta declaració d’excepcionalitat ve determinada pel fet d’haver-s’hi produït una
vacant com a conseqüència d’un reconeixement d’incapacitat permanent. Fins aquest
moment, aquesta plaça estava ocupada per una persona nomenada com a substituta
i que va ser cessada del seu lloc un cop va fer-se efectiva el reconeixement de la
incapacitat permanent.
S’adjunta provisió del regidor d’Esports i Joventut.
Cordialment,

PROVISIÓ
ATÈS que el passat dia 1 de setembre de 2010, es va nomenar a M.L.A., com a
funcionaria interina com titulada universitària subgrup A1, en substitució de L.C., que
es trobava en situació de reserva per invalidesa en aquell moment, tal i com es
detalla en el Decret número 6901/2010.
ATÈS que en aquell moment es va considerar convenient procedir a efectuar
l’esmentada contractació mitjançant el nomenament, com a funcionari interina de la
persona que figurava en reserva de la llista d’aprovats de les corresponents proves
selectives convocades en el seu dia, per a contractar diferent personal amb caràcter
no permanent, com titulats/des superiors universitaris/es (llicenciats/des en Ciències
de l’Activitat Física i l’Esport).
ATÈS que el Sr. L.C. tenia una reserva de plaça fins el maig de 2013, data en que si
no ho s’indicava el contrari, la seva reserva de plaça esdevindria com plaça vacant.
ATÈS que es continua considerant convenient procedir a ocupar aquesta plaça que
queda vacant, amb la persona que figurava en reserva de la llista d’aprovats de les
corresponents proves selectives convocades en el seu dia, per a contractar diferent
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personal amb caràcter no permanent, com titulats/des superiors universitaris/es
(llicenciats/des en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport), amb data de 1 de juny de
2013.
ATÈS que, malgrat les limitacions que en matèria de contractació de personal que
contempla l’article 23 de la Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2013, s’estima que la contractació que es proposa en la present Provisió, podria
tenir cabuda dins dels supòsits de necessitat que contempla la pròpia norma
esmentada.
PROPOSO es sotmeti a l’òrgan municipal competent el corresponent acord per tal de
declarar la necessitat de l’esmentada contractació.”
2.- RGE núm.24181, de 21 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Atendiendo que en el estadio de la Feixa LLarga y en el polideportivo Sergio
Manzano se organizará en julio un campus de futbol (campus de futbol Jordi Alba) y
que según se comenta en la prensa este campus cuenta con la colaboración de este
Ayuntamiento, solicitamos conocer:
1.
Qué tipo de colaboración presta este ayuntamiento,
2.
Que empresa es la que organiza este campus
3.
La contraprestación que la organización del Campus pagará por la cesión de
estas dos instalaciones municipales
4.
Si el ayuntamiento aporta algún otro medio económico, material o personal
para la celebración de este campus
5.
En caso de aportar alguna cantidad económica solicitamos conocer que cifra
concreta
6.
Si hay previsto algún tipo de ayudas para los niños que no puedan pagar los
250 € semanales que cuesta con comida”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 24.181, de data 21 de maig de 2013, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a
diverses qüestions sobre el Campus d’Estiu Jordi Alba que es realitzarà al
poliesportiu Sergio Manzano durant aquest mes de juliol, de la qual us demanem
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pròrroga.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 25013, de 27 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Según parece está prevista la sustitución del pavimento existente en la plaza de la
Carpa, recientemente se declaró desierto un concurso con un presupuesto de
149.997,57 € y se va a abrir un nuevo proceso de licitación.
Al respecto este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.
Los motivos por los que es necesaria la sustitución de este pavimento, cuando
en 2007 se realizó la anterior pavimentación de la plaza
2.
Si la anterior pavimentación presentaba unas deficiencias tales que se ha
decidido sustituirlo solicitamos conocer si se ha efectuado alguna reclamación a la
empresa responsable,
3.
Si la respuesta es positiva conocer que acciones legales se han tomado,
4.
Si la respuesta es negativa conocer los motivos por los que no se ha
presentado ninguna reclamación a la empresa responsable
5.
El coste de la pavimentación de 2007, y el nombre de la empresa que lo llevó
a cabo”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.013 i data 27 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb la
substitució del paviment de la plaça de la Carpa, us comunico que aquesta
substitució es realitza per degradació de la zona de paviment de color blau. S’han
exercit accions legals contra l’empresa responsable, i hi ha una sentència ferma que
els obliga a fer-se càrrec del cost de la reparació.”
4.- RGE núm. 25207, de 28 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
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contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
La señora Victoria Camps impartió una conferencia en el centro de arte l’Harmonia el
día 23/05/13, al respecto solicitamos conocer si se le abonó alguna cantidad y si la
respuesta es positiva conocer el importe.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 25207 i data 28 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a la pregunta que diu
el tenor següent:
La senyora Victoria Camps impartió una conferencia en el centro de arte l’Harmonia
el día 23/05/13/, al respecto solicitamos conocer si se le abonó alguna cantidad y si la
respuesta es positiva conocer el importe.
Em plau adjuntar-li l’informe del Tècnic de Patrimoni Cultural, en el que dona resposta
a la informació sol·licitada.
Cordialment,
En relació a la pregunta del PPC, amb registre general d’entrada número 25.207 i
registre d’alcaldia 0953, que diu del tenor següent:
La señora Victoria Camps impartió una conferencia en el centro de arte l’Harmonia el
día 23/05/13, al respecto solicitamos conocer si se le abonó alguna canitdad y si la
respuesta es positiva conocer el importe.
La senyora Victòria Camps va donar una conferència a l’edifici l’Harmonia del Museu
de l’Hospitalet. Aquesta conferència va ser organitzada per les entitats Tres quarts
per cinc quarts i Amics de la UNESCO.
El paper del Museu es va limitar a cedir l’espai, a l’igual que es fa amb la resta
d’entitats culturals o d’altres departaments municipals que ho sol•liciten.
Desconeixem si els organitzadors li van abonar cap suma.”
5.- RGE núm. 25922, de 30 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
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Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
El 26/04/13 se nos informó que la carpa de la mezquita de la calle Fortuna la realizó
el ayuntamiento, textualmente “la instal.lació d’aquesta carpa la va realizar
l’Ajuntament” respuesta del Sr. Bellver. En fecha 15/05/13 mediante petición de pleno
con nº de registro 23537 solicitamos tener acceso a la documentación relativa a dicha
cuestión. En fecha 27/05/13 el Sr. Bellver nos remite al Incasol.
Si según la respuesta facilitada en 26/04/13 la instalación de la Carpa la hizo el
Ayuntamiento, no el Incasol, se supone que es nuestro Ayuntamiento quien corrió con
una serie de gastos y es referente a esos gastos que desembolsó este ayuntamiento
a los que solicitamos tener acceso, o que se nos informe desglosados por partidas el
coste que ha supuesto para este ayuntamiento la instalación de la carpa.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.922 i data 30 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb la
instal·lació de la carpa de la mesquita del c. Fortuna, dir-vos que és necessari
sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”
6.- RGE núm. 25926, de 30 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
El pasado 19 de febrero formulamos una pregunta relativa a la actividad desarrolladla
en un local de la calle Orrius con número de registro 9101 la respuesta facilitada el
19/03/13 es que “un cop consultat el cens d’activitat, no hi consta cap llicència. Avui
mateix s’ha realitzat una visita al lloc i s’ha comprovat que s’hi desenvolupa una
activitat, per la qual cosa s’ha aixecat actaperquè es presenti la comunicación
corresponent”.
El 26/04/13 se nos volvió a contestar una pregunta relativa al tipo de actividad que se
desarrollaba en aquel local, la respuesta facilitada es que “l’activitat que s’hi
desenvolupa és d’ensenyament de l’idioma àrab.”
Al respecto solicitamos conocer:

