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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/2
Data: vint-i-vuit de febrer de dos mil dotze
Hora: 18.05 h fins 22.20 h
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 Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

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

…/…

2

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT
A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 24 DE GENER DE
2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 24 de gener de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova 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
Bien, buenas tardes, bona tarda a tothom, benvinguts al Ple ordinari del mes
de febrer, li demanaria a la Sra. Secretària que doni lectura de l’Ordre del Dia.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 1.PETICIÓ
DE
PARAULA
DE
LA
SRA.************************, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA
COORDINADORA DE ENTIDADES Y VECINOS DE GORNAL, PER
INTERESSAR-SE SOBRE L’ESTAT DEL PROJECTE DEL FUTUR CAP
GORNAL. INTERVINDRAN LA SRA. **********************I EL SR.
********************.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per la Sra.********************, en
nom i representació de la Coordinadora de Entidades y Vecinos de Gornal, es
produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, té la paraula la Sra. ********************** en primer lloc, intervindrà també el
Sr.*********************++.

SRA. JIMÉNEZ VILLAREJO
No, el Sr. *****************no intervendrá.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs té la paraula.

SRA. *************************
Buenas tardes Sra. Alcaldesa, señores regidores y regidoras. Ante todo quería
hacer un ruego, que cuando el Pleno empiece a las seis de la tarde, no nos
tengan a los vecinos hasta las seis menos diez en la calle, esperando para
entrar, que yo creo que esto ha motivado bastante nerviosismo y bastantes
malos rollos entre nosotros, y yo creo que se solucionaría si se pudiera abrir la
puerta un poco antes y pudiéramos entrar tranquilamente, sin prisas, sin
empujones y sin mala educación, para entendernos.
Bueno, la Coordinadora de Entidades y Vecinos del Barrio del Gornal
queríamos intervenir en este Pleno para hablar sobre el tema del CAP de
Gornal. Es una inquietud en el barrio, que ya llevamos tiempo, no sé si
recuerdan, pero en el año 2007, hace cinco años, elaboramos, la
Coordinadora, un plan de mejoras para el barrio, en el cual se contemplaba
una serie de equipamientos, y uno de ellos era el CAP de Gornal.
Actualmente, el CAP que ocupamos es un CAP en precario, debido a la
ocupación de las instalaciones del CAP por Mercadona, y aproximadamente
Mercadona dijo que daba un plazo de cuatro años para que nos fuéramos de
allí, para que se fuera el CAP, y de momento ya han pasado casi dos años.
No sabemos exactamente, todo son palabras, pero no sabemos si existe
algún tipo de convenio con este centro comercial, relativo a los plazos de esta
ocupación. Las informaciones que nos van llegando, por un lado por algunos
concejales y por el Ayuntamiento, es de que se están estudiando los proyecto
para la nueva construcción, pero esa construcción, que los terrenos ya están
calificados, queremos saber si ya tiene partida presupuestaria en los actuales
presupuestos de la Generalitat, porque realmente si no hay presupuesto
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aprobado, no se empezarán las obras y, sobre todo, queremos saber cuándo
se van a empezar las obras.
Ya he dicho que llevamos cinco años exactamente, esperando algunos
equipamientos para el barrio, dentro del plan de mejoras, uno de ellos es el
CAP, pero también está la residencia asistida, el polideportivo, etc. Sabíamos
que todo sería muy lento, pero no intuíamos que el barrio de Gornal encima
íbamos a tener la mala suerte de que nos envolvieran las palabras crisis,
déficit, austeridad, bastante austeridad creo que el barrio de Gornal lleva
desde hace muchos años.
Creemos que la construcción de este CAP se haga pensando en un futuro, en
el futuro de que veamos las vías del tren soterradas y que, por lo tanto, la
calle Campoamor, algunas zonas de la avenida Europa y avenida América,
pudieran disfrutar de este CAP nuevo, que está proyectado, como ya saben,
en Carmen Amaya, calle Joncs.
Emplazamos a todos los grupos políticos de este Consistorio, a solicitar, cada
uno en la medida de que ellos puedan, la construcción del nuevo CAP de
Gornal, a la Generalitat, en los terrenos y en el tiempo necesario para que el
Gornal tenga un equipamiento digno de nuestro barrio, de todos los vecinos y
vecinas del barrio. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part dels veïns no hi ha cap intervenció més, per tant, procedim al
posicionament, si hi ha algun grup polític que vulgui intervenir, Sra. Borràs, no,
doncs primer el Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No, molt breu, només en nom d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida
i Alternativa, doncs compartir la preocupació dels veïns del barri del Gornal,
tenim elements per estar preocupats, com aquí tenim presents en el Ple,
doncs veïns del barri de Bellvitge que porten des de fa molt de temps una
lluita exemplar pel manteniment del CAP de La Marina i, per tant, tenim
elements per a la preocupació, perquè gairebé quatre mesos després encara
no hi ha hagut resposta i la que hi ha hagut sempre ha estat negativa per part
de la Generalitat i, per tant, afegim aquesta preocupació, el que havia estat
una reivindicació històrica pel barri de Gornal, el que s’havia aconseguit amb
l’anterior govern, que era aquest compromís i la cessió de terrenys per part de
l'Ajuntament. I també elements per a la preocupació, que són les esmenes
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que el grup polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, el grup parlamentari al Parlament de Catalunya i d’altres, havien
presentat esmenes pel manteniment, o sigui, per a la construcció del CAP de
Gornal, i ens hem trobat amb el vot contrari del Partit Popular i de
Convergència i Unió, per tant, ens afegim a aquesta reivindicació, a aquesta
preocupació, i demanem que tothom faci els esforços, perquè, doncs això,
perquè la crisi no se’n porti per endavant també, aquesta necessitat
d’equipament al barri del Gornal. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, en nom de Convergència i Unió ens explicarem.
Celebro que finalment hagin vingut a reclamar un CAP que estava projectat
perquè s’iniciés l’any 2007, hi ha un acord d’aquest Ajuntament amb el govern
tripartit, que a l’any 2007 s’havia d’iniciar el Centre d’Atenció Primària pel
Gornal. Arriba l’any 2012, celebro que hagin vingut finalment a demanar allò
que al 2007 havia d’haver començat, allò que al 2007 es va acordar entre
aquest Ajuntament i, si volen, aquí tenen la signatura de l’Alcalde Corbacho,
de la Consellera Marina Geli. I si volen també tenen les diferents iniciatives
que el nostre grup va presentar en el Parlament de Catalunya i que van ser
rebutjades, quan no hi havia crisi, en aquell moment no hi havia ni tan sols, si
em permeten posar les cometes, l’excusa de la crisi, perquè a l’any 2007 no hi
era, i vostès van rebutjar tirar endavant allò que havien firmat de fer l’any
2007, sí, vostès van rebutjar aquella iniciativa, com ho van rebutjar també
aquí, en l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Jo vaig preguntar, concretament, a la Consellera Marina Geli, cóm estava el
projecte, i al maig del 2010 em deia que de forma immediata, si volen els hi
puc llegit la literalitat, em deia concretament que de forma imminent, al maig
del 2010 tindríem el projecte, es va acabar el govern al final d’any i el projecte
no estava fet. A dia d’avui el projecte s’està realitzant, hi ha la voluntat que, si
com vostè diu, doncs la crisi no s’ho emporta, esperem que sigui així, doncs hi
ha la voluntat que aquest any 2012 pugui incloure’s dintre del que és el Pla de
GISA i que, per tant, pugui haver-hi la partida de cara al pressupost del 2013,
aquesta seria la voluntat, insistim, si és que no hi ha causes pressupostàries
que ho impedeixen.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Franc Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Evidentment, nosaltres amb la proposta i amb la
petició que fan els veïns, del nostre posicionament, com a grups polítics,
davant d’aquesta sol·licitud, evidentment nosaltres els hi donem suport,
sabem que el barri del Gornal, tal i com explicava la Sra. Jiménez Villarejo, ha
estat durant els últims anys patint una intensa activitat d’obres, que han
afectat la vida ordinària d’aquest barri i, a partir de determinat moment amb un
seguit de mesures, el que estan esperant és aquest rescabalament.
A més a més, el CAP del Gornal és un equipament sanitari, necessari, que no
és un caprici i que, a més a més, té aquesta precarietat, per dir-ho d’alguna
manera, que amb el desenvolupament del que va ser el pla de dinamització
comercial i la implantació de Mercadona, deixa encara més en situació de
precarietat el que és l’actual CAP del Gornal. Per tant, esperem que a partir
d’aquest any 2012, ho deia la Sra. Borràs, sigui finalment el moment en el qual
es tiri endavant aquest equipament i que, el més aviat possible, el puguem
veure realitzat. Diguéssim, aquí l’únic que s’acabaria fent, en tot cas, és un
tema de justícia, després del patiment dels veïns i les veïnes del Gornal.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr..., és que li havia demanat abans si volia intervenir, m’ha dit que
no, bé, ho dic perquè..., a veure hi ha un ordre en els grups i un Reglament
que hem aprovat entre tots, ho dic..., jo li dono la paraula, però sap que el seu
grup té un ordre i quan vulgui la paraula, la demana en el moment. Farem una
excepció, però... Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Pues pido disculpas Sra. Alcaldesa, solamente y muy breve, pues
evidentemente apoyamos la medida de los vecinos, y solamente, por
brevedad, dentro del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Convergència
i Unió, una de las prioridades es el CAP del Gornal.

SRA. ALCALDESSA
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Bien, a ver, yo quisiera, muy brevemente, decirle a la Sra. Teresa Jiménez
Villarejo y a todos los vecinos del Gornal, que no partimos de cero, que
evidentemente este es un plan que hemos venido trabajando, desde hace
años, Ayuntamiento y vecinos, que a pesar de la crisis y del momento difícil,
estamos trabajando, que hay cosas que se ven y otras que no se ven, ustedes
están viendo como a pesar de las dificultades económicas y el momento, se
están ejecutando las obras del polideportivo en el barrio del Gornal, del Gornal
Activa, de una gran infraestructura que va a permitir generar ocupación y
generar un cambio en el barrio, que es lo que se pretendía, evidentemente.
Y usted ha hecho una pregunta concreta, que me parece que nadie le ha
contestado, ha dicho que se está estudiando el proyecto, no, yo diría, no se
está estudiando, se está proyectando, se está haciendo el proyecto ejecutivo
de ese Centro de Asistencia Primaria. ¿Cuándo se iniciarán las obras? Según
lo que estaba previsto y según confirmación del govern de la Generalitat de
Catalunya, y del Conseller actual, las obras de iniciarán en el ejercicio 2013,
eso quiere decir que el presupuesto del 2013 deberá contemplar la partida
económica para que este CAP pueda iniciarse. ¿Cuándo se pondrá en
funcionamiento? Según el compromiso del govern de la Generalitat será en el
año 2015 cuando este centro se abra al público y que, por tanto, pueda ser
disfrutado por los vecinos. Lo digo para información y para que no, en fin, es
una información que está ahí, que además ha sido facilitada por el govern y
que, en todo caso, significa que las cosas no están paradas, a no ser que en
algún momento se paralicen. Lo quería aclarar por las preguntas que habían
realizado.
A ver, hemos aprobado un reglamento en el que las preguntas que se
realizan, se formulan, ustedes ya han formulado la pregunta, han sido
contestadas por los grupos políticos y daríamos paso al siguiente punto del
Orden del Día.
(S’escolten veus entre el públic)
Sí, pero es que…¿han comprobado cuánto tiempo han intervenido los vecinos
en el primer turno? ¿Quedaba tiempo para la intervención? Hacemos una
excepción, a ver ¿perdó? Un minut i mig, donaré un segon torn. A ver, según
el nuevo reglamento, a ver, yo lo siento, porque quizás es el primer caso que
nos encontramos, parece que había una palabra que quería ser compartida
entre la Sra. *******************y otro vecino que, en todo caso, se debería
haber hecho al principio de la exposición, no ha sido así, vamos a ser flexibles
por parte de la Presidència, queda un minuto y medio de tiempo para que
pueda exponer lo que considere.
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SR. *******************
No habrá ningún problema, a más a más, el vecino Berguillos ha retirado la
palabra precisamente para compartir este tiempo.
Buenas tardes señoras y señores, concejales, Sra. Alcaldesa. Los vecinos y
vecinas de Bellvitge nos preguntamos qué valor tiene para los políticos de
este Consistorio, la vida de una persona y la sanidad pública, y qué piensan
cuando mueren las personas por falta de medios sanitarios. Decimos que hay
recortes, cómo se puede entender que habiendo recortes se mantengan las
embajadas, diputaciones, Consell Comarcal, medios de comunicación que son
la voz de los políticos de turno y del gobierno que gobierna, y que los
pagamos todos. Para mantener todo esto se recorta en sanidad y en
educación, dos pilares que son importantísimos para que un pueblo funcione y
tenga futuro. Preguntamos qué piensan sobre este tema, y además qué van a
hacer.
Los vecinos y vecinas de Bellvitge llevamos 124 días, y 123 noches,
reivindicando lo que es el ambulatorio de Rambla La Marina, con nuestros
especialistas y con los médicos de cabecera, como estaba antes de
vacaciones, simplemente y llanamente como estaba antes de vacaciones.
Han pasado más de cuatro meses y nos hemos reunidos con todos los
partidos políticos de todo tipo de colores, todos menos Convergència i Unió,
nos dan soporte, todos y todas, en este caso. Hemos estado en el Parlament,
hemos hablado, como es lógico, con diputados, hemos hablado con el
Conseller, hemos mandado carta al Rey, nos han contestado, hemos
mandado carta al Síndic de Greuges, nos han contestado, pero Convergència
i Unió no nos ha contestado, y al Presidente, al Molt Honorable President de la
Generalitat, Artur Mas, le hicimos una invitación para que nos recibiera, de
momento no nos han contestado.
Seguimos luchando para que un barrio…

SRA. ALCALDESSA
Tomás, vaya concretando y finalizando, porque es el tiempo que hay.

SR. **************************
Sra. Alcaldesa, bien, no se preocupe voy a intentar ser muy simple y voy a
reducir.
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SRA. ALCALDESSA
Vale.

SR. ********************
Bellvitge tiene más de 30.000 habitantes y teníamos dos consultorios,
consultorios que se consiguieron con la dictadura, y ahora en democracia lo
quieren cerrar. Si vamos al consultorio de la calle Ermita, yo hoy he estado, y
tenemos que estar de pie y en los pasillos, eso en el consultorio de Ermita,
cuando tenemos un consultorio que no vale un euro, a la Generalitat no le
cuesta un euro, donde podíamos tener los médicos de cabecera y los
especialistas, y donde podían dar un servicio como merecemos todos los
usuarios de la sanidad pública. Porque como bien sabe, Sra. Alcaldesa voy a
intentar ir agilizando, como bien sabe, los presupuestos del Estado se
aprueban en la Generalitat y se han aprobado con la abstención del Partido
Popular, está aprobado, pero estos presupuestos los pagamos todos los
ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, todos y todas. Pero, claro, este dinero
lo quieren llevar los políticos, en este caso, de turno, en este caso el Conseller
Boi y Convergència i Unió, están sacándolo de la pública, para llevárselo a la
privada y esto es lo que quieren hacer.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Tomás…

SR. *****************
Termino Alcaldesa diciendo dos cosas, termino Alcaldesa…

SRA. ALCALDESSA
A ver, lo digo porque, vamos a ver…

SR.******************
Si nos interrumpimos, peor casi…
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SRA. ALCALDESSA
No, a ver, vamos a ver, hay una cuestión…

SR. *************
¿Esperamos a que termine el Pleno y hablamos todos?

SRA. ALCALDESSA
A ver, Tomás…

SR. ***************
Perdón, perdón Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Tomás, vamos a ver, este es un tema que yo entiendo que es importante, que
lo hemos hablado creo que en este Pleno, en los últimos 124 días…
(Parla el Sr. Díez sense micròfon i no s’escolta el que diu)
Vale, lo digo porque reiterar el mismo tema…

SR. **************
Voy a intentar, dos puntos, decirle que la sanidad pública, como ha estado
reivindicando y luchando Bellvitge, no solamente reivindicamos y luchamos
por nuestro consultorio, sino que reivindicamos también la sanidad, una
sanidad que en el Hospital de Bellvitge cada miércoles cortamos la Gran Vía,
cada miércoles, con los trabajadores, los enfermeros y los médicos de
Bellvitge, cada miércoles y ¿saben por qué? porqué ayer hicimos una
asamblea, como hacemos muchas, y lo que más me fastidió, y lo que más me
llegó al corazón, es que una mujer que está aquí, entró a las cinco de la
mañana con su marido, para que lo visitaran, y salió a las cinco de la tarde y
¿sabe usted lo que le hicieron? un simple análisis, un simple análisis, porque
no hay dinero para hacer muchas más cosas.

…/…

11

Y termino, hay unos documentos que están, que hay un compromiso, ya que
el Partido Popular se abstuvo en los presupuestos de la Generalitat, para que
se aprobasen, donde Convergència i Unió han llegado a un acuerdo, pero hay
dos documentos que van por ahí, uno que está firmado solamente al final, son
once páginas, y en la página siete dicen que están dispuestos a luchar porque
el CAP de Bellvitge, CAP, Centro de Atención Primaria, están a que lo abran.
Pido a Convergència i Unió y al Partido Popular que nos aclare a los vecinos y
vecinas que estamos aquí, cómo está este tema.
Y tenía muchas más cosas pero ya…, muchas gracias por su amabilidad y
termino.

SRA. ALCALDESSA
Bien, a veure, donat que hi ha hagut aquesta intervenció prèvia parlant del
CAP de Gornal, donaria de nou el torn a tots els grups polítics que vulguin
intervenir, per parlar d’aquest tema. Petició de paraula hi ha per part de vostès
dos, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Yo muy breve, me he referido en mi primera intervención, y como decíamos,
el compromiso de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
en este proceso ha sido desde el principio, creo que es una lucha ejemplar
que nos debería alumbrar a muchos, el trabajo que están haciendo los
vecinos de Bellvitge. Y la propuesta del grupo parlamentario, como decía,
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, y de otros, de
Esquerra Republicana, de Ciutadans, de otros también en el Parlament, que al
final tuvo el voto contrario del Partido Popular y de Convergència i Unió, por
tanto, como se ha dicho aquí, se trata de una cuestión que no es
presupuestaria, sino organizativa, yo creo que casi cuatro meses de lucha
está demostrando que merece un gesto y una respuesta por parte del govern
de la Generalitat y de su socio, en este caso, del Partido Popular. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Sí, gràcies. Ens demanava quin és el document que és vàlid, el que està
firmat i el que estan firmades totes les fulles, quan un va a qualsevol lloc a
firmar un document oficial, se signen tots els fulls, perquè hi quedi constància,
si no, lògicament, es pot substituir un que no està firmat per un altre i, per tant,
el que és vàlid és el que hi ha totes les signatures.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Bien, como ustedes saben, los vecinos de Bellvitge, el grupo
popular siempre ha estado apoyando la petición del mantenimiento del
servicio del CAP de Bellvitge. Lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en las
sucesivas reuniones, las reuniones que han tenido nuestros diputados en el
Parlament, cuando les han ido a visitar, a ustedes les han hecho entrega
también de un documento, que también yo tengo aquí, y que efectivamente
también está firmado por nuestros diputados en el Parlament de Catalunya,
donde en la página siete se dice que se priorizará, a la hora de llevar a
término, los siguientes equipamientos deportivos, y dice el mantenimiento del
servicio del CAP de La Marina. Convergència i Unió puede decir,
evidentemente, que es ese su documento, este es el documento que tiene el
Partido Popular, que me parece que ustedes ya lo tienen, y para mí la
veracidad es este documento, pues es el que dicen nuestros diputados.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A ver, un momento, un momento, Sr. Franc Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, tal i com ens demanen els veïns, a veure,
nosaltres des del grup parlamentari socialista en el Parlament de Catalunya,
com saben, vam presentar una esmena en el pressupost i havíem presentat
diferents resolucions, tal com deia també el Sr. Salmerón, amb d’altres grups
polítics com el propi Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
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Alternativa o Esquerra Republicana, on el que demanàvem era el
manteniment de la situació del CAP de Bellvitge, tal i com estava abans que
retiressin els metges de capçalera i els especialistes. I ara ens demanen quina
és la posició i què és el que hi ha, i com aquí tothom ensenya papers,
nosaltres també, i en aquest cas, sense que serveixi de precedent, jo li haig
de donar la raó a la Sra. Borràs. Jo tinc el document signat a totes les planes,
a totes les planes, pels que finalment signen, que són els membres de l’acord
entre Convergència i Unió i el Partit Popular, i que en la seva famosa ja pàgina
set, quan parla diu, igualment i en el mateix termini, és a dir, a l’any 2012,
presentarà, el govern, un informe que contindrà un anàlisi de les necessitats i
la programació d’actuacions, per tal d’establir les prioritats a l’hora de portar a
terme els següents equipaments sanitaris: és a dir, tenim tot l’any 2012 per
estudiar, fer un anàlisi i, en tot cas, programar, i el que diu...
(S’escolten crits entre el públic.)
Jo no hi era, jo no era el que signava, aquest és el document signat a totes les
planes, per Convergència i Unió i el Partit Popular, i en la relació dels
equipaments sanitaris on s’ha d’estudiar tot això, el CAP de La Marina no hi
és, per tant, aquest és el document que van signar Convergència i Unió i el
Partit Popular per a la signatura dels pressupostos.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo creo que... venga, té la paraula la regidora i diputada, que m’imagino
que vol aclarir el tema de la signatura o no dels documents.