…/…

159

1.- El nombre de la entidad que gestiona este local de enseñanza del idioma árabe
2.- Si ha presentado solicitud de licencia para ejercer esa actividad y en caso
afirmativo conocer si se le ha otorgado
3.- Si el local cumple con la normativa de seguridad, acústica y de salubridad pública
4.- Si además de la enseñanza del idioma árabe, se ejerce alguna otra actividad o
enseñanza”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 25.926i data 30 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb l’activitat
desenvolupada al local del c. Òrrius, us comunico que el titular de l’activitat és
l’”Asociación Social y Cultural Al Huda”. Encara no s’ha presentat la comunicació
d’inici de l’activitat, per la qual cosa s’ha iniciat un expedient de disciplina.”
7.- RGE núm. 26183, de 31 de maig de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sol·licitem conèixer si els corralons del c. Xipreret, són de titularitat municipal o
privada. En cas de ser privats, sol•licitem conèixer qui te aquesta titularitat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 26.183 i data 31 de maig de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb els
corralons del c. Xipreret, us comunico que aquests corralons són de titularitat privada.
Per conèixer qui té aquesta titularitat us heu d’adreçar al registre de la Propietat
Urbana.”
8.- RGE núm. 26246, de 31 de maig de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Atendiendo que en 31-12-12 finalizó el proyecto EMIDEL “ desarrollo local y
emigración en Latinoamérica”.
Solicitamos tener acceso al informe de conclusiones o documento final, relativo a
este proyecto.”

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 Mª García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26246 i data 31 de maig de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació al programa EMIDEL,
l’informo:
Que en sessió celebrada en data 12 de febrer de 2013, la Junta de Govern Local va
aprovar la modificació del contracte de subvenció amb l’oficina de Cooperació de la
Unió Europea (EuropeAid) respecte a l’ampliació de la durada del projecte, dels 48
mesos inicials a 54, així com l’aprovació de tres addendes al conveni de
col•laboració subscrit amb la Diputació de Barcelona, la Intendència Municipal de
Canelones (Uruguai) i la Municipalitat de Santa Tecla (El Salvador).
Per tant, en compliment amb el contracte de subvenció, resten sis mesos des de la
data de la seva finalització el proper 30 de juny, per a l’elaboració del
document/informe final amb els resultats globals del projecte.
Atentament,”
9.- RGE núm. 26613, de 4 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Vecinos de la calle Francisco Javier nos comunican las siguientes quejas:
En el número 6, hay un taller de coches que lava los coches en la via pública.
En el número 19, hay un edificio ocupado
Asimismo nos comunican que en la c. Teide, frente puerta del cementerio, hay
una plaza de aparcamiento de minusválido que suele estar ocupada por coches sin
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derecho aparcar en la misma.
Lo que se comunica a los efectos de posible inspección en la zona.”