SRA. ESPLUGAS
En primer lloc, dir que, evidentement, jo per sort o per desgràcia no vaig estar
en el moment de la signatura, no estaba en el momento de la firma y, por
tanto, yo me hago eco del documento que me pasa mi grupo parlamentario y,
por tanto, le doy la razón a mi grupo parlamentario, eso para empezar.
Segundo, hemos ido a varias reuniones en el CAP de La Marina, no
solamente el portavoz, sino Eva García, yo misma, he ido varias veces, he
hablado con vosotros, con el Sr. Polonio, con Tomás, con Lino, casi cada día,
nosotros nos hemos comprometido a no solamente llevar a cabo el
documento firmado, sino a seguir trabajando para que la realidad sea la que
ustedes necesitan, la que ustedes buscan. Por tanto, nosotros presentamos,
la semana pasada, preguntas en el Parlament de Catalunya, referidas al CAP
de la Marina y de lo que será el futuro, que esperemos todos que sea el futuro
mejor para ustedes.
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Por tanto, nosotros, desde el Parlamento, desde el grupo parlamentario
popular, seguiremos trabajando en la línea que ustedes buscan, pero no me
digan que no estamos trabajando y que estamos en su contra, porque yo cada
día hablo con ustedes, y yo me he comprometido varias veces a ir al CAP
cada vez que ha sido necesario, he llevado preguntas, he llevado el
documento firmado, y sigo trabajando como diputada y como concejal, sigo
trabajando para que la reapertura del CAP de la Marina sea una realidad.
Gracias.

(S’escolten crits entre el públic.)

SRA. ALCALDESSA
A ver, vamos a…, a ver, a ver un momento, un momento, vamos a aclarar un
poco los temas, porque creo que a los vecinos lo que no hay que hacer en la
vida es engañarlos, yo creo que las cosas hay que decirlas como son y, por
tanto, no, no, a ver, yo creo que a los vecinos hay que decirles las cosas como
son. A ver, aquí puede haber muy buena voluntad, muy buena voluntad, pero
las cosas son como son, los ciudadanos de Cataluña han elegido un gobierno
en el Parlament, en la Generalitat de Catalunya, hay un Presidente y hay un
partido político que está detrás, que es Convergència i Unió, y yo creo que
esto es la primera cuestión que tenemos que tener clara, y quien ha tomado la
decisión de eliminar los especialistas y de sacar a los médicos, tiene un
responsable, que es el gobierno y, por tanto, es el Sr. Boi y el equipo del Sr.
Boi quien ha tomado la decisión.
A partir de aquí, todos los grupos políticos nos hemos posicionado, en este
Ayuntamiento, en la Generalitat de Catalunya y en el Parlament, y cada uno
allá con su conciencia. Yo puedo hablar de que el grupo socialista ha dicho lo
mismo en el Ayuntamiento de Hospitalet, que en el Parlament, y me consta
que algunos otros grupos han sido consecuentes, Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa han dicho lo mismo en este Pleno que en
el Parlament. Ustedes, la Sra. Borràs y Convergència i Unió, han mantenido
una posición que es muy legítima, no estamos de acuerdo, pero es muy
legítima, que es, esto es lo que había que hacer y, por tanto, no vamos a dar
marcha atrás, podemos no estar de acuerdo, pero es lo que han mantenido. El
Partido Popular, ustedes, con toda su buena intención, han visto que tenían la
sartén por el mando, y han dicho, como los presupuestos de la Generalitat de
Catalunya no se pueden aprobar, si no es con nuestra posición de abstención,
podemos forzar la máquina y hacer que cambien algunas cosas, y han dicho,
les han dicho a los vecinos, que van a intentar forzar al govern para que
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cambie de posición. Y ustedes seguro que han hecho el intento, no lo dudo,
seguro, y seguro que han hecho el intento de poner en un documento este
tema, y es un documento que no ha sido aprobado, ni firmado por su grupo y
el de Convergència i Unió, o así al menos no nos consta a ningún grupo
político, y por lo que yo tengo también de documentación, en el documento
firmado a través de los dos partidos políticos, Convergència i Unió y Partido
Popular, no hay ese compromiso.
Otra cosa diferente es que usted, con toda su buena intención, diga, oiga, y yo
continuaré trabajando, y yo les digo, y nosotros también, y todos los grupos
políticos también. Ahora, lo que hay en este momento es lo que ustedes
tienen, es nada. A ver, yo creo que las cosas hay que decirlas como son y, por
tanto, cuando uno dice algo que no es real, pues a ver, las mentiras tienen las
patas muy cortas y, por tanto, se sabe enseguida si esto es sí o esto es no, si
usted tiene un documento firmado con los diputados de Convergència i Unió,
o el govern de Convergència i Unió, y los diputados del Partido Popular
diferente al que la Sra. Borràs y el Sr. Franc Belver están explicando, hombre,
yo rogaría, hombre, me extraña mucho que hayan 300 versiones de un
compromiso, habrá una final, habrá borradores y habrá al final un documento
firmado. Que en algún momento ustedes hayan tenido la intención, no digo
que no, pero que al final Convergència i Unió no ha admitido esto y que
ustedes no han sido capaces de imponer su fuerza, para que el Centro de
Asistencia Primaria del Gornal vuelva a ser el que queremos que sea, eso es
así, por tanto, creo que las cosas, ¡ay! perdón, del CAP de Bellvitge, perdón,
no hombre, no, del CAP de la Marina.
A ver, creo que el tema ustedes han tenido la oportunidad de hablarlo, lo han
hecho en asambleas, llevan 124 días de lucha, todos los que estamos aquí
hemos ido, hemos hablado con vosotros, sabéis cual es nuestra opinión, qué
es lo que estamos haciendo, preguntas, proposiciones, todos los grupos
políticos, en el Parlament, han hecho, pero la realidad, a fecha de hoy, es que
ustedes están todavía en lucha, y que los especialistas y los médicos de
cabecera no han vuelto al CAP.

Parla un senyor del públic i diu: “Alcaldesa, queremos reunirnos con el
Presidente y con el Conseller, sólo una pregunta ¿usted nos puede ayudar?”

Bueno, yo puedo solicitarlo, yo puedo hacerlo sin ningún tipo de problema.

Parla un senyor del públic sense micròfon i no s’escolta el que diu.
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Bueno, creo que el tema ha quedado suficientemente expuesto, lo hemos
hablado en más de una ocasión, esto que usted ha planteado, no tengo
ningún inconveniente de trasladarlo a la presidencia de la Generalitat, también
le digo que tampoco puedo decir en este momento, cual va a ser la respuesta
por parte de la presidencia, pero sí que trasladaré la voluntad de los vecinos
de reunirse con el máximo responsable del govern de la Generalitat.
Hemos acabado el punto número 1 y pasaríamos al punto número 2 que
estaba pedida la palabra por parte de Antonio García, en representación de la
Asociación de Vecinos de La Florida.

DICTAMEN 2.PETICIÓ
DE
PARAULA
DEL
SR.*****************************,
EN
NOM
I
REPRESENTACIÓ
DE
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA FLORIDA, PER EXPOSAR DIVERSOS
PROBLEMES EXISTENTS EN EL BARRI DE LA FLORIDA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada pel Sr. Antonio García Romero,
en nom i representació de l’Associació de Veïns de La Florida, es produeixen
les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
A ver, advierto, para que no haya confusión, que tienen cinco minutos para
hacer la intervención ¿vale? Si la tiene que hacer una persona o dos o tres, se
reparten el tiempo. Si puede decir su nombre, por favor, si chilla un poquito
más, se le oye flojito. Bueno yo rogaría que empiece a contar el tiempo ahora,
porque hemos tenido ahí…, empezamos.

SRA. ASOCIACIÓN VECINOS LA FLORIDA
Vamos a hablar las dos, es un manifiesto de la Asociación de Vecinos, un
comunicado, creo que vamos a tener suficiente con los cinco minutos.
La Florida som totes i tots, l’Associació de Veïns i Veïnes de La Florida
demanem la paraula al Ple per mostrar el nostre malestar i el nostre desacord
en la forma d’enfocar els problemes del nostre barri, per part de partits
xenòfobs.
En aquestes últimes setmanes, una organització política ha distribuït una
propaganda pel barri, que utilitza com a reclam els falsos tòpics que existeixen
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sobre les persones migrades. Amb el lema de Salvem La Florida presenta un
pla de rescat, on s’estigmatitza les persones que han migrat i viuen al barri.
Els culpabilitzen de la inseguretat, de l’incivisme, dóna per fet que les escoles
del nostre barri són guetos, que hi ha bandes que no ens deixen utilitzar les
nostres places o que hi ha persones que no paguen impostos.
És veritat que hi ha grups de joves desocupats que estan per les places o
carrers, però això és fruit de la manca d’ofertes laborals per aquests
col·lectius, de l’atur, de la manca de formació, de la manca d’expectatives de
futur, de la crisi i de situacions familiars molt complexes.
L’incivisme que hi ha al barri és d’alguns veïns que poden ser de diferents
llocs d’origen i no podem diferenciar. La sensació d’inseguretat la tenim,
precisament, a partir de la promoció d’aquests discursos, ja que inciten a l’odi
entre el veïnat, a partir de mentides i estereotips. Fomentar el racisme,
l’exclusió i el conflicte, genera violència i no facilita la convivència que, des de
fa molts anys, estem treballant per aconseguir, des de la nostra Associació de
Veïnes i de Veïns. Mantenim periòdicament amb l'Ajuntament i amb les forces
de seguretat, per anar cercant solucions positives i constructives a tots
aquests temes. La pluralitat de cultures permet als nens i nenes, veure una
realitat global que els apropa a entendre millor el món i la seva complexitat.
Tenim al nostre barri escoles i instituts modèlics, on la diversitat no és cap
problema.
La Florida és un barri de treballadores i treballadors, on la crisi està fent més
mal que a d’altres, perquè molta gent no ha tingut accés a una formació i ara
té greus dificultats per accedir al món laboral. No podem culpabilitzar
d’aquesta situació al nostre veí, sinó a l’estructura social i als poders
econòmics que generen desigualtats. Durant molts anys, la facilitat de guanyar
diners en la construcció, va treure molts nois fora dels instituts i ara estan a
l’atur i pel carrer.
La crisi econòmica ha augmentat la sol·licitud d’ajudes públiques de tot tipus,
les beques, els PIRMI, etc. Hem de deixar clar que per accedir a aquests ajuts
s’han de complir uns criteris i requisits que són per a tothom igual i que
principalment es basen en la renda. A més a més, totes les persones que
treballem o que estem a l’atur, paguem per igual uns impostos directes i
indirectes i, per tant, ens situem en igualtat davant dels deures i dels drets.
També s’ha d’apuntar que totes i tots els veïns, independentment de la
procedència, contribuïm al pagament de les pensions de jubilació i d’altres
prestacions, de les quals algun dia tots també serem beneficiaris.
Respecte de les falses acusacions sobre el col·lapse dels serveis sanitaris, cal
dir que les llistes d’espera i la escassetat i precarietat en els recursos públics,
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ve donada per les retallades i per la crisi en general, i no pel nombre de
persones que necessiten aquests serveis.
El grup polític que va repartir aquesta propaganda al nostre barri, no fa cap
proposta positiva i conciliadora per solucionar els problemes del nostre barri, i
s’aprofita d’aquesta situació per provocar que aflori l’individualisme i la
insolidaritat, traient el més irracional de les persones, per generar
l’enfrontament i el rebuig entre nosaltres.
L’administració havia d’haver-se avançat a aquestes situacions que ara estan
aflorant, donat que ja era coneixedora i es veia de fa temps. El paper que ha
de jugar l'Ajuntament és el de recolzar les iniciatives socials, sumar esforços i
generar xarxa i complicitats entre les entitats i col·lectius que, en el dia a dia,
estem millorant i transformant una realitat que és molt complexa.
Per aquest motiu us fem aquestes propostes:
Demanem una acció decidida de la nostra classe política, del rebuig més
absolut als postulats d’aquest grup polític i la denuncia a les mentides que
inciten a l’odi i al racisme al nostre barri.
Demanem que la administració pública i els mitjans de comunicació,
especialment els locals, facin rigorós i permanent per tal de desmentir els
rumors que circulen, pel que fa a la gestió de les ajudes i recursos, la
informació transparent és la nostra millor eina davant d’aquests discursos.
(S’escolten crits entre el públic.)
Estic parlant!

SRA. ALCALDESSA
A veure, una mica de respecte, si us plau, sinó si hi ha paraules, farem fora a
les persones que no compleixin la normativa. Si van acabant si us plau, has
acabat?

SRA. ASSOCIACIÓ VEÏNS LA FLORIDA
Demanem recursos pel nostre barri, on els efectes de la crisi s’estan fent
sentir d’una manera molt cruenta, essent aquesta situació un perfecte caldo
de cultiu perquè quallin aquests discursos racistes i esclati la violència.
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Demanem professionals, mediadors socials, treballadores i educadors socials,
dinamitzadors de carrer que promoguin la solidaritat i identifiquin els
problemes i els vehiculin cap a formes pacífiques de resolució de conflictes.
Demanem que no es retallin recursos d’educació, sanitat, ni serveis socials, ja
que són totalment necessaris per poder prevenir i resoldre els problemes.
L’Associació de Veïns té com a compromís ètic, actuar decididament davant
d’aquestes situacions, perquè és la nostra raó de ser i perquè estem disposats
a continuar treballant per a la millora i la convivència en el barri. De la mateixa
manera, recolzem qualsevol iniciativa o manifest ciutadà, que denunciï la
xenofòbia i el racisme i treballi per a la convivència. Perquè La Florida som
totes i tots. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, pel posicionament dels diferents grups, Sr. Ordóñez ¿vol
intervenir?

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, obviamente está claro que los folletos de los
que ustedes hablan, fueron los folletos que nuestro grupo repartió por el barrio
de La Florida, como por otros barrios.
Miren, yo cuando veo a una asociación de vecinos y hace propuestas para el
barrio, como han hecho Bellvitge o Gornal, me alegro mucho, y los hemos
apoyado siempre. Pero ustedes no han hecho una propuesta para el barrio,
han hecho un discurso ideológico simplemente, y para esto están cuando
llegan las elecciones, y yo ya sé que a ustedes, nuestro grupo, a quién ha
hablado, puede que no les guste, pero somos la tercera fuerza política del
barrio de La Florida, por tanto, quiere decir que a muchos vecinos de La
Florida sí que les gustamos. Por tanto…
S’escolta un senyor del públic que diu: “Nos habéis engañado.”
Sí, engañado, lo que quieran, sí que les gustamos y es así.
Miren, el otro día nosotros pusimos una mesa en el barrio de La Florida y
estuvimos hablando con vecinos…
S’escolten crits entre el públic.
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SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor o respetan el uso de la palabra, o respetamos el uso de la
palabra por todas las partes, o empezaremos a tomar medidas con aquellas
personas que no cumplan los mínimos comportamientos democráticos en este
Pleno. Sr. Ordóñez, vaya acabando su intervención.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Y hablamos con muchos vecinos, por tanto, su
problemática nosotros la conocemos, y si hay gente que tiene una forma de
afrontarlo y hay otra que tiene otra forma de afrontarlo, en eso es en lo que se
basan las diferentes ideas.
Mire, estuvimos hablando con mucha gente y no sólo españoles, estuvimos
hablando con gente de todos los lados, y el problema en el barrio de La
Florida es curioso que ustedes no lo hayan nombrado, porque para ustedes
parece que La Florida está muy bien, y es lo que nos quieren vender y no es
así. Incluso gente venida de fuera nos habla de que en muchas cosas
coinciden con nosotros, así que ya sé que hay determinada gente que le
interesa vender siempre la imagen del fascismo y no sé qué ¿por qué? porque
no se atreven a enfocar los problemas de cara, y nosotros estamos aquí
sentados porque tenemos en apoyo de mucha gente y, entre ellos, de gran
parte de La Florida.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bona tarda als veïns i veïnes de La Florida i a les
entitats que doneu suport a aquest manifest. Un manifest que entenem com la
justa reacció a les males pràctiques que s’han desenvolupat a la nostra ciutat,
i que vostès qualifiquen en el seu discurs de populistes, neofeixistes,
antiimmigració. Una pràctica també que ha estat estesa, com es deia, a
d’altres barris de la ciutat.
El grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
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lamentem els intents que vinguin d’on vinguin, volen criminalitzar i
estigmatitzar una part dels veïns i les veïnes de l'Hospitalet, en aquest cas, els
que han arribat a la nostra ciutat fruit del darrer procés migratori. Veïns i
veïnes que malgrat li molesti a algun grup d’aquest Consistori, nosaltres
considerem ciutadans i ciutadanes de ple dret, encara que no tinguin
reconeguts els drets polítics, i malgrat també els pesi, volem i treballem
perquè tinguin, a més a més, dels mateixos drets i deures, les mateixes
oportunitats de futur, i que tothom, tots junts, complim les nostres normes de
convivència de les quals ens hem dotat.
Per això, compartim en gran part el contingut del que ens han dit avui els
veïns i veïnes de La Florida, en rebuig a aquestes actituds i la demanda de
fomentar el treball antirumors a la nostra ciutat, que vostès ja saben bé que,
com a govern i també com a regidoria d’educació, estem tirant endavant.
Treballarem també per desmentir el que les idees falses, els tòpics rumors,
que en aquests fulletons que vostès al·ludien, doncs ens han repartit aquests
dies. Es menteix quan parlen d’augment de la delinqüència associat a la
immigració, d’impacte negatiu a l’èxit escolar, i de tantes i tantes coses. I amb
aquesta actitud es vol minar la convivència als nostres barris, i donaré algunes
dades absolutament objectives per desmuntar aquest fulletó.
Comencem per l’atur, l’atur a la població espanyola és del 20%, entre el
col·lectiu marroquí és del 50%, i el llatinoamericà del 35%, per tant, una de
cada sis persones són les aturades a Catalunya..., no pot ser que hagin
passat tres minuts, en tot cas, com expliquen vostès que l’atur estigui afectant
en tal mesura al col·lectiu de persones estrangeres.
I, pel que fa a la delinqüència, també els hi diria...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve, se li ha acabat el temps, ho sento, però ens hem dotat d’un
reglament de participació en el Ple, l’hem aprovat i ho hem pactat amb tots els
grups polítics, i el que no pot ser és que ens agradi quan li toca a un altre i
quan et toca a tu mateix no. Li demanaria que acabi la frase.

SR. ESTEVE
Doncs acabo amb una frase, també al·ludint a les escoles de la nostra ciutat,
com és possible i com s’estén que malgrat el procés migratori que hem viscut
en els últims deu anys, la nostra ciutat hagi passat d’un 72% a un 87% d’èxit
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educatiu, per tant, les escoles de la nostra ciutat no són guetos i la immigració
no està al·ludint negativament a l’èxit educatiu a la nostra ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, molt breument. Vivim moments difícils, sens
dubte, i el que nosaltres volem expressar és que aquests moments difícils, el
que segur que no els tirarem endavant, és amb l’enfrontament d’uns contra els
altres, siguin d’una manera o d’una altra, I, per tant, en aquest sentit, creiem
que cal fer dues coses, ni enfrontament per una banda, ni amagar el cap sota
l’ala davant de problemàtiques existents, i també reconeixements a persones,
jo ara veia aquí a l’Antonio que el conec de fa temps, i em dol veure’l
d’aquesta manera, doncs dolgut, perquè són unes persones que, sens dubte,
han fet moltes coses pel barri, segurament, com tots, no tot encertat, no tot a
gust de tothom, però segur que molta feina pel barri. Per tant, en aquest sentit,
entenem que el que només des de la feina, feina en positiu i no
d’enfrontament, i pensant que entre tots hem d’aconseguir un sol poble i que
veritablement puguem tirar-ho endavant, per tant, en aquest sentit, rebutgem
l’enfrontament que no porta a res, i doncs demanar aquest treball, perquè el
barri de La Florida, o qualsevol altre de la nostra ciutat, sabem veure els
problemes que n’hi ha, perquè n’hi ha, i a partir d’aquí, treballar per afrontarlos. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Evidentemente nosotros abogamos por el diálogo,
si hay problemas en los barrios, lo mejor es hablarlo entre todos, y digo entre
todos, porque todos formamos parte de los barrios. Yo creo que esta ciudad
ha crecido y creo que ha sido siempre un orgullo para nosotros, ese fruto de
entendimiento que ha habido entre todos, y evitar la crispación y las luchas y
las peleas entre unos y otros, vengan de donde vengan. Y por tanto, yo creo
que ese es el camino que hay que seguir, hay que seguir trabajando en el
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beneficio de la ciudad, donde todos somos de esta ciudad y, desde luego,
evitar los enfrentamientos.