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
dels Districtes IV i V, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 26.613 de data 4 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a diferents queixes dels veïns del
carrer de Sant Francesc Xavier, us informo que em dono per assabentat de la vostra
petició.
Ben atentament,”

10.- RGE núm. 27060, de 6 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Respecto a los años 2011 y 2012 solicitamos conocer:
1.
El número de animales abandonados y recogidos en nuestra ciudad, a ser
posible desglosados por clase de animales (perros, gatos y otros)
2.
El número de animales censados (perros y gatos)
3.
El número de animales devueltos a sus propietarios y el número de renuncias
de propietarios
4.
El número de cadáveres de animales recogidos por los servicios municipales
5.
Como se articula la captura, recogida y traslado de animales al refugio de
Sant Boi
6.
¿Lo realiza una entidad o son los propios trabajadores municipales?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 27.060 i data 6 de juny de 2013 i, segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació als animals
domèstics, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
11.- RGE núm. 27061, de 6 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Atendiendo que se pagó la asistencia al señor M. D. a las jornadas VMWorld 2012
(jornadas sobre virtualización y cloud computing) solicitamos conocer los motivos y
de qué manera ese dinero redundara en una mejora en los servicios municipales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27061 i data 6 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a:
"Atendiendo que se pagó la asistencia al señor M. D. a las jornadas VMWorld 2012
(jornadas sobre virtualización y cloud computing) solicitamos conocer los motivos y
de qué manera ese dinero redundará en una mejora en los servicios municipales "
S’adjunta informe del Cap de Servei d’Informàtica i TIC.
Cordialment,
INFORME RELATIU A L’ASSISTÈNCIA A LES JORNADES VMWORLD 2012 PER
PART DE PERSONALS D’INFORMÀTICA I TIC
Les jornades VMWorld són un event de caire global (celebrat el 2012 a Barcelona i
San Francisco) organitzat per VMware, l'empresa lider en solucions de virtualització
de la infraestructura de IT. La infrastructura informàtica de l'Ajuntament de l'Hospitalet
està suportada en la seva majoria per sistemes que corren sobre la plataforma
"VMware vSphere", concretament amb 11 servidors repartits entre el centre de
procés de dades a la Farga i el centre de recolzament de Can Arús, que suporten
aproximadament el 80% de les aplicacions que utilitzen les diferents àrees de
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l'Ajuntament. La implantació de la tecnologia VMware ha permès durant els darrers
anys la consolidació de servidors, això és, reduir el número de servidors físics
necessaris per a donar servei a les aplicacions, proporcionant a la vegada una
important millora en l'operació dels sistemes.
D’acord amb això, i tenint en compte la tendència actual de minimització de la
despesa en infrastructura de TI, a la vegada que per altra banda es busca la
maximització del valor aportat i l'agilitat en la gestió de sistemes, es fa òbvia la
importància de la plataforma de VMware per aconseguir aquest propòsit.
Pel que fa als continguts de VMWorld, l'assistència a les jornades ens aporta, com a
administradors de sistemes VMware:
•
Formació tècnica i experiència pràctica: durant 4 dies es pot triar entre més de
200 sessions tècniques i laboratoris pràctics que cobreixen les últimes innovacions
de virtualització del centre de dades per a l'emmagatzematge, xarxes, seguretat,
gestió, mobilitat dels treballadors i serveis de núvol. Posteriorment, es pot accedir via
internet a les gravacions de qualsevol de les sessions. Això equival a més de 24
hores de formació intensiva en els diferents productes, no tan sols de VMware sino
d'altres tercers que ens expliquen com integrar els seu software dins de la plataforma
VMware.
•
Investigació i anàlisi del producte: en l'apartat de "Intercanvi de solucions" de
les Jornades més de 125 patrocinadors i expositors mostren les darreres innovacions
i solucions sobre plataforma VMware. Això permet contar amb opinions independents
de l'oficial del fabricant i poder comparar característiques, rendiment i cost de les
diferents opcions.
•
Treball en xarxa amb experts del sector: es poden aprendre estratègies que
ajudin en l'assoliment de les nostres principals prioritats de TI, i compartir
coneixements amb altres professionals de TI. Podem aprofitar aquests contactes per
a l'assessorament i posar en marxa les millors formes de treballar en la gestió dels
sistemes.
En darrer lloc, cal tenir en compte que representa una oportunitat única la celebració
del VMworld a les instal•lacións de Fira de Barcelona a l'Hospitalet, tant pel que
representa per a la ciutat, que va rebre més de 11.000 assistents a les jornades, com
per les facilitats per a assistir-hi sense costos addicionals de transport i allotjament.
Les jornades VMware World del 2012 van ser un èxit i es celebraran de nou aquest
any 2013 del 13 al 17 d'octubre a Fira Gran Via de l'Hospitalet. Esperem poder
assistir-hi de manera que la resta de companys de l'àrea de sistemes de l'Ajuntament
puguin beneficiar-se d'aquesta oportunitat de formació i intercanvi de coneixements
amb tècnics vinguts de tot el món.”
12.- RGE núm. 27064, de 6 de juny de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
El día 03/06/13 a las 20:30 se instaló una furgoneta de la Guardia Urbana en la calle
Prat de la Riba a la altura de la calle Estrella impidiendo el tránsito de los vehículos
que circulaban en sentido Cornellá, por lo que solicitamos conocer los motivos por los
cuales se instaló esta furgoneta y cuantos agentes participaron en este dispositivo así
como conocer si eran agentes en prácticas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 27064 i de data 06/06/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/06/2013 en relació a: “.... se instaló una furgoneta de la
Guardia Urbana en la calle Prat de la riba a la altura de la calle Estrella impidiento el
trànsito de los vehiculos.......”
Resposta:
Les diferents patrulles de Guàrdia Urbana quan realitzen un servei, ja sigui a
requeriment o d’ofici, no sempre poden estacionar el vehicle de manera correcta.
Depenen del servei a realitzar es necessari tenir el vehicle pròxim ja que en ell, es
troba material que poden necessitar o bé es necessari per les pròpies
característiques del servei. No obstant, es restitueix la normalitat un cop finalitzat els
motius que la generen encara que el servei es perllongui.
Ben atentament,”