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

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Miren, hace muchos años, muchos, muchos, que esta
ciudad la hemos construido entre todos, entre los que estábamos y entre los
que vinieron, y entre todos tenemos el Hospitalet que hoy queremos. Un
Hospitalet con dificultades, un Hospitalet que tiene que mejorar, porque
siempre hemos querido estar mejor de lo que estábamos, pero lo que es
seguro es que ese mejor Hospitalet, no lo construiremos destruyendo, quienes
quieran destruir, a esos son a los que no queremos, y no nos importa donde
hayan nacido. Queremos un Hospitalet fuerte, hecho entre todos, mejor cada
día, y con instrumentos, ahí nos van a encontrar a nosotros, al gobierno de
esta ciudad, al Partido Socialista, trabajando codo a codo con las entidades,
en la Llei de Barris, con la Comisión de Entidades, desarrollando el Pla
Educatiu d’Entorn, haciendo acciones para mejorar aquello que no funciona o
que es mejorable, que son muchas cosas, que hemos de trabajar muchos,
pues pongámonos a trabajar, dejémonos de decir tonterías, dejémonos de
destruir, dejemos de mirar mal al que tenemos al lado y cojámonos todos de la
mano para, entre todos, construir una Florida mejor y un Hospitalet mejor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hemos acabado el punto dos, pasaremos al punto número tres, que
es la propuesta de acuerdo presentada…
S’escolten veus entre el públic.
No, no se puede hablar, ahora no se puede hablar, si usted no está de
acuerdo, mire, lo que puede hacer es empezar a respetar el Pleno Municipal,
si usted no está de acuerdo con el reglamento municipal, puede hacer una
instancia y ponerlo por escrito, pero en este Pleno hay unas normas y se van
a cumplir.
S’escolten veus entre el públic.
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Vamos a ver, pasamos al punto número tres, por favor ¿pueden desalojar a
este caballero que no deja proceder a la normalidad del Pleno?

DICTAMEN 3.PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PER LES
REPRESENTACIONS LOCALS DELS SINDICATS U.G.T I CC.OO. EN
CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE
L’ESTAT, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 26 DEL REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
En relació a la proposta d’acord presentada per les representacions locals
dels sindicats UGT i CCOO, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Tiene la palabra por parte de los sindicatos, la Sra. ****************y el Sr.
***************.

SRA. ****************
Bueno, buenas tardes concejales y concejalas del Ayuntamiento de
l’Hospitalet, buenas tardes Sra. Alcaldesa. Como tenemos un poco de
desconocimiento del nuevo reglamento del Pleno, yo le pediría que fuera
flexible…

SRA. ALCALDESSA
No, a ver, yo le voy a explicar, para no tener que saltarme el reglamento,
ustedes tienen ahora un turno de 10 minutos máximo, después tendrán todos
los grupos que hay en representación, estamos hablando no de una palabra,
ni de una petición de palabra, sino de una toma de acuerdo, por tanto, tienen
10 minutos inicialmente, y después dispondrán de cinco minutos de réplica,
después de haber oído al resto de los grupos políticos. Si le parece,
empezamos a contar el tiempo ya.

SRA. ****************
Gracias. Bien, en principio, pues buenas tardes, como es conocido hemos
presentado los dos sindicatos mayoritarios de la ciudad, una moción, que la
entramos por Registro, para el Pleno de este Ayuntamiento, para que se
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posicione en contra de la reforma laboral, aprobada por el gobierno del Partido
Popular.
Una reforma laboral que se propone como el mantra para la creación de
empleo, que más que de empleo, se utiliza que hay cinco millones y pico de
trabajadores en paro, es cierto, la mitad, más de un millón y pico no cobra
ningún tipo de prestación, en nuestra ciudad 23.483, para ser exactos, de
trabajadores y trabajadoras en desempleo, que esperamos que con esta
reforma tan maravillosa, encuentren pronto trabajo, pero os la voy a explicar y
veréis como no se va a encontrar trabajo.
Y de alguna manera se crea bajo ese mantra, cosa que no será así, y a la
misma vez se empieza a deslegitimar a los sindicatos, por parte de algunos
miembros del gobierno, con unas declaraciones bastante fuertes. Yo quiero
decir aquí que en democracia tiene la misma legitimidad el gobierno salido de
las urnas, este Ayuntamiento, como los sindicatos, que hemos cerrado un
proceso electoral y UGT y Comisiones Obreras representamos más del 80%
de los trabajadores en los centros de trabajo, por lo menos tenemos la misma
legitimidad democrática. Pero vamos al tema que hemos planteado, el tema
de la reforma laboral, qué dice esta reforma laboral.
El despido será más fácil y más barato, se acuerda la medida del despido
como una cuestión preventiva ¿qué quiere decir eso? que aquellas empresas
que prevean que no van a vender, no van a facturar durante nueve meses
consecutivos, la misma facturación de esos nueve meses atrás o no tengan
los mismos beneficios, que pueden tener beneficios, no los mismos, pueden
despedir a las personas, con despidos objetivos, 20 días por año.
Supresión de la autorización administrativa, los famosos ERES, en los
despidos colectivos, eso quería decir que el tiempo que teníamos para
negociar, pues nada.
Presentación por parte de las administraciones públicas, y esto afecta también
a todos los vecinos y vecinas por aquello de, todas aquellas administraciones
que tengan déficit, famoso déficit, otro mantra, pues resulta que también
puede despedir. Yo también lo que pediría aquí, es que en este Ayuntamiento,
pues no se aplicara esta reforma laboral, y no se aplique esto de echar a la
gente a la calle en las administraciones públicas.
Rebaja del despido improcedente, pasa de 45 días por año, con un tope de 42
mensualidades, a 33 días, un tope de 24 mensualidades. Los salarios de
tramitación, qué quiere decir eso, es desde que el empresario te da la carta de
despido, hasta que el juez dicta sentencia y dice que es un despido
improcedente, hasta ahora el empresario pagaba esos salarios de tramitación,
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bien, pues esos se los cargan, a pesar de que en el año 2002, el gobierno
también del Partido Popular, en la huelga, rectificó, también lo puso y en la
huelga del 20 de junio rectificó. Y, a más a más, hay una doctrina del Tribunal
Constitucional donde se declara contraria a la Constitución, la supresión de
estos salarios.
Un nuevo contrato indefinido le llaman, es un contrato para aquellas empresas
y emprendedores, bueno, pues es un contrato que de indefinido nada, tiene
un periodo de prueba de un año y, a más a más, está bonificado con dinero de
todos. Yo a esto lo llamo un contrato para los trabajadores kleenex, de usar y
tirar, tendremos trabajadores kleenex, ya los estamos teniendo.
Se restringe el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, y se da todo el
poder a los empresarios, qué quiere decir esto, se sitúa, y hacía, nada, quince
días que habíamos llegado casi a un acuerdo y habíamos marcado las pautas
con la patronal, de por dónde tenía que ir el tema de la negociación colectiva.
Bueno, pues se prima el convenio de empresa por encima del convenio del
sector, cuando se está diciendo que en nuestro país el 90% son PIMES y no
hay estructura, ni masa crítica, de los trabajadores, o sea, se da todo el poder
al empresario para modificar jornadas laborales, horario de distribución del
tiempo de trabajo, régimen de turnos, o sea, qué quiere decir eso, que
mañana vienes por la mañana, pasado por la tarde, lo típico. Y el sistema de
remuneración y condiciones y cuantías salariales, o sea, te van a pagar lo que
les dé la gana, se acaba el convenio, pues el salario mínimo interprofesional.
Los trabajadores a tiempo parcial podrán hacer horas extraordinarias, yo me
pregunto si esto, bueno, que el empresario les contrata, porque no les puede
contratar las ocho horas, pero encima con horas.
Entonces, desde los sindicatos nos preguntamos ¿esto creará empleo o es la
reforma laboral del despido, que ya nos estamos encontrando, en las sedes
sindicales, que muchos empresarios ya se están acogiendo a ella y que
muchas empresas tenían preparado un ERE y lo han metido debajo del cajón
para acogerse a la reforma? Esto no va a generar más empleo, yo estoy
convencida de que si en estos momentos en Hospitalet tenemos 23.483
personas en desempleo, si queréis de aquí a final de año, venimos a este
Pleno y traemos las medidas.
Con la precariedad laboral, no, nuestros empresarios ha habido épocas de
pleno empleo, de bonanza, y en este país hemos tenido una temporalidad
laboral del 33%, y nosotros lo hemos denunciado por activa y por pasiva.
Nuestros empresarios son aquellos de, el mayor beneficio en las condiciones
que sea.
Hablan de una reforma equilibrada, la vicepresidenta del gobierno salió y dijo
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aquello de, es una reforma muy equilibrada, entre los intereses de los
trabajadores, en los intereses del empresario, perdón, y los derechos de los
trabajadores. No existe ni una sola medida que afiance los derechos
individuales o colectivos de los trabajadores, y sí da todo el poder a los
empresarios, por lo cual, rompe todas las normas que había hasta ahora en
las relaciones laborales.
Para concluir, luego el compañero Barrachina, quería decir, a ver, la crisis no
la hemos generado la clase trabajadora, y de hecho aquí hay una prueba en
los dos puntos anteriores que me han precedido, pero es a quien nos quieren
hacer y nos están haciendo pagar, con recortes en sanidad, en educación,
vosotros estáis por esto, pero también ya en los centros de trabajo.
Desde el movimiento sindical tenemos alternativas, hemos planteado un
acuerdo para el empleo, donde se meta mano al sistema financiero de este
país, donde si se pone dinero a los bancos, esos bancos sean administrados
por la administración pública, por el gobierno ya que los pagamos ¿no? y den
crédito a las PIMES y a las familias.

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un poquito de..., queda un minuto y medio, no, lo digo para
que…

SRA. ***************
Acabo, acabo, que haya un nuevo sistema fiscal, de hecho el Presidente de la
CE está reconociendo que hay un fraude fiscal, pero en vez de decir que se
persiga, está diciendo que haya amnistía, nosotros decimos que se persiga y,
a más a más, que aquello que prime más las rentas del capital y no las del
trabajo. Y, por lo tanto, emplazar aquí a que la moción se apruebe, para
emplazar al gobierno que, en base al trámite parlamentario, vuelva a la mesa
del diálogo social y se ratifique toda esta reforma laboral. Y eso es lo que
plantea la moción. Gracias por escucharme y paso la palabra.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. Barrachina.
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SR. ****************
Bueno, me quedan diez minutos más. Bueno, aparte de lo que ha dicho mi
compañera y que suscribo, lo que se busca con la moción que se ha
presentado aquí por parte de los dos sindicatos, UGT, Comisiones, es que se
apruebe la citada moción, que de alguna manera se le inste al gobierno desde
todos los ayuntamientos, se han presentado 150 mociones en Cataluña, que
se inste al gobierno central a convocar la mesa de diálogo social, a no seguir
con los recortes en todo el sistema público, y a fortalecer, de alguna manera,
otra vez el diálogo social, y a no imponer medidas como la de la reforma
laboral, que es totalmente, como ha dicho la compañera, impuesta, injusta,
insolidaria, desequilibrada y que le da todo el poder al empresario y que el
propio gobierno ha dicho en más de una ocasión, que no va a generar ningún
tipo de empleo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha quedat clara l’exposició, la proposta d’acord la tenim també tots
els grups polítics, per tant, ens hem de posicionar sobre la nostra intenció de
vot. Si us plau, una mica de silenci, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, decir que nosotros votaremos favorablemente a la moción presentada
por los sindicatos, ya que desde Plataforma per Catalunya nos oponemos a
esta reforma laboral impulsada por el Partido Popular. Una reforma laboral
que viene impuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central
Europeo y los mercados financieros, y por supuesto por los gobiernos de
Francia y Alemania, siendo esto un ataque directo a nuestra soberanía.
El primer error, de los muchos que hay en esta reforma, es que nos hablan de
una reforma en línea con Europa, como si Europa fuese un territorio
homogéneo. ¿Acaso Francia o Alemania tienen el mismo tejido industrial que
España? ¿Acaso la formación y el nivel de vida de un español es igual que el
de un noruego o un finlandés?
Otra cosa que a Plataforma per Catalunya nos llama la atención, es que
cuando el Sr. Rajoy dice que es una reforma equilibrada, de equilibrada para
nosotros nada. Lo que hace esta reforma es, precisamente, desequilibrar las
relaciones laborales en España, facilitar la destrucción de empleo y hacer más
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precarias las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Parece ser que para los grandes mercados y los magnates de la economía
mundial, los trabajadores son parte de la crisis económica, pues bien, para
nosotros eso no es cierto, no sólo no son parte, sino que son las víctimas y los
principales perjudicados de esta crisis.
Esta reforma está centrada básicamente en tres aspectos. Por un lado, el
abaratamiento del despido, teóricamente el despido improcedente pasa de ser
de 45 a 33 días, pero a la práctica y con las exiguas condiciones que se
imponen, casi todos los despidos pasarán a ser procedentes y, por tanto, de
20 días. Según esta nueva reforma, las empresas en pérdidas o que
encadenen tres trimestres con un descenso de las ventas, pueden recortar
plantilla indemnizando a sus empleados a un coste de 20 días por año
trabajado, con el máximo de 12 mensualidades. No sé si sabe el Sr. Rajoy
que hoy en día casi el 50% de las grandes empresas españolas que cotizan
en bolsa, podrían acogerse a esta norma.
Además, con la nueva reforma laboral, las empresas ya pueden aplicar
medidas de flexibilidad interna y rebajas salariales. A esta medida podrían
acogerse empresas como ACERINOX, MEDIASET o INDITEX. Nos quieren
decir que con esta reforma, que el Sr. Amancio Ortega, uno de los hombres
más ricos del mundo y el más rico de España, podría bajar unilateralmente los
salarios a sus trabajadores, si su enorme riqueza no es que disminuyese, sino
que no creciese al mismo tiempo durante seis meses. También podría ser que
los bancos, uno de los culpables de esta crisis, pudiesen despedir a
trabajadores, simplemente porque bajen sus beneficios. Esta es,
precisamente, o este es el segundo punto de la reforma del que hablamos.
Una flexibilidad interna para cambiar las condiciones de trabajo o lugar de
trabajo, de forma totalmente arbitraria.
Y el tercer aspecto en torno al que gira esta reforma, es la reforma de la
negociación colectiva. Teniendo en cuenta que tan solo el 4% de las
empresas españolas estaría afectado por convenios de empresa, articular una
reforma laboral en torno a esta figura, para nuestro punto de vista es un
disparate.
Por todo esto, se demuestra que esta reforma está hecha a medida para las
grandes empresas, dejando poco margen a las pequeñas y medianas
empresas, que son la base de nuestra economía. Una reforma que desde los
mismos que la han hecho, o que la impulsan, se reconoce que no va a ser una
reforma que cree empleo. Es una reforma hecha a medida del gran capital, en
contraposición al interés de la clase trabajadora. Es una reforma donde no hay
medidas para acabar con la economía sumergida, en gran parte
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proporcionada por la gran cantidad de inmigración ilegal. Es una reforma
hecha a medida del capitalismo de base internacionalista, una reforma que
ahonda más en la ganancia de los mercados financieros y en los intereses
supranacionales, y que fomenta aún más traer mano de obra barata de otros
países, para rebajar el coste de la mano de obra autóctona, para así aumentar
la tasa de beneficio del capital y destruir el sistema de protección social,
conseguido por los trabajadores, después de décadas de lucha y sacrificio. Es
una reforma que nos habla de las empresas de trabajo temporal, una de las
herramientas más grandes para la explotación laboral.
Por eso, desde Plataforma per Catalunya, nos oponemos frontalmente a la
reforma laboral del Partido Popular, una reforma laboral que será nefasta,
como lo han sido las de los anteriores gobiernos socialistas. Una reforma que
cuenta con el rechazo generalizado de la opinión pública, la cual tampoco
confía mucho en las cúpulas sindicales, y eso hará que cuando el gobierno se
enfrente a los sindicatos, siempre arrastrará el beneficio de la duda.
Plataforma per Catalunya es un partido político que siempre ha defendido a la
clase trabajadora, que es su masa de votantes y a quien van dirigidas
nuestras propuestas, y que somos el único partido que nos hemos opuesto
tanto a los recortes de la Generalitat, ya sean en sanidad o en educación,
como los que este Ayuntamiento ha hecho en la televisión y que
próximamente, desgraciadamente, nos pensamos que hará en la radio.
Para acabar, decir que esta reforma laboral del Partido Popular, no es nada
que no pudiésemos esperar, aunque no lo dijeran antes de las elecciones, ya
acabo Sra. Alcaldesa, ya que es un gobierno que sigue las directrices dictadas
por los grandes centros de poder y lobbys económicos, que nada tienen que
ver con los intereses nacionales y aún menos con los de su clase trabajadora.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarà favorablement a la proposta d’acord que ens fan els
sindicats, Comissions Obreres i la UGT. Y los motivos son muy…, podíamos
detenernos y repetir los argumentos que se han dado por parte de Comisiones
y UGT contra la reforma laboral, pero nos remitimos básicamente a la historia,
hace poco más de año y medio se aprobó una reforma laboral exactamente
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con la misma excusa que ahora, que era la necesariedad de la aprobación de
la reforma laboral para generar empleo, y el resultado, un año y medio
después, ha sido solamente más paro, más miseria y más polvorín en
nuestros barrios. Por tanto, por los mismos motivos que en aquel momento
dijimos que no a aquella reforma laboral, que era ya un inicio de la reforma del
despido, decimos ahora otra vez que no, con los sindicatos, Comisiones, UGT
y otros, a esta reforma laboral, que es abundar en la misma medicina que es
la que nos está todavía haciendo más pobres a la clase trabajadora en este
país y en el conjunto de Europa, porque no es una lucha solamente de los
trabajadores y las trabajadoras de este país, sino del conjunto de Europa.
Es una reforma laboral, como se ha dicho, injusta, ineficaz e inútil, como
demuestra el mismo hecho, porque no se esconden, que en la misma sala de
prensa en la cual el ministro, la ministra presentaba la moción, en la misma
sala de prensa solamente dos días después, el ministro de economía decía
que el año que viene habría más paro en España, por tanto, el mismo
gobierno nos dice que la reforma laboral generará todavía más desempleo. Y
solamente hace falta hablar con cualquier pequeño empresario para saberlo,
el problema que tienen los pequeños empresarios, los comerciantes, los
autónomos, en estos momentos, no es que no tengan una reforma para
contratar con más facilidades, el problema es que no tienen trabajo, porque
estamos ya en una crisis de consumo, en la cual la clase trabajadora cada
vez, y las clases populares, cada vez tienen menos poder adquisitivo y se nos
están recortando derechos, aprovechando la crisis para recortar todavía más
derechos y desequilibrar la balanza, todavía más, del lado de las grandes
empresas y de las multinacionales.
Por tanto, yo creo que nos estamos, creemos que nos estamos jugando muy
mucho con esta reforma laboral, no quiero ser alarmista, pero Grecia y los
trabajadores y las trabajadoras de Grecia, saben mucho y nos podrían decir
muchas cosas de lo que sucede cuando se aprueba a pie juntillas lo que nos
dice la Sra. Merkel, el Sr. Sarkozy y la Comisión Europea, Grecia lleva mucho
tiempo padeciendo las medidas neoliberales del gobierno europeo y, por
tanto, ya ha llegado el momento de decir basta, de decir que España, que
nuestro país, Cataluña, España, no puede pasar por lo mismo que están
pasando otros países.
Por tanto, solamente reiterar ese apoyo a Comisiones y a UGT contra la
reforma laboral, no solamente en este Pleno, sino que estaremos de su lado
en las sucesivas convocatorias de movilización que tengan a bien convocar. Y
solamente una última reflexión, en este Pleno cuando estábamos hablando
hace un rato de los recortes en sanidad, cuando hablábamos también de la
salida populista o xenófoba a la crisis, y ahora de la reforma laboral, en el
fondo estamos hablando de los mismo, los enemigos no están en este Pleno,
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los enemigos, la gente contra la que tenemos que luchar, no está en este
Pleno y, por tanto, tenemos que aunar esfuerzos para luchar, para preservar
nuestro modelo de convivencia y nuestro modelo de sociedad, que tanto nos
ha costado construir.
Y por tanto, hoy también romper una lanza a favor de los sindicatos de clase
de nuestro país, porque la única manera de que salgamos victoriosos de la
lucha contra esta reforma laboral, es que ellos tengan más fuerza y, por tanto,
no basta con decirlo aquí en el Pleno, no basta con aplaudirles ahora cuando
haga su réplica, sino acudir a las manifestaciones y a las movilizaciones que
convoquen los sindicatos de nuestro país. Muchas gracias.

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

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un poquito de silencio, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, farem el posicionament respecte d’aquesta moció.
Una moció que ens demana el posicionament sobre la reforma laboral, i ens
diu que de forma unilateral, doncs el govern l’ha aprovat. És cert que aquesta
reforma laboral l’ha aprovat de forma unilateral el govern, encara que també
és veritat que queda tot un tràmit parlamentari per fer-hi les esmenes
necessàries, les convenients, les que cada grup polític cregui oportunes i, per
tant, allà hi serem. Però també és cert, i aquí s’ha dit, que aquesta reforma
laboral es fa de forma unilateral igual que l’anterior, davant del no acord,
podríem dir, entre qui hauria de tenir aquest acord, un acord difícil, sens
dubte, però un acord que, en aquest sentit, a Catalunya doncs hi ha hagut
avenços importants i, darrerament, no sé si fa un mes o un mes i mig, doncs
es firmava l’acord entre Foment, UGT i Comissions, precisament en l’àmbit del
diàleg social i en la matèria en què Catalunya és competent. Per tant, quan hi
ha voluntat, quan hi ha necessitat també sobre el mateix, l’acord, al menys
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aquí a Catalunya, ha sigut.
Aquí s’ha dit, aquesta reforma laboral agafa àmbits en els quals, és cert, no
dóna resposta a petites i mitjanes empreses i, a més a més, si em permeten,
vostès han parlat de forma genèrica d’empresaris, a mi no m’agrada fer-ho,
igual que no m’agrada fer-ho, tampoc dels treballadors, ni de ningú en
general, perquè com tot, doncs en tots els àmbits hi ha gent que treballa d’una
manera i hi ha gent que treballa d’una altra, i des del nostre punt de vista al
menys, empresa és, sí l’empresari, però també els treballadors y les
treballadores que tiren endavant aquell projecte de feina i, al cap i a la fi,
doncs d’ocupació per a molta gent. Per tant, en aquest sentit, nosaltres
entenem que, el mateix Alfons Salmerón parlava de la feina, doncs de molts
empresaris al cap i a la fi, de petites i mitjanes empreses que tenen feina per
tirar endavant els seus projectes professionals.
No hi ha hagut acord, ara tenim sobre la taula, doncs aquesta reforma laboral,
que té un tràmit parlamentari, com els hi deia amb anterioritat, i que, a més a
més, doncs ens ha dit que dóna resposta a la flexi-seguretat, una paraula
darrerament molt de moda. Nosaltres entenem que segurament aquesta
reforma laboral planteja més la flexibilitat que no pas la seguretat, i al menys
per part de Convergència i Unió les esmenes que presentarem i que ja estem
preparant i estem dialogant amb els diferents agents també per veure com es
pot millorar, aniran en aquesta línia, de millorar el que és la seguretat de cara
als treballadors i treballadores. Per tant, el grup de Convergència i Unió el que
fem, respecte d’aquesta moció, és abstenir-nos, sí, el que fem és abstenirnos...

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, si us plau, prego novament silenci i que respectin a les
persones que estan intervenint. Sra. Borràs vagi acabant, a ver, por favor.

SRA. BORRÀS
Deia d’abstenir-nos en la línia que és, lògicament, una reforma laboral que
nosaltres creiem que es pot millorar molt i que en aquesta línia, doncs és en la
que treballarem. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Juan Carlos del Río del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular creemos que ante la
situación económica actual, consideramos que no son buenas las tensiones
partidistas. Todos tenemos la obligación de trabajar para reconducir el país y
valorar donde debemos emplear los recursos que no tenemos, para salir de la
situación de crisis actual. No debemos engañar a nadie, ni hay, ni habrá,
brotes verdes en los meses inmediatos…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, seré flexible Sr. Juan Carlos del Río, no se preocupe. A ver,
por favor, a ver, han escuchado todos ustedes como he hecho desalojar a
alguna persona porque interrumpía el Pleno, no me gustaría tener que volver
a hacerlo, dejen hablar al Sr. del Río y después tendrán la posibilidad de
expresar lo que consideren. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Decía que no debemos engañar a nadie, ni
habrá brotes verdes en los meses inmediatos, pero las reformas que hemos
llevado a cabo, sentarán las bases para la creación de empleo y el
mantenimiento del estado de bienestar. El 2012 es un año muy malo para el
país, prueba de ello es como el día 23 de este mes, yo tengo mucho tiempo,
el día 23 de este mes la Comisión Europea ya ha anunciado que entraremos
en recesión a finales de marzo, y continuaremos así todo el 2012. Por ello, es
necesario el sacrificio de todos, como seguramente nunca antes hemos
conocido, y de esta saldremos sólo si existe el compromiso de todos los
sectores económicos, políticos y sociales. Desde luego que, aquí se ha hecho
referencia, situaciones como la griega, con altercados en las calles, es lo
último que necesita España para salir de esta situación, y en esto somos
todos responsables. Hoy más que nunca es muy importante la moderación, la
sensatez y el equilibrio, debemos devolver a España la credibilidad perdida,
salir de la zona de alto riesgo en la que nos encontramos, y hacer las
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reformas que en ocho años no se han hecho para sacar a España de la crisis.
El gobierno del Partido Popular es un gobierno llamado a trabajar en una
situación grave de crisis, de emergencia, no podemos permitirnos el lujo de
perder tiempo, el margen de maniobra que tenemos es muy estrecho y no hay
milagros, nuestra credibilidad se reforzará si cumplimos con las expectativas.
Hay que combinar prudencia fiscal con promoción de la inversión para
fomentar el crecimiento económico, adaptar la economía a la situación de
crisis que padecemos, reducir el déficit y la deuda pública, y así recuperar la
senda de crecimiento económico y creación de empleo, que es lo que
necesita España para salir de la crisis…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, yo creo, Sr. del Río, que puede continuar, seremos...

S’escolten crits entre el públic.

A ver, por favor, es no es una asamblea, esto es un Pleno, a ver si por favor
guardamos silencio, respeto, a quien está en uso de la palabra, el Sr. Juan
Carlos del Río estaba en uso de la palabra, yo pediría a quien está
controlando el tiempo que..., lo ha ido parando, perfecto, pues entonces no
vamos a ser benévolos, porque ya el control es perfecto. Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Sí, gracias. En nuestro país uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo y
por eso, con esta reforma laboral, las empresas que contraten a un joven
menor de 30 años tendrán una bonificación fiscal de 3.600 euros, en caso de
que este joven esté en paro, continuará percibiendo también el 25% de la
prestación por desempleo durante un año, y la formación se incorpora como
un derecho más del trabajador, durante toda su vida laboral. Los jóvenes van
a poder compatibilizar estudios y trabajo, para ello se fomenta un contrato
para la formación y el aprendizaje que será hasta los 30 años, y los
trabajadores podrán formarse en sus propias empresas, con un modelo dual
de formación.
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Una reforma laboral que pretende acabar con la precariedad laboral y, por
ello, se establece la bonificación de 3.600 euros de la cuota de la seguridad
social, si los jóvenes que se contratan son de forma indefinida. Con esta
reforma laboral se abarata la contratación, para incentivar la creación de
puestos de trabajo. Se pone fin a los contratos temporales concatenados, ya
que no podrán ir más allá de doce meses. Se crea un contrato indefinido, para
empresas con menos de 50 trabajadores. Se bonifica la contratación
indefinida de parados de larga duración, con 4.500 euros. Se lucha contra el
absentismo laboral injustificado y se incrementa la lucha contra el fraude.
En España 177.000 empresas ya han cerrado por la crisis, una tercera parte
de ellas, perdón, de 1.460.000 empresas que quedan en activo, deben dinero
a sus proveedores, hay cerca de 400.000 empresas morosas. Y para evitar
que las empresas cierren y los trabajadores vayan al paro, se moderniza la
negociación colectiva, dando flexibilidad al sistema, procurando que esa
negociación responda a los problemas concretos de cada momento y de cada
empleo. El despido no tiene que ser el último recurso, hasta ahora el 68% de
las empresas utilizan el despido como fórmula…

S’escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, un poquito de silencio. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Hasta ahora el 68% de las empresas utilizan el despido como primera fórmula
ante momentos de baja demanda, y la vía de la reducción de salarios sólo la
emplea el 5,7% de las empresas, con lo cual al desaparecer la empresa, ese
puesto de trabajo ya no se recuperaba. Para evitarlo se simplifican los
trámites para reducir la jornada laboral y salvar los puestos de trabajo. En
caso de que no exista acuerdo entre empresarios y trabajadores, no se
impone la voluntad del empresario, sino que las partes irán a la solución
extrajudicial de conflictos, y en su caso, al arbitraje, si lo han pactado en el
convenio colectivo.
Voy terminando, los ciudadanos nos dieron un mandato, trabajar y hacer lo
que sea necesario para salir de la crisis, y en cincuenta días hemos
garantizado por Ley, la estabilidad presupuestaria, presentado la reforma del
sistema financiero, limitado el sueldo a directivos…
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SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, a ver, tendrá la oportunidad de…, como lo lleva escrito, lo podrá
leer después, después de los vecinos lo podrá leer. Sr. Franc Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Para el posicionamiento del grupo municipal
socialista, votaremos favorablemente a la moción que nos han traído
Comisiones Obreras y UGT a este Pleno. Y votaremos a favor, porque
consideramos, tal y como se ha dicho, que, como mínimo, la reforma laboral
que se ha planteado es injusta y es ineficaz. Y aquí se han dado argumentos,
y hemos estado unos y otros dando nuestra posición, respecto a lo que
representa la reforma laboral en cuanto a lo que son los contratos de trabajo,
en cuanto a lo que son los salarios de tramitación, a lo que significan los
despidos, a lo que significan las bonificaciones, en fin, toda una serie de
cuestiones que yo creo que lo que han motivado, o lo que inicialmente ha
movido a las organizaciones sindicales a llevar al país a una primera
movilización, hace dos domingos, como el inicio, seguramente, de un proceso
que no sabemos al final a dónde nos llevará.
Pero yo quisiera aportar, o comentar, algunas otras cosas que creo que
implícitamente están en la reforma laboral y que de manera, no coyuntural,
sino de manera estructural y que seguramente menos tienen que ver con las
cuestiones presupuestarias, a mí más me preocupan. Por lo que dice y por lo
que no dice la reforma laboral, sino por lo que se ha dicho a raíz del impulso
de esta reforma. Creo que esta reforma, de entrada, ha dinamitado lo que es
el proceso de la negociación y de la mesa social, o sea, todos los acuerdos
que se tienen que hacer entre los diferentes agentes sociales, un gobierno, yo
entiendo que hay que poner al final una fecha fin, pero no hace falta que
cuando empecemos digamos, o en 30 días se ponen ustedes de acuerdo o yo
haré una reforma, y una reforma que lo que hace es poner en valor lo que
planteaba una de las partes y, como decía aquel, y con IVA, incluso más allá
de lo que los propios, en este caso, la patronal, estaba planteando en la mesa
de negociación. Eso no parece acabar un proceso de negociación, intentando
hacer de mediador, o intentando encontrar un punto medio, sino que significa
poner todos los huevos en el mismo cesto.
Y luego, para mí el segundo elemento que, día a día, estamos viendo y se
está poniendo sobre la mesa, que yo creo que en el fondo es el objetivo
fundamental, y lo vemos si alguien tiene, no sé si la enfermiza costumbre o
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algo por el estilo, de ver algunos canales del TDT, de lo que algunos
denominan la caverna mediática, como parece que el objetivo fundamental es
ponerle la proa a las organizaciones sindicales, intentando hacerlos a ellos
responsables de todos los males del mundo laboral. Yo creo que ese es
justamente el camino contrario al que deberíamos emprender si queremos
tirar adelante reformas laborales, actualizaciones o modificaciones las
consideremos necesarias, pero nunca será a partir, no ya de la ruptura del
diálogo social, sino cargándose al interlocutor, que son los portavoces de los
trabajadores y las trabajadoras. Y tengo la sensación que el objetivo, o uno de
los objetivos ocultos de este reforma laboral, tiene como objetivo cargarse,
llevarse por delante, a los sindicatos en nuestro país, y creo que eso no lo
podemos permitir.
Como objetivos de la reforma, desde el punto de vista económico, alguien los
resumía con una frase que a mí me pareció desgraciada, por lo que significa,
pero afortunada por el ejercicio de franco resumen que hace de la reforma,
esta reforma va a conseguir, o puede llegar a conseguir, que los padres que
están trabajando sean despedidos barato, para contratar aún más barato a
sus hijos, y al cabo de un año despedirlos gratis. No creo que esa sea la
reforma que este país necesita.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tenen la possibilitat d’una segona intervenció, Sra. Asunción Romero
o Sr. Barrachina, a veure, no és obligatori, si volen.

SRA. **************
Bueno, a ver, agradecer a los grupos que han dado apoyo a esta reforma,
como decía, yo quiero hacer también un llamamiento a todas las personas
que están en este Pleno, que como bien decía el concejal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Alfonso Salmerón, los
sindicatos aparte de restablecer la mesa del diálogo social, estamos, que
queremos, estamos en todo un tema de movilizaciones. Mañana, por ejemplo,
hay una en la plaza Cataluña, a las seis de la tarde, donde hay una
movilización de todos los sindicatos europeos, de la CES, para articular,
intentar articular, con lo difícil que es, una respuesta de todo el movimiento
sindical a nivel europeo, porque como bien decía un político de la izquierda
italiana, la izquierda será social o no será. Por lo tanto, en este momento les
articulamos eso de respuesta, de pelea, de lucha, y yo os espero mañana,
mayoritariamente a todos, en la plaza Cataluña. Y agradecer a los grupos que
esta moción se apruebe, daremos paso a nuestras confederales, como una
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medida de presión más, que la segunda ciudad de Cataluña ha apoyado en su
Pleno, la moción de apoyo a las propuestas sindicales. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien ¿hay algún grupo político que quiera…? ¡Ay! Perdón, sí, Sr.
Barrachina.

SR. ******************
Val, jo volia comentar-li a la Sra. Borràs que no comparteixo, evidentment,
l’abstenció, tot i que la puc entendre, per la pura lògica i la pura matemàtica,
de lo que te doy, te lo debo, etc.
Al Sr. Juan Carlos del Río, pues decirle que usted podrá decir lo que quiera,
pero que cualquiera que se lea la reforma laboral, está dentro de la película de
recuerdos del pasado. Yo hoy me siento más joven, porque vuelvo a 1934, a
la época pre-democrática.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, si quiere hacer uso de la palabra. Si no, a ver, yo simplemente,
que conste también el soporte institucional del Ayuntamiento, delante de esta
propuesta que fue presentada hace unos días, espero y me gustaría, que esta
propuesta que se ha aprobado en este Pleno…, pues por parte de la Alcaldía
le da todo el soporte institucional y, a partir de aquí, me gustaría, y así lo
deseo, que igual que se ha aprobado por parte del Ayuntamiento de
l’Hospitalet, esta propuesta se haya aprobado por parte de muchos
ayuntamientos de Cataluña, de Cataluña y, evidentemente, del resto.
Como alguien ha dicho, este es un atentado importante, y creo que debemos
tenerlo muy interiorizado, es un atentado contra, no solamente contra los
derechos de los trabajadores, sino precisamente, creo que ha sido el Sr.
Belver que lo decía, sino también con aquellos que están defendiendo,
precisamente, los derechos de los trabajadores, que son los sindicatos.
Esta es una reforma que algunos consideramos inútil, que es una reforma
que, en todo caso, no entendemos que pueda resolver el problema actual, el
problema que existe tiene que solucionarse activando y reactivando la
economía, con más formación, con más ocupación, y no disminuyendo los
derechos que los trabajadores de este país hemos conseguido durante tantos
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años y que, de un plumazo, se está debilitando por un decreto y por una Ley
que, en este momento, está en trámite, que esperemos que, como en
diferentes ayuntamientos, en diferentes instituciones, se pueda trasladar esta
voluntad de que se repiense, por parte del gobierno del Partido Popular, con el
soporte, en todo caso, de otros grupos políticos, que se repiense, que este no
es ningún tema menor, sino que nos estamos jugando el presente y el futuro
de las personas que han hecho posible las ciudades que hoy tenemos y el
país que hoy tenemos. En todo caso, mucha suerte y espero que todas las
ciudades le den soporte a vuestra moción.
Hemos acabado ya los tres primeros puntos del Orden del Día, pasaríamos ya
a las Comisiones Informativas ordinarias del Pleno.

Tancat el debat se sotmet a votació la proposta d’acord que s'aprova 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. Ordoñez i Sánchez; amb 6 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; 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:

MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL
GOVERN DE L’ESTAT
El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més
dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és
la destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la
seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió
social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història
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democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en
matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de
trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra
economia, el Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de
facto l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica
els empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de
seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva
prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran
difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop
la negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i
mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al
límit les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma
laboral del 2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous,
ni tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball,
sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels
salaris i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats
i viles, demanem al Govern central que:
PRIMER.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació
de la reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012.
SEGON.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de
negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma
laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per
assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes
en la direcció de transformar el nostre model competitiu.
TERCER.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de
drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població
aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
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QUART.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després
de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i
el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Ens donem per assabentats, bé, dels que hem de donar-nos, i ens abstindrem
del punt 9 fins el número 16, ens abstindrem també del 18, 19 i del 21 i
votarem en contra del punt número 17.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies. Ens donem per assabentats del 4, 5, 6, 7 i 8, votem favorablement
del 9 al 19, ens donem per assabentats del 20 i votem favorablement del 21.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió ens donem
per assabentats en el punt número 4, en el 5, en el 6 i en el 7 i 8, ens
abstenim en el 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, votem favorablement en el 16, en el
17, ens abstenim en el 18 i en el 19, ens donem per assabentats en el 20 i ens
abstenim en el 21.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En nom del grup popular ens donem per
assabentats del dictamen número 4, 5, 6, 7 i 8, abstenció del 9 al 15, a favor
del 16, abstenció del 17 al 19, ens donem per assabentats del 20, 21, perdó,
ens donem per assabentats al 20 i abstenció al 21. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, passem a la següent Comissió Informativa de Benestar i Serveis
a les Persones.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 4.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 272 DE 18 DE GENER DE 2012, QUE ACCEPTA LA RENUNCIA DE
LA REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, SRA.
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ, A L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC EN
RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
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govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 272
de 18 de gener de 2012, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE ACCEPTA LA RENUNCIA EFECTUADA PER LA
REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, SRA. SONIA
ESPLUGAS GONZÁLEZ, A L’ EXERCICI DEL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ PARCIAL, AMB EFECTES DEL DIA 17 DE GENER DE 2012, COM A
CONSEQÜÈNCIA DEL SEU NOMENAMENT COM A DIPUTADA DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA.

ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 4560 de 27 de juny de 2011, es va
determinar de conformitat amb l’acord de Ple de la mateixa data, el règim de
dedicació dels membres de la Corporació,i en concret, va determinar que la regidora
del Grup Municipal del Partit Popular, Sra. Sonia Esplugas González, exercís el seu
càrrec en règim de dedicació parcial, amb efectes del dia 11 de juny de 2011..
VIST l’escrit presentat per la Sra. Sonia Esplugas González, on formula renúncia al
seu règim de dedicació parcial, en l’exercici del seu càrrec de regidora, amb efectes
del dia 17 de gener de 2012, com a conseqüència del seu nomenament com a
diputada del Parlament de Catalunya.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- Acceptar la renuncia formulada per la regidora del Grup Municipal del
Partit Popular , Sra. Sonia Esplugas González, a l’exercici del seu càrrec en règim de
dedicació parcial, amb efectes del dia 17 de gener de 2012, com a conseqüència del
seu nomenament, com a diputada del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Ordenar al Departament de Personal que porti a terme, aquells tràmits que
en el seu cas, siguin necessaris per a l’execució del present acord.
TERCER.- Donar compte al Ple, d’aquest Decret, en la primera sessió que tingui lloc.
QUART.- Notificar aquest Decret, a l’Alcaldia Presidència, als/les portaveus dels
Grups Municipals, a l’interessada, a la Tresoreria, al Departament de Personal i al
Cap de Secció Econòmica, als efectes legals oportuns.”

DICTAMEN 5.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIAPRESIDÈNCIA NÚM. 1400 DE 13 DE FEBRER DE 2012, PEL QUAL
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S’ACORDA
LA
DELEGACIÓ
DE
LES
PRESIDÈNCIES
I
VICEPRESIDÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES
DEL PLE I DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, AIXI
COM LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local., previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 1400 de 13 de febrer de 2012, que literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ
DE LES PRESIDÈNCIES I VICEPRESIDÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE I DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS
I RECLAMACIONS, AIXI COM LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL.
VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 20 de desembre de 2011,
convocada amb efectes de procedir a adaptar l’organització municipal al règim dels
municipis de gran població segons l’article 121.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, va
acordar la constitució i composició de les següent Comissions Informatives, amb
caràcter d’òrgans complementaris de l’ajuntament:

A) COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE.
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.