13.- RGE núm. 27073, de 6 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Solicitamos conocer que porcentaje representan los contratos adjudicados por el
procedimiento menor o negociado sobre el total de contratos adjudicados por este
ayuntamiento en el año 2012.
Asimismo solicitamos conocer el número de contratos desglosados según su
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categoría también del año 2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conilla, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27073 i data 6 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a:
"Solicitamos conocer qué porcentaje representan los contratos adjudicados por el
procedimiento menor o negociado sobre el total de contratos adjudicados por este
ayuntamiento en el año 2012.
Asimismo solicitamos conocer el número de contratos desglosados según su
categoría también del año 2012. "
En la pàgina web de l’Ajuntament, en el seu apartat del Perfil del Contractant es troba
tota la informació dels contractes de Subministrament, Obres i Serveis de l’anualitat
2012 que s’han fet en aquest Ajuntament. Els hi adjuntem el link corresponent
https://seuelectronica.l-h.cat/186725_1.aspx?id=1.
Cordialment,”

14.- RGE núm. 27074, de 6 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Atendiendo que se expropiaron unas fincas en la confluencia de Aprestadora con
Amadeu Torner para la construcción de un equipamiento público y que en esta
misma zona está prevista la construcción de una residencia asistida y centro de día
por parte de Prytanis, una entidad totalmente privada a la que este ayuntamiento ha
cedido un derecho de superficie, solicitamos conocer de qué manera se puede
compatibilizar el carácter público de un eventual futuro equipamiento con el derecho
de superficie otorgado a esta empresa privada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
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literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27.074 i data 6 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a la construcció d’una
residència assistida i centre de dia per part de Prytanis, dir-vos que és necessari
sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
15.- RGE núm. 27345, de 7 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sol•licitem conèixer el nombre de contractes d’habitatges en lloguer social o borsa
jove realitzats durant l’any 2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 27.345 i data 7 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb el nombre
de contractes d’habitatges en lloguer social o borsa jove realitzats durant l’any 2012,
us comunico que han estat 122 contractes.”

16.- RGE núm. 27348, de 7 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sol·licitem llistat de contractes menors realitzats durant el passat 2012, relacionats
per àrea, NIf, empresa i import, tal i com ens ho van facilitar l’any passat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
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consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 27398 i data 7 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a:
“Sol·licitem llistat de contractes menor realitzats durant el passat 2012, relacionats
per àrea, Nif, empresa i import, tal i com ens ho van facilitar l’any passat”
La informació que sol•liciten es troba en el CD que se’ls hi va facilitar en la Comissió
Especial de Comptes.
Cordialment,”

17.- RGE núm. 27351, de 7 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sobre la instal·lació a la nostra ciutat de 32 càmeres de videovigilància sol·licitem
conèixer el següent:
1.- Conèixer la despesa total incloent cost unitari per càmeres, instal·lació i d’altres
que s’hagin ocasionat.
2.- Conèixer si s’ha licitat algun contracte de manteniment. En cas positiu, per quin
import i anualitats. En cas contrari, qui farà el manteniment de les càmeres.
3.- Si s’ha realitzat algun estudi per determinar les actuals ubicacions davant d’altres.
4.- Si està previst d’instal·lar més càmeres a la ciutat i en aquest cas, si s’ha fet algun
estudi per determinar les noves ubicacions.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 27351 i de data 07/06/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/06/2013 en relació a: “....sobre la instal·lació de 32
càmeres de vídeo vigilància sol•licitem conèixer el següent....”
Resposta:
La despesa total realitzada per la instal·lació de les càmeres de videovigilancia, es va
realitzat mitjançant concurs públic i es va fer per un import d’adjudicació de
247.476,62 €.
Una vegada finalitzada la instal·lació s’estan confeccionant els plecs de contractació
per realitzar el manteniment i s’han sol•licitat pressupostos a les empreses
especialitzades.
Per la instal·lació de les càmeres es va realitzat des del servei de la Guardia Urbana
un seguiment per determinar els punts de mes afluència de vianants i concentració de
punts comercials, on es pugues realitzar un efecte dissuasori i de control.
Per el moment no es te previst instal•lar mes càmeres a la ciutat.
Ben atentament,”

18.- RGE núm. 28145, de 12 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sobre “l’Espai de Respir”, programa adreçat a les famílies amb nens de 0 a 3 anys,
sol•licitem conèixer el següent :
1.- Quants centres hi ha a la ciutat i on estan situats
2.- Quins dies i horaris ofereixen a les famílies, i si estan oberts tots els dies de l’any
o tanquen algun període.
3.- Com es demana el servei , afluència i si ha llistes d’espera o és un servei
immediat.
4.- Com es finança aquest servei
5.-Personal que dona suport als nens en aquests espais i titulacions requerides.
6.- Conèixer si és un servei totalment gratuït per a les famílies
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7.- Conèixer si els pares han d’estar a prop dels fills durant l’estona que el deixen al
centre.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 28.145 i data 12 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació al Projecte “Espai de
Respir”, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

19.- RGE núm. 29054, de 17 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sol•licitem conèixer a quins esportius municipals de la ciutat s’han instal•lat
desfibril•ladors i al respecte :
Centres on s’han instal•lat i quants en cada centre
Cost de cadascun dels equips
Conèixer si hi ha una persona responsable de l’equip i en aquest cas, si
aquesta persona ha fet la formació adient.
En cas que no s’hagi instal·lat a tots els poliesportius municipals, saber la previsió
temporal que hi ha.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29.054, de data 17 de juny de 2013, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a
quins espais esportius municipals de la ciutat s’han instal·lat desfibril·ladors, de la
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qual us demanem pròrroga.
Ben atentament,”
20.- RGE núm. 29056, de 17 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Sol•licitem conèixer si el nostre Ajuntament ha subscrit alguna mena d’acord o
conveni entre els mercats municipals i alguna entitat sense ànim de lucre, tipus Banc
d’Aliments, Càritas, etc, per gestionar els excedents d’aliments dels mercats ajudant
les persones més necessitades.
En cas que hi hagi algun tipus d’acord al respecte sol•licitem conèixer amb quins
mercats de la ciutat s’ha fet, i una copia de l’acord.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 29.056 i data 17 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a la gestió d’excedents
alimentaris dels mercats municipals, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”

21.- RGE núm. 29057, de 17 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Respecte al carrer Diògenes, aquesta Regidora i el seu Grup municipal sol•liciten
saber :
Si hi ha possibilitat de instal•lar més llums al carrer. Les llums de pared
queden entre mig dels arbres frondosos i el carrer queda molt fosc.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 29.057 i data 17 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb la
possibilitat d’instal·lar més llums al carrer Diògenes, us comunico que els nostres
serveis tècnics han procedit a la revisió i posterior estudi per a la millora de
l’enllumenat del c. Diògenes. Actualment, estem procedint a la preparació del material
per a l’execució de la nova instal·lació prevista.”
22.- RGE núm. 29059, de 17 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Respecte al local “A tu aire” del carrer Renclusa, abans “La Terminal”,
Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem conèixer:

aquesta

Ara està tancat per canvi d’activitat, quina activitat hi haurà?
Els veïns han patit molt amb els bars i que hi hagut. Podria ser que ara hi
hagués una activitat que no fos perjudicial per ells?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 29.059 i data 17 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb l’activitat
del local “A tu aire” del c. Renclusa, us comunico que no ens consta cap canvi de
titular ni d’activitat en l’esmentat local i que l’activitat que actualment està legalitzada
és la de bar musical.”
23.- RGE núm. 29060, de 17 de juny de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
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Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 25 de juny de 2013.
Respecte al carrer Pedraforca, aquesta Regidora i el seu Grup Municipal sol•liciten
saber :
Si la terrassa del Bar “La Farándula”, cantonada Avda. Masnou, està
autoritzada, ja que queda l,20 m. només per passar per la vorera, que fa 2,90 m. en
total.
Si la terrassa del Bar “El Curro”, cantonada carrer Diògenes, la terrassa té els
mateixos problemes que l’anterior.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 29060 i de data 17/06/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/06/2013 en relació a: “....respecte al carrer Pedraforca
....”
Resposta:
En referència al Bar La Faràndula, té autorització per a la instal·lació de tres
vetlladors de temporada, la vorera fa 3 metres d’amplada i deixa un espai lliure per al
pas d’ 1,20 mts tal com estableix la normativa.
Pel que fa al Bar el Curro, no disposa de llicència de vetlladors per a l’any 2013.”
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
10 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 14 de
juny 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:
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1.- RGE núm. 28660, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ates que l’Ajuntament a endegat el projecte participatiu “ l’h on el futur per endavant”
al que se a sumat una base documental per donar-li cos.
PREGUNTA
Quin son tots aquells documents que han tingut un cost econòmic específic i els seus
autors ?
Quin ha estat el seu preu?
Quin ha estat el criteri per determinar la incorporació d’aquests documents o estudis
al projecte ?
Han rebut emoluments per la seva tasca els nou membres coordinadors de grup ?
En cas afirmatiu . Quina ha estat la quantitat abonada?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 28660, 28666 i 28691 de data 14 de juny de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en
relació al “projecte L’H on. El futur per endavant”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 28662, de 14 de juny de 2013.
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“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
PREGUNTA
Quines entitats col·laboren en la celebració del Tricentenari?”