VIST l’article 65 apartat 2 del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, aprovat definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de
desembre de 2011, publicat al BOP de 12 de gener de 2012, amb entrada en vigor al
dia següent de la seva publicació, que expressament assenyala, que la Presidència
nata de totes les comissions correspon a l’alcalde o alcaldessa, si bé aquesta podrà
delegar-la en qualsevol membre de ple dret de la corporació i l’apartat 3 del mateix
article que disposa que l’alcaldia podrà designar, entre els membres de la comissió,
un vicepresident que substituirà al president en els supòsits d’absència, vacant o
impossibilitat legal o de fet d’exercir la presidència.
VIST que l’acord del Ple de 20 de desembre de 2011, faculta a aquesta Alcaldia per
tal que procedeixi al nomenament dels membres de les diferents Comissions
Informatives, d’acord amb les designacions efectuades per cada grup polític
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municipal.
VISTOS els escrits de designació dels membres que integraran les comissions
informatives a proposta dels grups polítics municipals que conformen el ple municipal.
VIST l’informe de la Secretaria General de data 2 de febrer de 2011 (L’H 02/2012)
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les bases de règim local.
DISPOSO:
PRIMER.- Delegar la Presidència de la Comissió de Competències delegades del
Ple i de la Comissió especial de Suggeriments i Reclamacions creades per acord del
Ple de l’Ajuntament, de 20 de desembre de 2011, en els termes que figuren a
continuació. Determinar que pels supòsits d’absència, vacant o impossibilitat legal o
de fet d’exercir la presidència de les Comissions Informatives, es designa, amb
caràcter de suplència del President, com a Vicepresidents, els Regidors que figuren
relacionats en la present resolució.

A) COMISSIÓ DE COMPETENCIES DELEGADES DEL PLE:
- Presidència: es delega a favor de la sra. Ma. Mercè Perea Conillas
- Vicepresidència: es designa al sr. Francesc J Belver i Vallès.
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.
- Presidència: es delega a favor del sr. Alfons Bonals i Florit.
- Vicepresidència: es designa al sr. Francesc J Belver i Vallès.

SEGON.-. Entendre que la delegació de la presidència o si s’escau, de la
vicepresidència, comporta tant la facultat d'efectuar la convocatòria de les sessions
de la Comissió de competències delegades del Ple i de la Comissió especial de
suggeriments i reclamacions, com la facultat de presidir-les, i, en general, totes les
facultats que la legislació vigent atorga als/a les presidents/es de les comissions
informatives.
TERCER.- Declarar la composició nominal de les diferents Comissions Informatives
de conformitat amb el detall següent:
A)

COMISSIÓ DE COMPETENCIES DELEGADES DEL PLE
Presidenta: Sra. Ma. Mercè Perea Conillas.
Vocals:
a)

Per part del Grup Polític del PSC:
1. Sr. Francesc J. Belver i Vallès (vicepresident)
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b)

Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. Juan Carlos del Rio Pin

c)

Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sr. Josep Lluis Perez i Fort

d)

Per part del Grup Polític d’ICV-EUiA-EPM:
1. Sr. Alfonso Salmeron Muñoz

e)

Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordoñez González
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.
President: Sr. Alfons Bonals i Florit
Vocals:
a)

b)

Per part del Grup Polític del PSC:
1. Sr. Francesc J. Belver i Vallés (vicepresident)
2. Sra. Ma. Mercè Perea Conillas
3. Sr. Jose M. García Mompel.
4. Sra. Ma. Dolors Fernández Bosch
Per part del Grup Polític del PP:
1. Sr. José Javier Díez Crespo
2. Sr. Senen Cañizares Martín

c) Per part del Grup Polític de CiU:
1. Sra. Ana Isabel Clar i López
d) Per part del Grup Polític d’ICV-EUiA-EPM:
1. Sr. Lluís Esteve i Garnés (vicepresident)
e) Per part del Grup Polític de PxC:
1. Sr. Daniel Ordoñez González
QUART.- Donar compte al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, en compliment del que disposa l'article 124.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local i l’acord del Ple de
20 de desembre de 2011.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als Portaveus dels grups polítics municipals i als
Regidors/es designats/es, així com a l’alcaldia, a la Secretaria General del Ple, a la
intervenció i la tresoreria.
SISÈ.- Posar en coneixement de la resta dels/ de les regidors/res i a la resta de les
àrees mitjançant la publicació en la Intranet.”
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DICTAMEN 6.PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INICI DE LA
VIGENCIA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL TRIBUNAL ECONÒMIC
ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 29 de novembre de
2011 va aprovar inicialment el reglament orgànic del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet i que durant el termini d’exposició pública no es
van presentar al•legacions, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 432/2012, de
25 de gener es va declarar elevada a definitiva l’aprovació inicial.
ES DONA COMPTE AL PLE que al BOP de 15 de febrer de 2012, s’ha
publicat el text íntegre del Reglament orgànic del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat i que de conformitat amb les
disposicions finals del mateix, la seva vigència s’ha iniciat amb efectes del dia
16 de febrer de 2012.

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIADICTAMEN 7.PRESIDÈNCIA NÚM. 261/2012 DE 18 DE GENER, QUE APROVA LA
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE COORDINACIÓ.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 261 de 18 de gener de 2012, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE APROVA LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE
COORDINACIÓ.
ATÈS que des del passat onze de desembre l’Ajuntament de l’Hospitalet es regeix pel règim
jurídic dels municipis de gran població establert al títol X de la Llei 7 /1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
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ATÈS que en l’exercici de la potestat d’autoorganització, l’ajuntament va iniciar el procés
d’adaptació del règim organitzatiu del municipi, i entre d’altres acords i resolucions, el Ple en
data 20 d’octubre de 2011, va aprovar el Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el qual ha iniciat la seva vigència el 13 de gener de
2012, dia següent a la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.
ATÈS que el Reglament Orgànic de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat recull al capítol cinquè l’estructura directiva de l’Ajuntament, en la qual s’integren els
Coordinadors Generals i els Directors Generals, als quals els hi corresponen les funcions i
competències que es defineixen en aquest reglament.
ATÈS que l’article 24 d’aquest Reglament Orgànic, estableix la possibilitat de crear un únic
òrgan directiu, amb nivell de Coordinador general, anomenat Gerència Municipal, que
dependrà directament d’alcaldia i exercirà la direcció executiva superior de l’Ajuntament.
VIST el Decret 9389/2011, de 19 de desembre que determina amb efectes de 12 de
desembre, el nombre de places i llocs de treball de personal directiu que han de culminar
l’organització municipal, així com el catàleg de llocs de treball, aprovat per la Junta de Govern
de 20 de desembre, que inclouen els llocs de treball corresponents a la Gerència Municipal i
als Directors de Serveis.
ATÈS l’article 24 del Reglament Orgànic, abans esmentat, disposa que l’ajuntament establirà
els mecanismes necessaris per desenvolupar les tasques directives del Gerent municipal en
coordinació amb els altres òrgans directius, es considera adient la creació d’una Comissió
Tècnica de Coordinació, com a instrument per assolir una major eficàcia i eficiència en la
gestió dels recursos i mitjans municipals i l’actuació coordinada dels òrgans directius en els
diferents processos i activitats municipals de caràcter transversal.
ATÈS que d’acord amb lo disposat a l’apartat 4 k) de l’article 124 de la llei 7/1985,de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, l’Alcalde és l’òrgan competent per a l’establiment de
l’estructura organitzativa de l’Administració municipal executiva,
D I S P O S O:
PRIMER.- Aprovar la creació de la Comissió Tècnica de Coordinació com a instrument per
a l’actuació coordinada dels diferents òrgans directius municipals amb la finalitat de gestionar
les línies executives dels diferents àmbits d’actuació corporativa. Aquesta funció es portarà a
terme amb especial atenció a l’aplicació de criteris d’oportunitat i a la utilització eficaç i
eficient dels recursos disponibles, als efectes d’obtenir una actuació homogènia i conjunta
entre les diferents Àrees del Govern Municipal.
SEGON.- La Comissió Tècnica de Coordinació està formada pel Gerent, com a president, i
pels diferents Directors de Serveis que conformin en cada moment l’estructura directiva
municipal.
TERCER.- La Comissió Tècnica de Coordinació es reunirà a convocatòria del Gerent, en la
seva condició de President. Les reunions tindran lloc amb la periodicitat que es determini per
la comissió i sempre que sigui convocada per la Gerència. A més dels directors de serveis, el
Gerent podrà convocar a les sessions de la Comissió Tècnica de Coordinació de manera
puntual o amb caràcter permanent a altres càrrecs directius i a altres responsables de
l’Administració Municipal. De les reunions de la Comissió s’aixecarà acta pel funcionari/a que
designi la Presidència en la qual es ressenyarà de manera succinta els temes tractats i les
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actuacions acordades.
QUART.- Correspon a la Comissió Tècnica de Coordinació:
a. Definir i fer el seguiment dels criteris de gestió de caràcter general en la prestació dels
serveis municipals tenint en compte criteris d’oportunitat i de racionalitat en l’utilització
dels recursos disponibles.
b. Conèixer i supervisar els assumptes que s’incorporen a la proposta de l’ordre del dia
del Ple i de la Junta de Govern Local
c. Coordinar les accions necessàries per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats
incrementant-ne la seva eficàcia i eficiència
d. Coordinar les necessitats de recursos de les diferents àrees municipals (humans,
materials, econòmics) i fer el seguiment de la seva gestió
e. Definir, planificar, coordinar i establir els mecanismes per al seguiment dels projectes,
programes i processos de caràcter transversal.
f. Informar, proposar, coordinar i fer el seguiment de projectes i actuacions de
rellevància organitzativa o estratègica per a la gestió municipal.
g. Aquelles altres que li siguin encomanades per l’Alcalde/essa o la Junta de Govern
Local.
CINQUÈ.- La Comissió Tècnica de Coordinació podrà acordar la creació de grups de treball o
comissions temporals per a la implantació i seguiment de programes o projectes de caràcter
transversal.
SISÈ.- Traslladar aquest acord a les diferents àrees municipals i als portaveus dels grups
municipals.
VUITÈ.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc, en exercici de les funcions
de control i fiscalització de l’actuació del govern municipal que li corresponen de conformitat
amb l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 8.PER DONAR COMPTE DEL PLA D’AUDITORIES I
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2012, EXERCICI
2011.
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:

La Tinenta d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 9382 i 9385, de
12 de desembre de 2011, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
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Presidència i Economia el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que l’article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals (LHRL), aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004 de 5 de març assenyala que la funció de control intern s’efectuarà en
la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció
de control d’eficàcia, definint-se aquests conceptes a l’article 220 i 221 de l’
esmentat cos legal.
Atès que l’Ajuntament Ple, en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada
“Instrucción desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta
Administració municipal, i que la Regla 33.2 estableix que els plans de control
financer s’hauran d’incloure anualment en les bases d’execució dels
pressupostos generals i en aquest sentit ho recullen les D.A. 1a. i 2a. de les
bases d’execució dels pressupostos generals per a l’any 2012.
Atès que pels serveis de la Intervenció General es dura a terme les actuacions
administratives que conformen l’ anomenat “Pla d’ auditories i actuacions de
control financer de l’any 2012” i així mateix les societats privades municipals
de capital totalment local han comunicat a aquesta Intervenció General la
designació d’auditors de comptes, inscrits al Registre Oficial d’ Auditors de
Comptes del Ministeri d’Economia i Hisenda, que hauran d’actuar en els
comptes anuals tancats a 31/12/2011 i que, així mateix, els concessionaris
dels serveis administratius han acomplert el mateix tràmit.
Atès que pels serveis de la Intervenció General, per falta de mitjans, es dura a
terme l’assignació de les tasques que duran a terme els auditors externs
contractats, inscrits en el Registre Oficial d’ Auditors de Comptes del Ministeri
d’Economia i Hisendada, que actuaran com a coadjuvants de la Intervenció
General, tant per portar a terme els informes de control financer pels quals
s’evidenciï la correcta o incorrecta aplicació de les subvencions que, superiors
a 600 euros, s’han atorgat amb càrrec als pressupostos de l’exercici 2011,
com per la realització de les revisions limitades dels contractes de serveis de
gestió indirecta i altres treballs d’auditoria referits al 31 de desembre de 2011.
Vist l’article 213 en relació a l’article 220 del Text Refós de la LRHL, la Regla
33.2 i concordants de la “Instrucción desarrollando el régimen de control
interno”, d’aquesta Administració, així com les D.A. 1a. i 2a. de les bases
d’execució dels pressupostos generals de l’any 2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
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ACORDA:
PRIMER.-DONAR-SE PER ASSABENTATS del “Pla d’auditories i actuacions
de control financer per a l’any 2012”, a efectuar sota la direcció de la
Viceintervenció General que es detallen i en els expedients administratius de
concessió de subvencions, expressant-se tot seguit els auditors externs a
actuar i el termini d’execució dels informes i de les certificacions auditores a
realitzar:

a)Societats privades municipals, de capital totalment local:
a.1.) Auditories de comptes anuals d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2011, d’
ú de 12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’auditoria de
comptes. Auditors contractats per les societats.

Entitat

Auditor

Termini
execució
La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, Carme Coll i Capellan 30/6/2012
S.A
L’H 2010, Societat Privada Municipal S.A.”
Pleta Auditores, S.A
30/6/2012
a.2) Revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió inclosa la
verificació de l’aplicació de tarifes dels poliesportius municipals i altres treballs
d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Entitat

Auditor

La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals,
S.A
Cecili
Tarruella
Poliesportiu Municipal del Centre
Forné
Poliesportiu Municipal Sant Feliu
Cecili
Tarruella
Forné
Piscines Municipals de l’Hospitalet. Exercicis Cecili
Tarruella
2010 i 2011
Forné
Seguiment
semestral del Pla de Faura-Casas,
Sanejament financer de la societat municipal Auditores
La Farga Gestió d’Equipaments Municipals Consultores SL.
SA

Termini
execució

30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012
1er.Semestre
31/7/2012
2on
semestre
31/1/2013
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L’H 2010, Societat Privada Municipal S.A.”
Seguiment
semestral del Pla de Faura-Casas,
Sanejament financer de la societat municipal Auditores
L-H 2010 SA
Consultores SL.

1er.Semestre
31/7/2012.,
2on
semestre
31/1/2013

b) Persones o empreses adjudicatàries de la gestió indirecta de serveis.

b.1) Auditoria de comptes anuals i/o revisions limitades, Auditors a contractar
pels gestors d’acord amb els contractes.
Entitat
Complex
Esportiu
Tennis
l’Hospitalet
Serveis
Funeraris
de
L’
Hospitalet
Escola bressol Casa dels Arbres.
Escola bressol Casa del Molí
Escola bressol casa dels Contes

Auditor
Gm Auditors, S.L.

Termini
execució
30/6/2012

M-Borso & Izuzquiza Auditores

30/6/2012

Audiaxis Auditor SRL
Audiaxis Auditor SRL
Faura
Casas
Auditores
Consultores SL
Escola bressol Casa del Parc
Pleta, S.L.
Escola bressol Casa de les Flors Gabinet Tècnic d’Auditoria i
Consultoria
Escola bressol Casa de
la Gabinet Tècnic d’Auditoria i
Muntanya
Consultoria
Poliesportiu les Planes
NT Auditors consultors S.L.

30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012

b.2) Revisions limitades del compte d’explotació i altres treballs d’auditoria .
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Concessions administratives
Entitat

Auditor

Revisió limitada compte explotació Cecili Tarruella Forné
complex Esportiu L'Hospitalet Nord
Informe equilibri financer 1999-2012. Cecili Tarruella Forné

Termini
execució
30/6/2012
30/6/2012
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Gestions interessades
Entitat

Auditor

Poliesportiu Santa Eulalia i Pista ACR Auditecnia
Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge
ACR Auditecnia
Poliesportiu
Municipal
Fum ACR Auditecnia
d'Estampa

Termini
execució
30/6/2012
30/6/2012
30/6/2012

c) Altres treballs d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Revisions limitades i auditories de compliment.
Entitat
Revisió limitada Consorci
Integral
Auditoria compliment Escola
Casa dels Arbres
Auditoria compliment Escola
Casa del Molí
Auditoria compliment Escola
Casa dels Contes.
Auditoria compliment Escola
Casa del Parc.
Auditoria compliment Escola
Casa de les Flors
Auditoria compliment Escola
Casa de la Muntanya

Auditor

Termini
execució
Auditores 30/6/2012

Sanitari Faura-Casas,
Consultores SL.
bressol Faura-Casas,
Auditores 30/6/2012
Consultores SL.
bressol Faura-Casas,
Auditores 30/6/2012
Consultores SL.
bressol Faura-Casas,
Auditores 30/6/2012
Consultores SL.
bressol KPMG
30/6/2012
bressol KPMG

30/6/2012

bressol Faura-Casas,
Auditores 30/6/20012
Consultores SL.

Auditories de procediments i treballs de verificació.

Auditoria de procediments. Revisió Faura-Casas,
Auditores 30/6/2012
de baixes del compte de recaptació Consultores SL.
de l’exercici 2011
Treballs de revisió i verificació dels
30/6/2012
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Manaments expedits a justificar
Auditoria de procediments. Anàlisi de
la gestió de la facturació dels
consums
Auditoria de procediments. Revisió
tarifes de la deixalleria municipal
Altres
treballs
d’Auditoria
de
procediments a determinar

Cecili Tarruella Forné
Faura-Casas,
Auditores 30/6/2012
Consultores SL.
Faura-Casas,
Auditores 30/6/2012
Consultores SL.
Faura-Casas,
Auditores 31/12/2012
Consultores SL. Cecili
Tarruella Forné

d) Auditoria fundacions privades municipals
Entitat

Auditor

Auditoria Financera de la Fundació KPMG
privada municipal Arranz Bravo

Termini
execució
30/6/2012

e) Actuacions de preparació, execució, seguiment i control de les
obligacions i responsabilitats de l’Ajuntament de l’Hospitalet de les
subvencions rebudes de Fons Europeus.
Subvenció

Auditor

Termini
execució
Fons de Cohesió-Feder 2007-2013
Faura-Casas,
Auditores Segons
Consultores SL.
normativa
Urban Gornal. Eix 4. Feder
Cecili
Tarruella
Forné, Segons
Auditor
normativa
Desenvolupament Local i Emigració a Bové Montero y Asociados
Segons
Llatinoamerica. EMIDEL
normativa

f) Certificacions auditores de les subvencions rebudes per persones o
empreses superiors a 600 euros amb càrrec al Pressupost Generals de
l’exercici 2011
El nombre de perceptors a revisar i per tant el nombre de certificacions
auditores a efectuar es determinarà en funció de les dades obtingudes del
sistema de comptabilitat general d’aquesta Administració.
Els auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
són: Faura casas, Auditores Consultores, SL, Cecili tarruella Forné, Auditor,
ACR Auditecnia SL i Morenilla Consultores Auditores SLPU i el termini
d’emissió de les certificacions serà el 30/09/2012.
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SEGON.-Les actuacions de control financer que es puguin portar a terme per
subvencions atorgades a persones o empreses inferiors a 600 euros, es
realitzaran amb els serveis propis de la Intervenció General i en col·laboració
amb els serveis administratius d’aquest Ajuntament, essent la data límit
d’actuacions la de 30/09/2012.
TERCER.-Comuniqui’s els presents acords a la Intervenció General.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 9.CRÈDITS 2/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com l’article 30.1 i 2 de les esmentades Bases d’Execució
que fan referència concretament a les normes especials per a les despeses
centralitzades.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 10 de
gener de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li

…/…

57

són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de DOS
MILIONS NOU-CENTS SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA
EUROS (2.979.360,- EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi
expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
2/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de DOS MILIONS
NOU-CENTS SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS
(2.979.360,- EUROS), d’acord amb les aplicacions pressupostàries que
consten en l’expedient incoat objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
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Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 10.CRÈDITS 4/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com l’article 30.1 i 2 de les esmentades Bases d’Execució
que fan referència concretament a les normes especials per a les despeses
centralitzades.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 10 de
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gener de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de
QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINC EUROS
(469.205,- EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi expedient
incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
4/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de QUATRE-CENTS
SEIXANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINC EUROS (469.205,- EUROS),
d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient incoat
objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
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TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
DICTAMEN 11.CRÈDITS 3/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com els article 30.1 i 2 de les esmentades Bases d’execució
que fan referència a les normes especials per a despeses centralitzades.
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ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 10 de
gener de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de
QUATRE-CENTS SEIXANTA MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
(460.385,- EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi expedient
incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
3/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de QUATRE-CENTS
SEIXANTA MIL TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (460.385,- EUROS),
d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient incoat
objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
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TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 12.CRÈDITS 5/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com l’article 30.1 i 2 de les esmentades Bases d’Execució
que fan referència concretament a les normes especials per a les despeses
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centralitzades.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 10 de
gener de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de UN
MILIÓ DOS-CENTS QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS
(1.204.650,- EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi expedient
incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
5/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de UN MILIÓ DOSCENTS QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS (1.204.650,EUROS), d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten en
l’expedient incoat objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
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5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 13.CRÈDITS 6/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
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de despesa.
ATÈS que el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, en data 9
de febrer de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de
VUITANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTANOU CÈNTIMS (80.363,79 EUROS), a les partides pressupostàries que en el
propi expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
6/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de VUITANTA MIL
TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS
(80.363,79 EUROS), d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten
en l’expedient incoat objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
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5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 14.CRÈDITS 36/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
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fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa, així com l’article 10 de les esmentades Bases d’Execució que fa
referència a especialitats en la gestió de crèdits i concretament a les despeses
per inversions.
ATÈS que la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, en data 17 de
Febrer de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del corresponent
expedient de modificació de crèdits en aplicació de les competències que li
són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució dels Pressupostos
Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de 12 de desembre de
divisió de l’administració municipal executiva en àrees de gestió i decret
9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de SISCENTS CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS
AMB DOTZE CÈNTIMS (654.422,12 EUROS), a les partides pressupostàries
que en el propi expedient incoat s’indiquen i que és objecte del present
dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
36/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de SIS-CENTS
CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS (654.422,12 EUROS), d’acord amb les aplicacions
pressupostàries que consten en l’expedient incoat objecte del present
dictamen.

…/…

68

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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIONS DE
DICTAMEN 15.CRÈDITS 27/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERENCIES DE
CREDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2011,
va aprovar els Pressupostos Generals per a l’exercici 2012, en aplicació del
que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim
Local i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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ATÈS que l’article 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’acord amb l’article 123-p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim
Local, preveu que en el cas de inexistència o insuficiència de crèdit
pressupostari, l’Ajuntament podrà incoar expedient de modificació de crèdits i
els articles 5 i 7 de les Bases d’Execució dels Pressupostos Municipals que
fan referència a la gestió de les transferències de crèdits entre diferents àrees
de despesa.
ATÈS que el Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, en
data 10 de febrer de 2012 ha dictat providència ordenant la incoació del
corresponent expedient de modificació de crèdits en aplicació de les
competències que li són conferides segons l’article 5 de les Bases d’Execució
dels Pressupostos Municipals de l’exercici vigent i pels decrets 9382/2011, de
12 de desembre de divisió de l’administració municipal executiva en àrees de
gestió i decret 9385/2011 de 12 de desembre de delegació de competències.
ATÈS l’article 7.1 de les Bases d’Execució dels Pressupostos municipals per a
l’exercici 2012, pel que es determina que els expedients de modificació de
crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple Municipal, seran proposats per
la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals.
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta administració municipal ha emès
el corresponent informe favorable segons s’acredita en l’expedient de
modificació de crèdits, en aplicació d’allò que preveu l’article 168 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que segons es desprèn de l’expedient incoat en el que consten els
informes preceptiu de l’àrea gestora, es procedeix a transferir la xifra de
TRENTA MIL CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (30.050,60
EUROS), a les partides pressupostàries que en el propi expedient incoat
s’indiquen i que és objecte del present dictamen.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Economia i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits pressupostaris
27/2012, en la modalitat de TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS, dins els
pressupostos generals de l’exercici vigent, per un import de TRENTA MIL
CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (30.050,60 EUROS),
d’acord amb les aplicacions pressupostàries que consten en l’expedient incoat
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objecte del present dictamen.
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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
TERCER.- TRAMETRE l’expedient de modificació de crèdits a l’administració
general de l’Estat (Servei de coordinació amb les Hisendes Territorials de la
Delegació Provincial d’Hisenda) i a l’administració de la Generalitat de
Catalunya (Direcció General d’Administració Local, Departament de
Governació) en compliment del que disposa l’article 169.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- COMUNICAR a les Àrees Gestores interessades l’expedient de
modificació de crèdits, un cop esdevingut en ferm l’expedient i, a la Intervenció
General (Secció de comptabilitat) per a la seva complimentació comptable.

PER RENOVAR, PER UN TERMINI DE 5 ANYS, LA
DICTAMEN 16.CESSIÓ DE L’ÚS DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER MIQUEL PEIRÓ,
NÚM. 47, A FAVOR DE L’ASSEMBLEA LOCAL DE LA CREU ROJA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que la Junta de Govern Local, amb data 31 de maig de 2006, va cedir,
per un termini de cinc anys, a l’Assemblea Local de la Creu Roja, l’ús de
l’immoble situat al carrer Miquel Peiró, 47, per albergar totes les activitats
d’aquesta institució, amb les condicions següents:
a) La finca s’ha de destinar exclusivament a l’ús previst, de manera que la
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cessió quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a un altre
ús.
b) El termini de la cessió és de 5 anys, comptats a partir de la notificació de
l’acord municipal que l’autoritzi.
c) La cessió en ús s’entén gratuïta; no obstant això, la cessionària està
obligada a mantenir el local en bon estat de conservació, i a fer, al seu càrrec,
les reparacions necessàries.
En el cas d’obres o instal·lacions que afectin elements fixos de l’immoble, o en
puguin afectar l’estructura o la distribució cal l’autorització prèvia de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
d) El cost dels serveis que la finca proporcioni i que siguin de lliure utilització
per part de la cessionària, com l’aigua, el gas, l’electricitat, el telèfon, etc., són
del seu càrrec.
e) La cessionària s’obliga a tenir al dia les llicències i autoritzacions
d’organismes competents que calguin per al desenvolupament de l’activitat i a
subscriure una assegurança de responsabilitat civil.
f) Ambdues parts reconeixen expressament i recíprocament que l’Assemblea
Local de la Creu Roja, cessionària, no està en relació de dependència
respecte de l’Ajuntament de l’Hospitalet, cedent, i que aquest no dirigeix les
activitats a realitzar en el local, ni les confia a la cessionària, ni presta
conformitat o aquiescència, sinó que es limita a cedir el local, per la qual cosa
no es fa responsable ni directament, ni subsidiàriament dels danys tant
materials com personals o morals que per acció o omissió de qualsevol mena
puguin produir-se en la finca.
g) L’Ajuntament podrà reclamar el bé abans del termini assenyalat, per causes
d’interès públic sobrevingudes, amb el requeriment previ d’un mes d’antelació.
S’exclou en aquest cas l’obligació d’indemnitzar el cessionari per l’extinció
anticipada.
VIST que l’Assemblea Local de la Creu Roja, en haver transcorregut el termini
esmentat, sol·licita, amb data 29 de novembre de 2011, la renovació del
contracte de cessió de l’ús de l’immoble situat al carrer Miquel Peiró, 47, per
continuar amb les activitats, de les quals són beneficiaris els ciutadans i
ciutadanes de la ciutat i, especialment, aquelles més vulnerables com les
persones grans, famílies amb risc d’exclusió social o la resposta a
emergències socials i sanitàries que es produeixen a l’Hospitalet. Treball que
es realitza en constant coordinació amb l’Àrea de Benestar i Famílies de
l’Ajuntament juntament amb altres Àrees del propi Ajuntament i amb altres
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recursos i entitats de la ciutat.
VIST que la cap de Serveis de l’Àrea de Benestar i Famílies, amb data 7 de
desembre de 2011, manifesta que l’Assemblea Local de la Creu Roja està
vinculada des de fa anys a la ciutat, portant a terme diversos programes
socials amb l’objectiu d’estar cada cop més a prop de les persones
vulnerables a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador
i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat. Per tant,
proposa prorrogar o renovar el contracte de cessió de l’ús de l’immoble
esmentat a l’Assemblea Local de la Creu Roja, en els mateixos termes que el
contracte que es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local en la
sessió del dia 31 de maig de 2006.
VISTA la competència, segons l’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i 73 del Reglament del patrimoni, és del Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de
Hisenda i Recursos Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia.
ACORDA:
Primer. Renovar, per un termini de 5 anys, la cessió de l’ús de l’immoble situat
al carrer Miquel Peiró, núm. 47, a favor de l’Assemblea Local de la Creu Roja,
per albergar totes les activitats d’aquesta institució, amb les mateixes
condicions aprovades per la Junta de Govern Local de data 31 de maig de
2006, que transcrites literalment són:
a) La finca s’ha de destinar exclusivament a l’ús previst, de manera que la
cessió quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a un altre
ús.
b) El termini de la cessió és de 5 anys, comptats a partir de la notificació de
l’acord municipal que l’autoritzi.
c) La cessió en ús s’entén gratuïta; no obstant això, la cessionària està
obligada a mantenir el local en bon estat de conservació, i a fer, al seu càrrec,
les reparacions necessàries.
En el cas d’obres o instal·lacions que afectin elements fixos de l’immoble, o en
puguin afectar l’estructura o la distribució cal l’autorització prèvia de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
d) El cost dels serveis que la finca proporcioni i que siguin de lliure utilització
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per part de la cessionària, com l’aigua, el gas, l’electricitat, el telèfon, etc., són
del seu càrrec.
e) La cessionària s’obliga a tenir al dia les llicències i autoritzacions
d’organismes competents que calguin per al desenvolupament de l’activitat i a
subscriure una assegurança de responsabilitat civil.
f) Ambdues parts reconeixen expressament i recíprocament que l’Assemblea
Local de la Creu Roja, cessionària, no està en relació de dependència
respecte de l’Ajuntament de l’Hospitalet, cedent, i que aquest no dirigeix les
activitats a realitzar en el local, ni les confia a la cessionària, ni presta
conformitat o aquiescència, sinó que es limita a cedir el local, per la qual cosa
no es fa responsable ni directament, ni subsidiàriament dels danys tant
materials com personals o morals que per acció o omissió de qualsevol mena
puguin produir-se en la finca.
g) L’Ajuntament podrà reclamar el bé abans del termini assenyalat, per causes
d’interès públic sobrevingudes, amb el requeriment previ d’un mes d’antelació.
S’exclou en aquest cas l’obligació d’indemnitzar el cessionari per l’extinció
anticipada.
Segon. Facultar la tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals
perquè subscrigui els documents administratius, privats i públics que calguin
per donar compliment a l’acord anterior.
Tercer. Traslladar els precedents acords a l’Assemblea Local de la Creu Roja,
a l’Àrea de Benestar Social i Família i a la Intervenció General.

PER APROVAR DIVERSOS ACORDS EN RELACIÓ
DICTAMEN 17.ALS RÈGIMS RETRIBUTIUS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, DEL
PERSONAL EVENTUAL I DEL PERSONAL DIRECTIU D’AQUEST
AJUNTAMENT.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu:
“OBSERVACIÓ. L’aplicació de les retribucions del personal directiu,
determinades en el present dictamen, ha de restar condicionada a la prèvia
dotació de crèdits o ajustos pressupostaris als que feia referència l’informe
d’aquesta Intervenció General de data 15/12/2011, sobre els Pressupostos
Generals de 2012”. No obstant això, 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
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representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia el dia 27 de juny
de 2011, va aprovar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la
Corporació.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de juny de
2011, va aprovar el nombre, característiques i retribucions dels llocs de treball
del personal eventual d’aquest Ajuntament.
Atès que amb efectes del dia 12 de desembre de 2011, aquest Ajuntament ha
adaptat la seva organització a les disposicions del títol X de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d’acord amb el que
estableix l’article 121.1 i 2, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, que regula el règim d’organització dels municipis de gran població.
Atès que dins la nova organització, s’han creat, per diversos acords dels
òrgans municipals corresponents, diferents òrgans directius, que han d’esser
desenvolupats per personal directiu.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en aprovar el Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Reglament de Govern i Administració de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, que han entrat en vigor el dia 13 de gener de
2012, i la relació de llocs de treball d’aquesta Corporació reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, ja ha
aprovat la creació de diversos òrgans i llocs de treball de caràcter directiu.
Atès que per decret d’Alcaldia, s’ha determinat el nombre d’òrgans directius
que han de culminar l’organització administrativa municipal.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de desembre de
2011, es va aprovar el Catàleg de llocs de treball de personal directiu d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’article 123.1.n) de l’esmentada Llei 7/1985, de 2 d’abril, disposa
que correspon al Ple de l’Ajuntament la atribució d’establir el règim retributiu
dels òrgans directius municipals.
Atès que les condicions d’ocupació del personal directiu no tenen la
consideració de matèria objecte de negociació col·lectiva, segons estableix
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l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, per la qual cosa, es considera oportú reconèixer, també, determinats
drets a aquest personal en l’àmbit de les relacions de treball i dels drets
socials.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer.- Determinar que, per a l’exercici de 2012, les retribucions dels
membres de la Corporació i del personal eventual, no experimentaran
increment en relació a les vigents a 31 de desembre de 2011, i que van ser
aprovades per diversos acords del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el
dia 27 de juny de 2011.
Segon.- Determinar que les retribucions corresponents als llocs de treball
proveïts per funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
estatal, que van ser determinats per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada el dia 29 de novembre de 2011, no experimentaran increment
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011.
Tercer.- Amb efectes del dia 1 de gener de 2012, el règim retributiu del
personal directiu d’aquest Ajuntament, serà el següent:
• El sou serà de la mateixa quantia que en cada moment estigui
establerta legalment pels funcionaris del subgrup A1.
• Les pagues extraordinàries seran de la mateixa quantia que en cada
moment estiguin establertes legalment pels funcionaris del subgrup
A1.
• Els triennis i possibles complements aplicables seran de la mateixa
quantia que en cada moment estiguin vigents pels funcionaris
d’aquest ajuntament del subgrup A1.
• El complement de destinació serà de la mateixa quantia que en
cada moment estigui vigent pels funcionaris del subgrup A1 amb
nivell 30.
• La resta de retribucions complementàries del personal directiu, que
es relaciona a continuació, seran les següents:
Gerent/a municipal:
- Complement específic: 51.295,26 euros anyals, distribuïts en
catorze mensualitats.
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-

Complement de productivitat: 7.917,48 euros, distribuïts en dotze
mensualitats.
Dedicació exclusiva: 14.148,72 euros anyals, distribuïts en dotze
mensualitats.

Director/a del Gabinet d’Alcaldia, Director/a de Serveis d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Director/a de Serveis d’Hisenda,
Recursos Generals, Programació i Pressupostos, Director/a de
l’Assessoria Jurídica i Director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària:
- Complement específic: 32.352,84 euros anyals, distribuïts en
catorze mensualitats.
- Complement de productivitat: 6.854,16 euros, distribuïts en dotze
mensualitats.
- Dedicació exclusiva: 14.148,72 euros anyals, distribuïts en dotze
mensualitats.
Quart.- El personal directiu realitzarà una jornada setmanal de 37,5 hores.
Cinquè.- Al personal directiu li serà aplicable, en quant sigui adequat a la
naturalesa de la seva condició, el règim jurídic general dels funcionaris de
carrera, sense perjudici del que estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, o
el règim jurídic específic que es pugui establir per al personal directiu, ja sigui
en l’àmbit estatal o autonòmic. També se li aplicaran aquells aspectes del
Conveni col·lectiu d’aquest Ajuntament vigent en cada moment que siguin
adequats a la naturalesa de la seva condició i que no siguin exclusius de la
condició de funcionari o personal laboral.
Sisè.- La provisió dels llocs de treball de personal directiu previstos a l’acord
Tercer d’aquest dictamen es portarà a terme d’acord amb els procediments
legalment establerts als efectes del compliment de les previsions del Reial
Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la qual
cosa requerirà la prèvia amortització dels llocs de treball que permetin la
modificació de crèdits corresponent o bé es realitzaran els ajustaments
pressupostaris que siguin necessaris, en ambdós casos sense increment de
les dotacions del capítol I del Pressupost Municipal vigent.
Setè.- Notificar aquests acords a l’Alcaldia, als grups polítics municipals, al
gerent municipal i al personal directiu d’aquest Ajuntament.
Vuitè.- Publicar aquests acords al BOPB, al DOGC i al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament.
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DICTAMEN 18.PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE
LES PLANTILLES DE PERSONAL D’AQUEST 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’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 27.1 del decret 214/90, de
30 de juliol, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es
permet la modificació de les plantilles, amb posterioritat a l’aprovació del
Pressupost durant l’any de la seva vigència.
Atès que l’amortització i la creació de places, amb la conseqüent modificació
de les plantilles, comporta la modificació pressupostària necessària per
l’adequació dels crèdits.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal
funcionari d’aquest Ajuntament, en el següent sentit:
-

Amortitzar una plaça de “Consultor/a”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe: places de
comeses especials, subgrup C1.
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-

Amortitzar dues places de “titulats/ates mitjans/ànes universitaris/àries”,
integrades en l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
classe: de tècnics/ques mitjans/es, subgrup A2.

-

Amortitzar una plaça d’operador/a, integrada en l’escala d’administració
especial, subescala tècnica, classe: places de comeses especials,
subgrup C1.

-

Crear una plaça de subaltern/a, integrada en agrupacions
professionals, agrupació professional de subalterns/es, (grup E – Llei
30/84).

-

Crear una plaça “d’assistent/a social-diplomat/ada en treball social,
integrada en l’escala d’administració especial, subescala tècnica,
classe: de tècnics/ques mitjans/es, subgrup A2.

-

Crear una plaça d’educador/a especialitzat/da-diplomat/da en educació
social, integrada en l’escala d’administració especial, subescala
tècnica, classe: de tècnics/ques mitjans/es, subgrup A2.

-

Crear una plaça de “titulat/ada superior universitari/ària, integrada en
l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe: de
tècnics/ques superiors, subgrup A1.

2n.- Exposar al públic l’anterior acord durant un termini de 15 dies, una
vegada transcorregut aquest temps, si no hi ha reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
3r.- Que, pels serveis corresponents, es procedeixi a tramitar l’oportú
expedient de modificació de crèdits per adequar-los a la modificació de places
a que es fa referència.
4rt.- Notificar aquest dictamen a les administracions estatal i autonòmica i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

DICTAMEN 19.SOL·LICITADA
PRIVADA.

PER APROVAR AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT
PER *********************PER EXERCIR ACTIVITAT

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
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Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atendido: Que en el Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de enero de 1985,
se publicó la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, la cual estblece como
principios generales, entre otros, los siguientes:
-

Dedicación a un solo puesto de trabajo en el sector público.

-

Prohibición de recibir más de una remuneración con cargo a
losPresupuestos de las Administraciones Públicas y Organismos de
ellas dependientes.

-

Incompatibilidad para desempeñar cualquiera actividad que pueda
impedir o menoscabar el cumplimiento de los deberes o comprometer
la imparcialidad o independencia del trabajador.

Atendido: Que la citada ley, según establece el Art. 2.1 c) de la misma, será
de aplicación al personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los
Organismos de ellas dependientes.
Atendido: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 23 de
diciembre de 1985, aprobó los criterios, con sujeción a lo establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas, por los que han de regirse las autorizaciones o
denegaciones de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el
sector público o privado, del personal al servicio de esta Corporación o de sus
Organismos Autónomos, que deban ser adoptadas por el Ayuntamiento Pleno.
Atendido: Que los articulos noveno y catorce de la Ley 53/84, dispone que la
competencia para autorizar o denegar las compatibilidades corresponde al
Pleno del Ayuntamiento.
Atendido: Que el articulo 123.1.p) de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen
Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, dispone que será atribución
del Pleno del Ayuntamiento “Las demás que expresamente le confieran las
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leyes”, siendo indelegable esta atribución según dispone el apartado 3 del
citado artículo.
Atendido: Que doña *******************************************desea ejercer
actividades profesionales fuera de este Ayuntamiento, ha formulado la
correspondiente declaración de tales actividades.
El Pleno, a propuesta de la Teniente de Alcaldia, titular del Área de Hacienda
y Recursos Generales, y con el dictamen previo de la Comisión Permanente
de Presidéncia i Economia,
ACUERDA:
Primero.- Autorizar a Dña*********************************, la compatibilidad para
ejercer como arquitecto, fuera del término municipal de l’Hospitalet, siempre
que en el ejercicio de dicha actividad no desarrolle servicios relacionados con
resoluciones administrativas de este Ayuntamiento ni com empresas o
sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros de
este Ayuntamiento y siempre que el tiempo que dedique a la misma no sea
superior a 18,75 horas semanales debiendo realizarse la actividad que se
compatibiliza, en horario que no coincida con el de prestación de servicios en
este Ayuntamiento.
Segundo.- Notificar el anterior acuerdo a***************************.

QUE PROPOSA DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL
DICTAMEN 20.DECRET DE L’ALCALDIA, CESSANT COM ASSESSOR/A TÈCNIC/A –
NIVELL 1, DINS DE L’ADU, A FRANCISCO JAVIER FERRÁNDIZ GABRIEL
COM PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 4561/11 de data 27 de juny, es va
nomenar com a personal eventual entre d’altres, a Francisco Javier Ferrándiz
Gabriel, com Assessor/a Tècnic/a – nivell 1, dins de l’ADU.
Atès que per decret de l’Alcaldia s’ha resolt cessar, amb efectes del dia 31 de
desembre de 2011, a Francisco Javier Ferrándiz Gabriel del seu càrrec
d’Assessor/a Tècnic/a – nivell 1, dins de l’ADU, com a personal eventual.
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El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat del decret de l’Alcaldia, pel qual es va
cessar a Francisco Javier Ferrándiz Gabriel, en data 31 de desembre de 2011
del seu càrrec “d’Assessor/a Tècnic/a – nivell 1” dins de l’ADU, com a
personal eventual.

PER APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LA
DICTAMEN 21.PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT, EN
EL SENTIT D’AMORTITZAR DIVERSES PLACES COM A CONSEQÜÈNCIA
DE JUBILACIONS PRODUÏDES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’art. 27.1 del decret 214/90, de
30 de juliol, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es
permet la modificació de les plantilles, amb posterioritat a l’aprovació del
Pressupost durant l’any de la seva vigència.
Atès que la competència, per aprovar les plantilles de personal i les seves
modificacions correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb el que disposa
l’article 123.1h) de la llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
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El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
1r.- Aprovar, inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari
d’aquest Ajuntament, en el següent sentit:
-

Amortitzar una plaça de “mestre/a”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe: personal
d’ofici, subgrup C1.