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
Regidor de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 28662 i data 14 de juny de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a la pregunta que diu
el tenor següent:
Quines entitats col·laboren en la celebració del Tricentenari?
Em plau adjuntar-li l’informe del Tècnic de Patrimoni Cultural, en el que dona resposta
a la informació sol·licitada.
Cordialment,

En relació a la pregunta del Grup polític de CiU, amb registre general d’entrada
número 28.662 i registre d’alcaldia 1.079, que diu del tenor següent:
Informo del següent:
ENTITATS DE L’HOSPITALET
•
CEL’H. Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Hi participa col•laborant en el cicle de
conferències.
•
Tres Quarts per Cinc Quarts de l’Hospitalet. Hi participa col•laborant en el
cicle de conferències.
•
TRO. Coordinadora d’entitats de foc de l’Hospitalet. Hi participa en la
programació de la jornada festiva de reconstrucció històrica prevista pel diumenge 20
d’octubre de 2013.
•
Rubicón. Associació Cultural de recreació històrica de l’Hospitalet. Hi participa
en la programació del joc de taula en format carrer basat en el Conveni de
L’Hospitalet de 1713 previst pel diumenge 29 de setembre de 2013.
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•
Parròquia de Santa Eulàlia de Mérida. Hi participa cedint documentació
original de l’Arxiu Parroquial per a l’exposició commemorativa.
A banda, es va fer una convocatòria oberta a entitats de la ciutat per tal que
programin pel seu compte activitats. A dia d’avui , sabem que únicament l’Ateneu de
Cultura Popular ha programat una activitat pel darrer trimestre de l’any.
ENTITATS DE FORA DE L’HOSPITALET
•
La Coronela de Barcelona. Hi participa sota contracte en la programació de la
jornada festiva de reconstrucció històrica prevista pel diumenge 20 d’octubre de 2013.
•
Els Miquelets de Barcelona. Hi participa sota contracte en la programació de
la jornada festiva de reconstrucció històrica prevista pel diumenge 20 d’octubre de
2013.”