-

Amortitzar dues places de “subaltern/a”, integrades en agrupacions
professionals, agrupació professional de subalterns/es, grup E (Llei
30/84).

-

Amortitzar una plaça “d’agent tributari”, integrada en l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe: places de
comeses especials, subgrup C1.

-

Amortitzar una plaça “d’oficial/a ”, integrada en l’escala d’administració
especial, subescala serveis especials, classe: personal d’ofici, subgrup
C2.

2n.- Exposar al públic l’anterior acord durant un termini de 15 dies, una
vegada transcorregut aquest temps, si no hi ha reclamacions, s’entendrà
aprovat definitivament.
3r.- Notificar aquest dictamen a les administracions estatal i autonòmica i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

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:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, el Sr. Esteve volia fer alguna explicació? No, no, m’havia semblat, si no
passem al posicionament. Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Ens donem per assabentats del punt número 22 i ens abstenim del 23 i del 24.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín, seré flexible i no em prendré els cinc minuts que em
tocarien en aquests moments, que abans em faltaven. En tot cas, per dir que
votem favorablement aquests tres dictàmens, i en tot cas, dir que celebrem la
renovació del Consell Educatiu de Ciutat, que es va crear ja a l’any 1989 a la
nostra ciutat, que és l’òrgan de la comunitat educativa que es posiciona i
debat sobre temes importants de l’educació, i avui tindrem un exemple quan
també parlem de les zones educatives o altres tipus de mocions que avui es
presenten al Ple.
I també donar compte, doncs de la renovació del Consell de la Formació
Professional, que en aquests moments està presidida pel Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Promoció Econòmica, Sr. García Mompel, que també és un òrgan
que porta dos anys de funcionament i agrupa a tots els sectors que volen
impulsar la formació professional a la nostra ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, el posicionament de vot de Convergència i Unió serà donar-nos per
assabentats en el dictamen número 22, abstenció en el número 23 i votarem
favorablement en el número 24. Gràcies.

…/…

84

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies. En nom del grup popular ens donem per assabentats del 22,
abstenció en el 23 i a favor del 24.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passem ja a la segona part del Ple, Sra. Secretària.

SERVEIS A LES PERSONES

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’ENTRADA EN
DICTAMEN 22.VIGOR DEL REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET.
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, el Ple municipal, en sessió ordinària, celebrada el dia 11 d’octubre
de 2011, va acordar aprovar inicialment la modificació del Reglament del
Consell Educatiu de L’Hospitalet, que va quedar aprovat definitivament el dia
13 de desembre de 2011, tal com estableix l’article 63, apartat primer del
Decret 179/1995, de 13 de juny del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, en endavant ROAS, i així mateix, va acordar que l’acord
d’aprovació inicial, juntament amb el projecte de reglament es sotmetés a
informació pública mitjançant anunci al BOP, al DOGC, al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en un dels mitjans de comunicació escrita als efectes de la
formulació, de reclamacions i/o al·legacions.
ATÈS que l’acord d’aprovació inicial del projecte de Reglament juntament amb
el text del mateix va ser publicat, en virtut del que disposa l’article 63.2 del
ROAS, al Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’octubre de 2011, al Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5998, de data 14 de novembre
de 2011, al diari “El Periòdic”, en data 4 de novembre de 2011 i exposat al
públic en el Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació des del dia 14 d’octubre
de 2011 fins el 19 de novembre de 2011.
VIST que per Decret número 107/2012, d’11 de gener, el Tinent d’alcaldia
titular de l’Àrea de Serveis a les Persones, va declarar aprovada
definitivament, en data 13 de desembre de 2011, la modificació del Reglament
del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
ATÈS que en data 30 de novembre de 2011 es va donar compliment a
l’indicat en l’article 70.2 de la LBRL, en relació amb l’article 65.2 del mateix
precepte en relació amb l’article 66 del ROAS i transcorreguts 15 dies de les
comunicacions al Il·lm Sr Subdelegat del Govern de Barcelona, a la
Generalitat de Catalunya, Departament General d’Administració Local i als
Serveis Territorials Barcelona Comarques.
ATÈS que l’acord d’aprovació definitiva del projecte de Reglament juntament
amb el text del mateix va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de data
24 de gener de 2012 i ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de data 7 de febrer de 2012.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Serveis a les
Persones, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i
Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR COMPTE AL PLE de l’entrada en vigor el dia 25 de gener
de 2012, del Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet, del tenor literal
següent:
“REGLAMENT DEL CONSELL EDUCATIU DE L’HOSPITALET
PREÀMBUL
L’educació és una activitat permanent que involucra a tots els agents,
institucions i organismes que componen l’activitat educativa, als quals
correspon conjuntament la responsabilitat d’incentivar-la i preservar-la. Els
processos d’ensenyament i aprenentatge no només interessen la comunitat
educativa, és a dir, l’alumnat, el professorat, les mares i pares i la resta
d’agents educadors vinculats als centres i al territori, sinó també els ciutadans
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en general. L’educació és un dret acceptat tant individualment com socialment
i constitueix un bé fonamental en relació amb el progrés i el benestar d’un
país.
Fomentar la participació dels diferents sectors socials en l’activitat pública és
una acció que afavoreix la convivència democràtica, ja que promou i garanteix
l’exercici dels drets fonamentals que defineixen la Constitució i l’Estatut d’
autonomia de Catalunya.
El Consell Educatiu de l’Hospitalet persegueix el desenvolupament de la
persona a través d’una formació plena, que permeti conformar la seva pròpia i
essencial identitat, que a la vegada la prepari per a la participació responsable
en les diferents activitats i instàncies socials.
El compromís que el Consell Educatiu de l’Hospitalet adquireix amb els
sectors que representa, amb els poders públics i amb la societat en general,
queda definit en les funcions que té adjudicades. Aquest compromís suposa
un repte de participació, interès i activitat per als membres del Consell, la
voluntat dels quals és complir-lo, donar-li contingut, utilitzar-lo com a
instrument que ajudi a optimitzar la qualitat de l’ensenyament sigui extensiu a
tots els ciutadans, sese cap distinció o discriminació.
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Denominació.
1. Els Consells Educatiu de l’Hospitalet és l’organisme de consulta i
participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament
no universitari dins de l’àmbit municipal.
2. Aquest Consell es crea a l’empara de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, de Consells Escolars de Catalunya, desenvolupada pel
Decret 404/1987, de 22 de desembre, que regula les bases
d’organització i funcionament dels Consells Escolars Municipals i del
Reglament de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, que
ve entrar en vigor el dia 11 de juliol de 2000.
Article 2.- Objecte.
El Consell Educatiu de l’Hospitalet té per objecte esdevenir un òrgan consultiu
i de participació dels sectors afectats en l’àmbit de l’ensenyament no
universitari.
Els seus objectius són:
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1. Superar l’àmbit estrictament escolar en coherència amb la carta de
ciutats educadores i amb el projecte educatiu de ciutat.
2. Participar activament i d’una manera més directa en el seguiment de la
política educativa de la ciutat.
3. Generar opinió, en l’àmbit de l’educació, adreçada a la ciutat i a les
institucions.
Article 3.- Funcions del Consell Educatiu de l’Hospitalet.
1. El caràcter d’organisme participatiu de la comunitat educativa local en
l’àmbit de l’ensenyament no universitari es realitzarà mitjançant les funcions
pròpies d’assessorament, consulta, proposta i informació en les qüestions
següents:
a) Sobre convenis i acords de col·laboració amb el Departament
d'Educació de la Generalitat i les institucions i els organismes
educatius, que afecten l'educació dins l'àmbit del municipi.
b) Sobre actuacions municipals ofertes a les escoles, que afecten serveis
educatius complementaris o extraescolars amb incidència en el
funcionament dels centres docents per tal d’afavorir-ne la qualitat
pedagògica, la integració amb l’entorn i la millora de l’èxit educatiu.
c) Sobre la proposta específica de les places escolars que s'han de crear,
transformar o suprimir, així com la proposta de la ubicació i de les
zones i sectors d'influència dels centres docents públics i dels privats
concertats i la distribució equitativa de les demandes d'escolarització.
d) Sobre el desenvolupament d'accions compensatòries generades per
diferents contexts de l’alumnat: econòmic, social, cultural i personal.
e) Sobre les normes d'ús dels equipaments escolars en horari no lectiu,
per tal d'aconseguir-ne un màxim rendiment i per facilitar l'obertura de
les escoles al seu entorn com element de convivència i cohesió social.
f) Assessorament en els programes i actuacions municipals que afecten
les competències obligatòries de l'Ajuntament en el camp de
l'ensenyament no universitari.
g) Foment d'activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa,
especialment pel que fa a l'adaptació de la programació al medi i amb
l'objectiu d'afavorir el rendiment educatiu.
h) Assessorar en totes aquelles qüestions que puguin facilitar la
potenciació d’un Servei públic educatiu que incorpori tots els centres
sostinguts amb fons públics, en el marc del Pacte Nacional per a
l’Educació.
i) Participar en l’elaboració del Projecte educatiu de ciutat.
j) Sol•licitud d’informació a l'Administració educativa i a l'Administració
municipal sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d'actuació.
k) Elevació d’informes i propostes a les administracions i als consells
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escolars d'àmbit superior sobre qüestions relacionades amb llur
competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema
educatiu.
l) Avaluació i seguiment, si és el cas, d'aquelles actuacions sobre les
quals s'hagi pronunciat i també sobre aquells programes educatius
establerts mitjançant els acords i convenis oportuns entre el
Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet.
2. El Consell Educatiu de l’Hospitalet pot demanar informació a
l’Administració Educativa i a l’Administració Municipal sobre qualsevol matèria
que afecti llur camp d’actuació.
3. El Consell Educatiu de l’Hospitalet, en exercici de la seva funció
assessora davant l’Administració corresponent, pot elevar informes i propostes
a aquesta i als Consells Escolar d’àmbit superior sobre qüestions relacionades
amb llur competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema
educatiu.
4. El Consell Educatiu de l’Hospitalet avaluarà i farà el seguiment, si és el
cas, d’aquelles actuacions sobre les quals s’hagi pronunciat i també aquells
programes educatius establerts mitjançant els oportuns acords i convenis
entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet.

Article 4.- Durada.
El Consell Educatiu de L’Hospitalet es crea per temps indefinit, sens perjudici
que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet acordi la seva modificació o
derogació.

CAPÍTOL 2.
ÒRGANS I COMPOSICIÓ.
Article 5.- Òrgans del Consell
El Consell Educatiu de l’Hospitalet s’estructurarà en un òrgan principal,
denominat Plenari, l’àmbit del qual s’estendrà a tot el municipi de l’Hospitalet
de Llobregat.
La resta d’òrgans que composen el Consell Educatiu de l’Hospitalet vindran
regulats pel reglament de règim intern, elaborat i aprovat pel plenari.
Article 6.- Composició del Plenari.
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1. Per part de l’Ajuntament:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

L’Alcaldessa de la ciutat, que serà la Presidenta que podrà delegar, de
manera permanent o esporàdica, a favor del Tinent d’alcalde de l’Àrea
que tingui delegades les competències d’educació.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències
d’educació.
Un representant de l’Àrea de amb la delegació de competències de
participació ciutadana i civisme.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències d’esports.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
joventut.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
promoció econòmica i ocupació.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
benestar social i famílies.
Un membre per cada un dels grups municipals amb representació al
Ple de l’Ajuntament. “Sense perjudici d’això, els o les representants
dels Grups Polítics Municipals podran delegar, de manera permanent o
esporàdica, l’assistència a les sessions del Consell, a favor d’una
tercera persona, enviant certificació de la delegació al Secretari o
Secretària del Consell.
Secretari o secretària del Consell, amb nomenament del Ple. Amb veu
però sense vot.

2. Per part de la Generalitat:
•
•
•

Un representant del Departament d’Educació.
Un representant del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
Un representant del Departament de Treball.

3. Per part de les direccions o titulars dels centres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Director/a de les Escoles Bressol Públiques.
Un Director/a de les Escoles Bressol Privades.
Un Director/a dels Centres Públics d’ensenyament infantil i primari.
Un Director/a dels Centres Públics d’ensenyament secundari.
Un titular dels centres concertats de primària.
Un titular dels centres concertats de secundària.
Un Director/a de Centre d’Educació especial públic.
Un Director/a de Centre d’Educació especial privat.
Un Director/a dels Centres/Aules de formació d’adults.
Un Director/a de Centre de Règim especial.
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4. Per part del professorat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un professor/a dels Consells escolars dels Centres Públics
d’ensenyament infantil i primari.
Un professor/a dels Consells escolars dels Centres Públics
d’ensenyament secundari.
Un professor/a dels Consells escolars dels Centres Concertats
d’ensenyament infantil i primari.
Un professor/a dels Consells escolars dels Centres Concertats
d’ensenyament secundari.
Un professor/a dels Consells escolars dels Centres de Formació de
persones adultes.
Un professor/a dels Consells escolars de les Escoles Bressol
Públiques.
Un professor/a de l’àmbit de les Escoles Bressol Privades.
Un professor/a dels Consells escolars de les Escoles d’Educació
especial públiques.
Un professor/a dels Consells escolars de les Escoles d’Educació
especial privades.
Un professor/a dels Consells escolars de centres de Règim especial.

5. Per part del personal d’administració i serveis:
•
•
•
•

Un representant dels Consells escolars dels centres públics
d’ensenyament infantil i primari.
Un representant dels Consells escolars dels centres públics
d’ensenyament secundari.
Un representant dels Consells escolars dels centres concertats
d’ensenyament infantil i primari.
Un representant dels Consells escolars dels centres concertats
d’ensenyament secundari.

6. Per part dels pares i mares d’alumnes:
•
•
•
•
•

Un representant de pares i mares del consell de participació de bressol
públiques.
Un representant de pares i mares de bressol privades.
Un representant de pares i mares d’alumnes dels consells escolars dels
centres públics d’ensenyament infantil i primari.
Un representant de pares i mares d’alumnes dels consells escolars del
centres públics de secundària.
Un representant de pares i mares d’alumnes dels consells escolars dels
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centres concertats d’educació infantil i primari.
Un representant de pares i mares d’alumnes de consells escolars dels
centres concertats d’educació secundària.
Un representant de pares i mares d’alumnes de consells escolars dels
centres d’educació especial públics.
Un representant de pares i mares d’alumnes de consells escolars dels
centres d’educació especial privats.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes dels
centres públics d’educació infantil i primari.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes dels
centres públics d’educació secundària.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes dels
centres concertats d’educació infantil i primari.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes dels
centres concertats d’educació secundària.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes dels
centres d’educació especial públics.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes dels
centres d’educació especial privats.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes de les
bressol públiques.
Un representant de les Associacions de pares i mares d’alumnes de les
bressol privades.
Un representant de la Federació d’associacions de pares i mares
d’alumnes.

7. Per part de l’alumnat:
•
•
•
•
•

Un representant de l’alumnat de consells escolars dels centres de
règim especial.
Un representant de l’alumnat de consells escolars dels centres públics
d’educació secundària.
Un representant de l’alumnat de consells escolars dels centres
concertats d’educació secundària.
Un representant de l’alumnat de consells escolars de l’àmbit d’educació
de persones adultes.
Dos alumnes de les Associacions d’alumnes de la ciutat.

8. Per part del territori:
•
•

Un professor/a del Moviment d’Ensenyants de la ciutat.
Tres professors/es dels sindicats d’ensenyants, un de cada sindicat
amb major representació.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un representant del Consell de la Joventut i l’Esplai.
Un representant del Consell de Nois i noies de secundària.
Dos representants dels Sindicats d’àmbit local, un de cada sindicat amb
major representació.
Un representant de l’Associació Patronal de l’Hospitalet.
Un representant de l’Associació de disminuïts de l’Hospitalet.
Un representant de la Coordinadora de gent gran.
Un representant de la xarxa educativa de ciutat.
Un representant del Centres de Normalització Lingüística de
l’Hospitalet.
Un representant del Centre d’estudis de l’Hospitalet.
Un representant del centre Esclat.
Dos persones de reconegut prestigi.
Un representant de la Federació d’Associacions de Pares i Mares
d’Alumnes de Barcelona (FACPA).

9. El Consell Educatiu de l’Hospitalet podrà sol•licitar l’assistència a les seves
reunions de tècnics de les diferents àrees d’actuació municipal en temes
relacionats amb l’educació, i d’altres persones les opinions o coneixements
dels quals puguin ésser considerades d’importància en moments puntuals,
amb veu però sense vot.
Article 7.- Calendari d’eleccions.
Les eleccions al plenari del Consell Educatiu de l’Hospitalet s’efectuaran amb
una periodicitat quadriennal.

Article 8.- Elecció de representants i nomenaments per al Plenari.
El secretari o la secretària del Consell serà l’òrgan tècnic encarregat de
desenvolupar el procediment per a l’elecció de representants així com de
sol·licitar la representació a les entitats. Amb aquesta finalitat:
1. Fixarà el calendari electoral.
2. Promourà la presentació de candidatures per a cada un dels sectors de
representació.
3. Farà Públiques les candidatures i procurarà als candidats espais
d’informació i debat.
4. El procediment serà establert en el seu moment pel secretari o la
secretària del Consell Educatiu de l’Hospitalet, no obstant això,
l’emissió de vot a través dels consells escolars serà pública.
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Article 9.- Funcionament.
D’acord amb el Títol II, Capítol 2, de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, relatiu a òrgans
col·legiats, el Consell Educatiu de l’Hospitalet es regirà per un reglament de
règim intern, elaborat i aprovat pel plenari.
DEROGATÒRIA ÚNICA
Queda derogada en tota la seva extensió la Normativa de composició i
funcions del Consell Escolar Municipal – Consell Educatiu de Ciutat de
L’Hospitalet, que va ser aprovat pel Ple Municipal, en sessió de 7 d’abril de
1988 i la Normativa sobre composició i funcions del Consell Escolar Municipal
i del calendari per a la seva renovació dels membres del Consell Escolar
Municipal, així com el perfil i funcions dels representants municipals als
Consells Escolars dels Centres Públics, aprovat per l’Ajuntament Ple, en
sessió de data 5 de juliol de 1996.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia hàbil següent de la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i sempre que hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils als que fa referència l’article 65.2 en
relació amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local”
SEGON.DONAR TRASLLAT dels presents acords als membres de la
Comissió de Redactora, al Gabinet d’Alcaldia, al Tinent d’alcalde de l’Àrea de
serveis a les persones, a la cap de Servei d’Educació, al cap de Secció
d’Educació, a la Intervenció General, a la Secretaria General i als/les
portaveus dels grups polítics.

PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DICTAMEN 23.DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE
L’HOSPITALET.
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; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants
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del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i, per tant, va ésser adoptat
pel quòrum de majoria absoluta exigit en els articles 123.1.c) i 123.2 de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local; i article 114.3.b)
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
“Llei municipal i de règim local a Catalunya”. Adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

VIST que una de línies prioritàries d’actuació de la Regidoria d’Educació i de
l’Àrea de Promoció Econòmica, tal com recull el Pla d’Actuació Municipal
2007-2011, és la creació del Consell de la Formació Professional promogut
per l’Ajuntament de L’Hospitalet com l’administració més propera a la
ciutadania, i com a un dels instruments més idonis per abordar els reptes que
viu la nostra ciutat en relació al seu desenvolupament social i econòmic.
ATÈS que les polítiques i estratègies desenvolupades a l’àmbit de l’educació i
en concret les referides a la formació professional ocupen, cada vegada més,
un lloc important en les preocupacions, les reflexiones i les propostes dels
diferents nivells de govern: Europeu, Estatal, Autonòmic i Local.
VIST que l’article 40.2 de la Constitució Espanyola, diu que “els poders públics
fomentaran també una política que garanteixi la formació i la readaptació
professionals”. Així mateix, la LOE, en el capítol V, de Formació Professional,
a l’article 42 manifesta que “correspon a les administracions educatives, en
l’àmbit de les seves competències i amb la col·laboració de les corporacions
locals i dels agents socials i econòmics, programar l’oferta dels ensenyaments
de formació professional, amb respecte als drets reconeguts en la present
Llei”.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària, celebrada el dia 28 d’octubre
de 2008, va acordar aprovar inicialment el Reglament del Consell de la
Formació Professional de L’Hospitalet, que va ser publicat al Butlletí Oficial de
la Província número 271 d’11 de novembre de 2008, que va entrar en vigor en
data 14 de gener de 2009.
VIST que com a conseqüència de les eleccions municipals que van tenir lloc el
passat 22 de maig, l’Alcaldia-presidència, per Decret 4439/2011, de 15 de
juny, publicat al BOP de 30 de juny, va acordar modificar la divisió i
estructuració de les diferents àrees municipals, raó per la qual es necessari
modificar els articles 2n, punt 2, 4t., 8è., 11è i 14è., del Reglament del Consell
de la Formació Professional de L’Hospitalet.
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VIST que d’acord amb l’article 62 del ROAS, el Tinent d’alcalde de l’Àrea de
Serveis a les persones, mitjançant Decret número 007065/2011, de data 6
d’octubre de 2011, va nomenar els membres de la Comissió Redactora per a
la modificació del Reglament del Consell de la Formació Professional de
L’Hospitalet, el treball i estudi de la qual va finalitzar, presentant el projecte de
modificació dels articles 2n, punt 2, 4t., 8è., 11è i 14è.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de gener de 2012,
va aprovar el Projecte de modificació del Reglament del Consell de la
Formació Professional de L’Hospitalet.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
VISTOS l’article 123.1.c) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 123.2 de la mateixa que preveu el quòrum de la
majoria absoluta per l’aprovació dels reglaments orgànics.
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.- APROVAR inicialment la modificació dels articles 2n. punt 2, 4t.,
8è., 11è i 14è. del Reglament del Consell de la Formació Professional de
L’Hospitalet, del tenor literal següent:
Article 2n.
2. Les funcions del Consell s’exerciran mitjançant l’elaboració
d’informes, dictàmens, propostes i demandes que tindran rang de
recomanació per tots els integrants del Consell i que s’elevaran a les
Administracions competents i a totes les institucions representades al Consell.
En tot cas, aquests òrgans hauran de motivar el seu posicionament i
comunicar-lo al Consell. En el procés d’elaboració dels informes, dictàmens i
demés propostes, el Consell de la Formació Professional de l’Hospitalet
col·laborarà amb les Àrees amb la delegació de competències d’educació i
promoció econòmica i ocupació, donat que són aquestes dues les que tenen
atribuïdes per els òrgans de govern municipal les competències executives en
aquestes matèries i perquè acumulen les experiències en els àmbits propis
d’aquest Consell.