3.- RGE núm. 28666, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
PREGUNTA
Donat que el Sr. J. R. ha de portar a terme el projecte L’H “ON”
Quin és el cost de dit projecte i els emoluments que cobrarà aquest senyor per aquest
motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 28660, 28666 i 28691 de data 14 de juny de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en
relació al “projecte L’H on. El futur per endavant”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
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4.- RGE núm. 28667, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Francesc Layret, a tocar de la Travessera, fa molts dies que hi ha
dos fanals trencats, i la llum és insuficient.
Atès que, tenint en compte que al davant mateix del Mc Donalds hi ha un hotel, i just
darrera, a la Riera Blanca, un altre.
Donat que el turisme és constant en ambdós indrets, donant una mala imatge de la
ciutat i per altra banda generant sensació d’inseguretat.
PREGUNTA
.-Es pensa arreglar els fanals trencats del carrer Layret a tocar de la Travessera?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?
.-Sol·licitem que s’arreglin el més aviat possible.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28.667 i data 14 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb dos fanals
trencats al c. Francesc Layret, us comunico que el dia 24 de maig d’enguany vam
rebre comunicació d’una incidència que coincideix amb la qual vostès descriuen, que
es va finalitzar el dia 10 de juny. No hem rebut cap més incidència d’enllumenat en
aquesta zona des d’aquesta data. No obstant això, procedim a comprovar
l’enllumenat de la zona i, si hi ha cap incidència, la introduirem al nostre sistema de
gestió per a la seva resolució.”
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5.- RGE núm.28670, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer del Doctor Ferran i Clua, a l’alçada del número 8 i just a la
cantonada amb el carrer Pujós, hi ha, des de fa dies, una pilona arrencada i tirada a
l’escocell d’un arbre.
Atès que això representa un perill pels vianants ja que pot provocar caigudes.
Vist que, a més, a l’estar a un escocell d’un arbre, sovint es veu com hi ha gossos
que fan les seves necessitats a sobre d’aquesta pilona fet que representa una font de
manca d’higiene.
PREGUNTA
.- Quan es pensa retirar i arreglar aquesta pilona?
.- Per quin motiu aquesta no va ser arreglada/ retirada amb celeritat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28.670 i data 14 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb una pilona
arrencada al c. Doctor Ferran i Clua, 8, us comunico que els nostres serveis
d’inspecció van detectar el passat dia 14 la manca d’una fita al c/ Ferran i Clua, 27.
La incidència està introduïda al nostre sistema de gestió per a la seva resolució. Els
nostres serveis tècnics han comprovat que no hi ha cap fita a l’escocell del núm. 8.
No s’observa manca de cap altra pilona a la zona.”
6.- RGE núm.28674, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
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general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Estronci a l’alçada de la parada del metro de la L 5 de Can
Boixeres hi ha dos passos de vianants per els que hi travessen els veïns per accedir
a aquesta estació.
Vist que quan plou es creen un basals que no permeten utilitzar amb normalitat
aquest passos de vianants això fa que creuen el carrer per d’altres llocs, posant en
perill l’ integritat de les persones davant d’un atropellament al no creuar la via per els
llocs assignats.
PREGUNTES
Donada aquesta situació puntual que te lloc els dies de pluja imatge que
acompanyem amb fotografia adjunta. Es pensa portar a terme la solució del problema
?
Si es que si. Quan es pensa realitzar l’habilitació de boques de clavegueres o les
reparacions adients?
Si no es fa cap actuació. Quina es la raó ?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28.674 i data 14 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juny de 2013, en relació amb els
bassals que es formen els dies de pluja al pas de vianants del c. Estronci, us
comunico que hem detectat el problema i l’hem introduït al nostre sistema de gestió.
Actualment estem estudiant la solució més adient.”
7.- RGE núm. 28682, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per par de l’Ajuntament s’està fent una campanya publicitària institucional
amb l’objectiu de promocionar el comerç de proximitat a la Ciutat.
Atès que es promociona en jornades puntuals “el comerç al carrer” amb la
participació del comerç de proximitat del barri i en la col·laboració de les diferents
associacions de comerciants de la Ciutat.
Vist que per les festes nadalenques es fa també una campanya promocional i en les
festes de barri es comença a promocionar el “tapes i canyes”.
PREGUNTA
1 .-Es té per part de l’Àrea de Promoció Econòmica la proposta d’ altres projectes
durant la resta de l’any per afavorir el comerç de proximitat davant la baixada de
vendes del sector?
2.-En cas afirmatiu quins ?
3 .- S’està planificant nous projectes per afegir als actuals ? Quins?
4 .- En cas negatiu per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 28682 i data 14 de juny de 2013, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació als projectes per
promocionar el comerç.
Dir-vos que és necessari sol·licitar la pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Atentament,”

8.- RGE núm. 28686, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia

…/…

180

25-06-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per par de l’Ajuntament s’està fent una campanya publicitària institucional
amb l’objectiu de promocionar el comerç de proximitat a la Ciutat.
PREGUNTA
1 .- Quin es el pressupost assignat per realitzar aquesta campanya publicitària?
2 .- Quina serà la durada prevista ?
3.- Quina l’empresa/ es encarregada / es de portar a terme la campanya en totes les
fases com son disseny, elaboració e implantació a la via publica.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 28686 i 28689 i data 14 de juny de 2013, segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a
la campanya publicitària per promocionar el comerç.
Dir-vos que és necessari sol·licitar la pròrroga de les esmentades preguntes per
recavar la informació necessària.
Atentament,”
9.- RGE núm. 28689, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que per par de l’Ajuntament s’està fent una campanya publicitària institucional
amb l’objectiu de promocionar el comerç de proximitat a la Ciutat.
Vist que la campanya esta dissenyada amb dos tipus de cartells, que s’ha fet
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mitjançant banderoles, cartells a les marquesines del transport públic, en panells
habilitats en el mobiliari urbá per anuncis i també en premsa.
PREGUNTA
1.- Quin ha estat el cost dels disseny dels cartells ? Qui el seu autor ?
2.- Quin ha estat el número de banderoles fetes, el seu cost i el de muntatge?
3.- Quina la quantitat de marquesines o panells i el seu cost ?
4.- Quina la publicitat feta en premsa i en que mitjans? Quin el seu cost?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 28686 i 28689 i data 14 de juny de 2013, segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació a
la campanya publicitària per promocionar el comerç.
Dir-vos que és necessari sol·licitar la pròrroga de les esmentades preguntes per
recavar la informació necessària.
Atentament,”
10.- RGE núm. 28691, de 14 de juny de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
25-06-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Ajuntament ha endegat el projecte participatiu “ l’h on el futur per endavant”
PREGUNTA
Quin es el pressupost econòmic assignat per fer front a la despesa de tot aquest
projecte ?
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Quin és el temps assignat per donar el projecte com a finalitzat i publicitar les seves
conclusions ?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 28660, 28666 i 28691 de data 14 de juny de
2013 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en
relació al “projecte L’H on. El futur per endavant”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 11
de juny de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 27746, d’11 de juny de 2013
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 25 de juny de 2013.