Article 4t.
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El Consell es dotarà d’una Secretaria Tècnica que donarà suport,
impuls i coordinació als seus òrgans, que durà a terme les funcions previstes
a l’article 16è. de la present normativa, i que comptarà amb els recursos
humans i mitjans materials necessaris per desenvolupar amb eficiència les
tasques que se li assignin. La persona o persones que exerceixin les funcions
de Secretaria Tècnica seran designades a proposta conjunta de les Àrees
amb la delegació de competències d’educació i promoció econòmica.
Article 8è.
La Vice-Presidència estarà formada pels regidors/es de les Àrees amb
la delegació de competències d’educació i promoció econòmica que de forma
alternativa cada 2 anys assumiran la substitució de la presidència en supòsits
d’absència del president i presidiran la Comissió Permanent del Consell.
Article 11è.
1.El Plenari del Consell està integrat per:
- President.
- Vice-presidents.
- Un representant de cadascun dels grups polítics del Consistori
municipal.
- Dos representants de l’Àrea amb la delegació de competències
d’educació.
- Dos representants de l’Àrea amb la delegació de competències de
promoció econòmica i ocupació.
- Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
benestar social i famílies.
- Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
joventut.
- Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
- Un representant designat per la Diputació de Barcelona.
- Un representant designat pel Consell Comarcal.
- Quatre representants de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el
Baix Llobregat (AEBALL).
- Dos representants de l’organització sindical Unió General de Treballadors
- (UGT).
- Dos representants de l’organització sindical Comissions Obreres (CCOO).
- Un representant del Pacte Local per l’Ocupació.
- Un representant de cadascun dels centres de formació professional
públics, privats-concertats i privats de L’Hospitalet.
- Representants de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes fins un
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màxim de 4 persones.
Un representant de cadascuna de les Universitats presents a la ciutat,
així com aquelles que, per la procedència de l'alumnat o per altres
raons, vulguin integrar-se al Consell.
Un representant de cadascuna de les Associacions, Entitats, ONG, etc.
que el seu àmbit d’actuació estigui relacionat amb els objectius
d’aquest Consell i que vulguin integrar-se en el Consell fins un màxim
de 4 persones.
Representants dels estudiants de Formació Professional de la ciutat
fins un màxim de 4 persones.

Tots hauran de manifestar expressament el seu compromís de col·laborar en
la millora de la formació professional (reglada, ocupacional i contínua) i de
participar en els grups de treball que es constitueixin.
Els membres del Plenari podran delegar el seu vot, ja sigui a alguna altra de
les persones que integren el Plenari com a una persona aliena a aquest òrgan
que actuï en representació de la mateixa entitat, amb la condició que ho
comuniqui prèviament per escrit a la Secretaria Tècnica del Consell.
Article 14è.
La Comissió Permanent estarà integrada per:
-

Els dos Vice-presidents del Consell.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències
d’educació.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
promoció econòmica i ocupació.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
joventut.
Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Un representant designat per la Diputació de Barcelona.
Dos representants de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix
Llobregat (AEBALL).
Un representant de La Unió General de Treballadors (UGT).
Un representant de Comissions Obreres (CC.OO).
Un representant dels Centres de Formació professional públics de
L’Hospitalet associat al Consell.
Un representant dels Centres de Formació professional privatsconcertats de L’Hospitalet associat al Consell.
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Un representant dels estudiants de Formació Professional de la ciutat
designat per ells mateixos.
Un representant del món Universitari designat per ells mateixos.
Un representant de les entitats de la ciutat i adherides al Consell
designat per ells mateixos”.

Els membres de la Comissió Permanent podran delegar el seu vot, ja sigui
a alguna altra de les persones que integren la Comissió com a una
persona aliena a aquest òrgan que actuï en representació de la mateixa
entitat, amb la condició que ho comuniqui prèviament per escrit a la
Secretaria Tècnica del Consell.
Els representats podran fer-se acompanyar per tècnics assessors, en
funció de la matèria a tractar.
SEGON.- APROVAR inicialment el text refós que incorpora les modificacions
aprovades a l’apartat anterior i les pertinents adaptacions legals, del tenor
literal següent:
“REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE
L’HOSPITALET
PREÀMBUL
Les polítiques i estratègies desenvolupades a l’àmbit de l’educació i en
concret les referides a la formació professional ocupen, cada vegada més, un
lloc important en les preocupacions, les reflexions i les propostes dels
diferents nivells de govern: Europeu, Estatal, Autonòmic i Local.
El paper central de la formació professional: inicial, contínua i ocupacional, és
essencial en el desenvolupament d’una societat activa, capaç de controlar els
canvis econòmics, tecnològics, culturals i socials i fer front als desafiaments
plantejats per una societat i un mercat cada vegada més globalitzat. Per això,
la Unió Europea considera l’educació al llarg de la vida i en concret la
formació professional, com els eixos estratègics des d’on generar el “valor
afegit europeu” a tota la producció –sigui de mercat, científica, literària,
cultural i social- i que el capital humà sigui capaç de crear, produir, mantenir,
transferir i renovar. En el mes de març de 2000, el Consell Europeu de
Lisboa, al comprovar que la Unió Europea es trobava davant “un gran canvi
fruït de la mundialització i dels imperatius que planteja una nova economia
bassada en el coneixement”, va adoptar un objectiu estratègic
important:abans de l’acabament del 2010, la Unió Europea havia de
“convertir-se en una economia basada en el coneixement, més competitiva i
dinàmica del món, capaç de créixer econòmicament de manera sostenible
amb més i millors ocupacions i amb major cohesió social”. En aquest mateix
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sentit, el Consell d’Europa i la Comissió d’Educació del Consell Europeu de
Lisboa, el mes de març de 2000, van dissenyar els següents objectius
estratègics i els seus corresponents subobjectius que serveixen de marc i
referència per tota la política nacional d’ educació i formació:
-

-

Millorar la qualitat i l’eficàcia dels sistemes d’educació i formació en la
Unió Europea, tenint en compte les demandes d’una societat del
coneixement i l’evolució dels models d’ensenyament i aprenentatge.
Facilitar l’accés de tots als sistemes d’educació i formació, tenint en
compte els principis rectors de l’aprenentatge permanent, el foment de
la capacitat d’accés a l’ocupació i el desenvolupament professional,
així com la ciutadania activa, la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social.
Obrir els sistemes d’educació i formació al món exterior, tenint en
compte la necessitat fonamental de promoure la seva utilitat pel treball i
per la societat i de respondre als desafiaments que planteja la
mundialització.

Aquests objectius estratègics valoritzen el recurs del capital humà, així com la
qualitat i l’abast i accessibilitat dels processos de formació. Ara bé, és
necessari i imprescindible, a la vegada, parlar, consensuar i definir les
polítiques d’implementació que aquests objectius requereixen per ocupar un
lloc central en la vida política nacional i a la vegada, per aconseguir un
impacte real en el mercat laboral, social i cultural europeu.
La implementació d’aquestes polítiques en formació professional: inicial,
contínua i ocupacional, estan cridades a considerar els següents supòsits que
es tornen indispensables per garantir l’èxit de les mateixes:
-

Millorar la inversió (econòmica, infraestructura, recursos i mitjans
innovadors) en la formació.
Millorar la qualitat de la formació que inclogui una activa mobilitat
transnacional dels formadors, així com de les persones en formació.
Assegurar l’equitat, accessibilitat i transparència en les processos de
formació.

Des de l’organització europea d’empresaris, UNICE, s’ha assenyalat en el seu
document “La dimensió social del mercat interior”, que el futur de la Comunitat
depèn de la qualificació i de la productivitat de la seva població activa i anima
les empreses perquè estableixen llaços, cada vegada més estrets, amb
l’educació i que considerin la formació com una inversió rendible.
També des de la Confederació Europea de Sindicats, CES, en el seu
document sobre “La realització de l’espai social europeu” ha assenyalat que la
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creació del Mercat Interior requereix l’existència d’un sistema educatiu que
atorgui qualificacions àmplies i apropiades que permetin l’adaptació als
canvis, amb la previsió de possibilitats de formació de persones adultes.
En la Constitució Espanyola, a l'article 40.2 diu "els poders públics fomentaran
també una política que garanteixi la formació i la readaptació professionals".
Així mateix, la LOE, en el capítol V, de Formació professional, a l’article 42
manifesta que “correspon a les Administracions educatives, en l’àmbit de les
seves competències i amb la col·laboració de les corporacions locals i dels
agents socials i econòmics, programar l’oferta dels ensenyaments de formació
professional, amb respecte als drets reconeguts en la present Llei”.
Atenent al context consensuat en matèria d’educació i formació, és obvia la
necessitat de que les actuacions en aquest àmbit estiguin emmarcades dins
d’un sistema educatiu flexible, que permeti la interrelació entre els
ensenyaments reglats i no reglats, de manera que siguin susceptibles de
facilitar i garantir al màxim l’accés al món laboral.
En aquest sentit, es fa palès assenyalar la importància que es dóna a la
Formació Professional en el bloc sobre l’Educació i Qualificació de les
persones, en el document de revisió de l’Acord estratègic per a la
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana 2008-2011, signat al juny de 2008 pel Govern de la Generalitat i els
Agents socials i econòmics més representatius de Catalunya, en el que, entre
d’altres qüestions cabdals, s’expressa la següent declaració: “Que comptar
amb un model consolidat de formació professional al llarg de la vida a
Catalunya és un requisit indefugible per assolir una estructura
socioeconòmica òptima que ens situï adequadament en l’escenari de
l’economia global”
És prioritari, doncs, la necessitat d’establir uns mecanismes de cooperació
estable i permanent entre els sistemes educatiu i productiu que maximitza el
seu sentit quan participa d’aquesta cooperació les Administracions Locals,
impulsant la creació de Consells Locals per a la Formació Professional
reglada, ocupacional i contínua per facilitar la inserció professional mitjançant
els diferents agents socials: organitzacions sindicals, associacions
empresarials i centres de formació; en aquest sentit, es considera adient
recollir l’experiència que l’Ajuntament de l’Hospitalet, mitjançant l’Àrea de
Promoció Econòmica, ha desenvolupat amb la cooperació dels agents socials
de la ciutat, mitjançant els corresponents Pactes Locals per a l’Ocupació i
convenis específics, la vigència dels quals abasta fins l’any 2011.
A la nostra ciutat i al llarg dels darrers anys, des de diversos àmbits educatius,
formatius ocupacionals i de les pròpies empreses, s’ha manifestat la
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necessitat de crear un espai de relació i coordinació on tractar i analitzar tots
els temes corresponents a la Formació Professional a nivell municipal.
Aquesta necessitat, ha estat posada de manifest en el si de la Comissió de
Formació, creada en el marc del conveni de col·laboració “Pacte Local per a
l’Ocupació de l’Hospitalet”, abans esmentat. La prioritat per a tots els sectors
implicats en aquest àmbit és la racionalització i la coherència entre l’oferta
formativa professional (formació reglada, ocupacional i permanent) amb les
necessitats i demandes de les empreses del municipi i de l’àrea
metropolitana. En definitiva, potenciar una Formació Professional adequada i
compatible a la necessitats canviants dels sistema productiu.
Actualment la ciutat té 13.216 joves entre 16 i 20 anys (nascuts entre l’any
1987 i 1991), segons dades del Padró Municipal de desembre 2007. De
conformitat amb les projeccions demogràfiques estimables per a la nostra
ciutat, l’esglaó de la població jove, continuarà dins dels propers anys sent un
component important. Així mateix, les línies pedagògiques i de treball més
actuals accentuen la necessitat de que la formació no tingui merament un
caràcter juvenil, que no només siguin en els anys de començament a la vida
quan la persona tingui un esperit formatiu, sinó que sigui al llarg de tota la
vida personal que existeixi una formació continua, per tal de fer front a la
mobilitat laboral i per engrandir les perspectives culturals i personals, sempre
dins d’una perspectiva de millora de l’excel·lència en la prestació dels serveis
municipals especialment en un àmbit tan sensible com l’educació i la
formació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, en sintonia amb aquest context crea el Consell
de la Formació professional de L’Hospitalet, amb la voluntat de:
- Fomentar la formació professional innovadora i de qualitat a la nostra
ciutat
- Participar en una planificació coherent de l’oferta de Formació
Professional ( inicial reglada, Ocupacional i Continuada), dels
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), així com en els
programes d’informació i orientació professional i altres accions
dirigides a la inserció, atenent tant les necessitats reals dels ciutadans,
com les de l’entorn socioeconòmic.
- Fomentar la col·laboració de les empreses de la ciutat en el
desenvolupament de les pràctiques que realitzen els alumnes de les
diferents ofertes de formació professional.
- Difondre aquesta oferta formativa a través de la creació d’un catàleg –
guia per la informació i l’orientació del ciutadà.
- Crear àmbits que afavoreixin les sinergies entre el sistema de
Formació Professional Inicial (reglada) i la pràctica laboral en les
empreses.
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Facilitar la formació i ocupació de les persones adultes que han tingut
dificultats per accedir a la formació ordinària.
Vetllar perquè les competències establertes en el catàleg de
qualificacions professionals de l’Institut Català de Qualificacions siguin
les adequades, en cada moment, al territori de L’Hospitalet, propiciant
canals estables de col·laboració amb l’esmentat Institut.
Col·laborar en el desenvolupament dels processos d’acreditació de la
competència professional assolida des de l’experiència laboral i la
formació no formal.
Establir una coordinació territorial i sectorial en la planificació i la gestió
de l’oferta formativa entre tots els agents implicats públics i privats.
Desplegar l’observatori de la formació professional com a instrument
per a la planificació i l’adequació entre la formació impartida i les
necessitats de l’entorn econòmic i social de la ciutat.
Impulsar projectes de transició escola-treball per a afavorir el procés
d’inserció social i professional dels joves i amb una especial atenció als
col·lectius socialment més desfavorits i/o amb risc d’exclusió social.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r.
1. El Consell de la Formació Professional és un òrgan consultiu i de
participació social, creat de conformitat amb el que preveu el Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya art. 62 i 63.
2. El Consell de la Formació Professional es constitueix com a plataforma
estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que
operen a l’entorn local, amb l’objectiu principal de fomentar la formació
professional de qualitat i la plena inserció laboral i professional dels joves de
la ciutat, així com la qualificació continua dels treballadors/es en situació
d’atur i/o en actiu, fomentant l’esperit de formació al llarg de la vida de les
persones.
Article 2n.
1. Són competències del Consell de la Formació Professional:
1) Crear entorns de debat i d’intercanvi que responguin als interessos
comuns de l’àmbit productiu i educatiu, a través de grups de treball
expressament constituïts.
2) Fer propostes a l’Administració corresponent per la planificació de la
formació professional inicial, ocupacional i continua a la ciutat i fer
recomanacions en relació a la seva programació, en funció de les
necessitats de l’entorn econòmic i social de la ciutat.
3) Informar i valorar la proposta de planificació de l’oferta de formació
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professional (inicial reglada, ocupacional i contínua) de la ciutat de
L’Hospitalet.
4) Fer el seguiment de l’aplicació a la ciutat de L’Hospitalet del mapa de
formació professional (reglada, ocupacional i contínua) i fer propostes
si s’escau, a l’Administració competent.
5) Establir grups de treball amb la participació de tots els agents
educatius, socials i econòmics de L’Hospitalet i el seu entorn
metropolità que actuen en el camp de la formació professional i la
inserció socio-laboral, amb l’objectiu de:
a- Impulsar la incorporació i realització de mòduls de formació i
d’acompanyament a la recerca de feina i de sensibilització
envers l’autoocupació en les accions que es desenvolupen en
el marc de la formació professional inicial reglada, la formació
ocupacional i Programes de Qualificació Professional Inicial.
b- Vetllar i promoure la incorporació de col·lectius desafavorits al
sistema ordinari d’educació i de formació.
c- Analitzar i impulsar noves propostes i/o serveis d’orientació per
als joves escolaritzats a les etapes obligatòries, tant pel que fa a
aquell alumnat que mostra una evolució acadèmica fallida, com
per als joves que prendran estudis post-obligatoris.
d- Promoure i impulsar projectes per a la transició de l’escola al
món del treball de tots els col·lectius de joves de la ciutat.
e- Promoure les pràctiques en empreses de la ciutat dels alumnes
que participen en les diferents ofertes de FP.
2. Les funcions del Consell s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes,
dictàmens, propostes i demandes que tindran rang de recomanació per tots
els integrants del Consell i que s’elevaran a les Administracions competents i
a totes les institucions representades al Consell. En tot cas, aquests òrgans
hauran de motivar el seu posicionament i comunicar-lo al Consell. En el
procés d’elaboració dels informes, dictàmens i demés propostes, el Consell
de la Formació Professional de l’Hospitalet col·laborarà amb les Àrees amb la
delegació de competències d’educació i promoció econòmica i ocupació,
donat que són aquestes dues les que tenen atribuïdes per els òrgans de
govern municipal les competències executives en aquestes matèries i perquè
acumulen les experiències en els àmbits propis d’aquest Consell.
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 3r.
Són òrgans del Consell:
- La Presidència i les Vice-presidències.
- El Plenari
- La Comissió Permanent.
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Article 4t.
El Consell es dotarà d’una Secretaria Tècnica que donarà suport, impuls i
coordinació als seus òrgans, que durà a terme les funcions previstes a l’article
16è. de la present normativa, i que comptarà amb els recursos humans i
mitjans materials necessaris per desenvolupar amb eficiència les tasques que
se li assignin. La persona o persones que exerceixin les funcions de
Secretaria Tècnica seran designades a proposta conjunta de les Àrees amb la
delegació de competències d’educació i promoció econòmica.

Article 5è.
La Comissió Permanent, podrà constituir grups de treball en funció dels
diferents sectors productius que siguin objecte de formació.
Article 6è.
1. La Secretaria Tècnica, o la persona en qui delegui, assistirà a les
sessions del plenari i de la comissió permanent, amb veu però sense
vot, i aixecarà les corresponents actes.
Capítol I. De la Presidència i la vice-presidència.
Article 7è.
1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/alcaldessa o persona en qui
delegui.
2. La Presidència ostentarà la màxima representació de l’Ajuntament al
Consell. Li correspon convocar i presidir totes les sessions del Plenari, i
utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat. A més, exercirà totes les
atribucions que el plenari li delegui.
Article 8è.
La Vice-Presidència estarà formada pels regidors/es de les Àrees amb la
delegació de competències d’educació i promoció econòmica que de forma
alternativa cada 2 anys assumiran la substitució de la presidència en supòsits
d’absència del president i presidiran la Comissió Permanent del Consell.
Capítol II. Del Plenari
Article 9è.
El Plenari és l’òrgan de màxima representació i decisió del Consell de la
Formació Professional de L’Hospitalet, dins de l’àmbit de competències que li
són pròpies.
Article 10è.
1. Són competències del Plenari les relacionades en l’article 2n. de les
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presents normes.
2. Són també funcions del Plenari vetllar per l’assoliment dels objectius del
Consell, i aprovar el pla de treball i l’informe anual, així com la
reglamentació per al seu funcionament intern.
Article 11è.
1.El Plenari del Consell està integrat per:
- President.
- Vice-presidents.
- Un representant de cadascun dels grups polítics del Consistori
municipal.
- Dos representants de l’Àrea amb la delegació de competències
d’educació.
- Dos representants de l’Àrea amb la delegació de competències de
promoció econòmica i ocupació.
- Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
benestar social i famílies.
- Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
joventut.
- Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
- Un representant designat per la Diputació de Barcelona.
- Un representant designat pel Consell Comarcal.
- Quatre representants de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el
Baix Llobregat (AEBALL).
- Dos representants de l’organització sindical Unió General de Treballadors
- (UGT).
- Dos representants de l’organització sindical Comissions Obreres (CCOO).
- Un representant del