per
que
DE
que

Exposició de motius:
Els dies 27 i 28 de maig d’ enguany la Unidad de Delincuencia Especializada y
Violenta (Udef), sota la coordinació de l’ Europol, va portar a terme 665 inspeccions a
centres de residus sòlids, obres en construcció i transports per carretera i ferrocarril
per a investigar la possible procedència il·lícita de materials.
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Pregunta sobre la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (Udef):
Alguna d’aquestes inspeccions ha tingut lloc a L’Hospitalet?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 27746 i de data 11/06/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/06/2013 en relació a: “ els dies 27 i 28 de maig
d’enguany la Unidad de Delincuencia Especializada y violenta (UDEF), sota la
coordinació del Europol.....”
Resposta:
Quan unitats especialitzades d’altres Cossos de Seguretat realitzen intervencions
d’aquestes característiques en el nostre municipi, ens faciliten l’ informació que ells
consideren oportuna si es dona el cas, per tal de no interferir i poder perjudicar una
intervenció en la que porten en alguns casos llarg períodes d’investigació. El mateix
passa amb els resultats d’aquestes intervencions ja que algunes poden no està
finalitzades i/o poden obrir altres vies d’investigació.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 27747, d’11 de juny de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 25 de juny de 2013.

per
que
DE
que

Exposició de motius:
Recentment s’han practicat 31 detencions a Espanya en el marc d’una operació
conjunta en 17 membres de la Unió Europea contra el robament de coure -batejada
com Action Day- que s’ha saldat amb la incautació de 47 tones de material de
procedència il·lícita en el nostre país.
Pregunta sobre l’operació Action Day:
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Alguna d’aquestes detencions ha tingut lloc a L’Hospitalet?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 27747 i de data 11/06/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/06/2013 en relació a: “recentment s’han practicat 31
detencions a Espanya en el marc d’una operació conjunta en 17 membres de la Unió
Europea contra el robament.....”
Resposta:
Quan unitats especialitzades d’altres Cossos de Seguretat realitzen intervencions
d’aquestes característiques en el nostre municipi, ens faciliten l’ informació que ells
consideren oportuna per tal de no interferir i poder perjudicar una intervenció en la
que porten en alguns casos llarg períodes d’investigació. El mateix passa amb els
resultats d’aquestes intervencions ja que algunes poden no està finalitzades i/o
poden obrir altres vies d’investigació.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem acabat, no hi ha més intervencions per part del públic en l’Ordre del Dia, no
sé si hi ha algun prec o alguna pregunta, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, la verdad es que, desde el grupo municipal de Plataforma per Catalunya, tenemos
una pregunta. Visto que hace poco hubo un miembro de extrema izquierda detenido
por una supuesta agresión a tres policías, usted misma, la Alcaldesa, y en este caso
el portavoz de Izquierda Unida, dieron apoyo a este supuesto agresor de tres policías
y entonces nuestra pregunta es si el apoyo sin que haya habido una investigación, es
fruto de que este agresor o supuesto agresor, sea amigo suyo, sea un periodista, o
de qué es, o si este apoyo a una persona anónima de la ciudad que supuestamente
agrede a tres a tres policías, también se le va a dar. Desde nuestro grupo,

…/…

185

obviamente, apoyamos la versión policial antes que la de una persona que tiene seis
antecedentes policiales, por casos bastante parecidos y nos gustaría saber realmente
por qué le apoyo usted a las pocas horas de estar detenido.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Yo no tengo ningún problema en explicar por qué vía twitter dí mi…, bueno, como
también me ha aludido a mí, pues me explico y no tengo ningún empacho en
explicarme. Desde hace mucho tiempo el grupo político al que represento y lo que
representa al largo de la historia, siempre ha denunciado cuando ha habido maltratos
en los calabozos de las comisarías, desgraciadamente eso sigue existiendo en este
país y, por tanto, tengo toda la libertad del mundo a seguir denunciándolo y espero
que no tenga que seguir haciéndolo y acaben por fin los maltratos a los detenidos en
las comisarías y en los calabozos. Esa es mi explicación, le puede gustar o no le
puede gustar, usted me pide una explicación y yo se la doy Sr. Ordóñez.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, a ver Sr. Ordóñez, si no sabe guardar respeto y estar callado cuando se
le está contestando precisamente a sus cuestiones, pues vamos mal. Yo le
recomendaría que lea, a lo que usted se refería, al twitt que yo hice para que
modificara sus comentarios al respecto, me gustaría que usted lo volviera a leer y
viera estrictamente lo que ahí se dice, es público, por tanto, cualquier persona tiene
acceso y lo puede hacer y, por tanto, no tengo que dar ningún tipo de explicación, en
este Pleno, respecto a esa cuestión, teniendo en cuenta, y esto sí que vaya por
delante, mi máximo respeto, admiración por el trabajo que los cuerpos de seguridad,
en esta ciudad y en el resto de ciudades y pueblos de Cataluña, están realizando.
Se levanta la sesión.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, del dia vint-i-cinc de juny de
dos mil tretze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,
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Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

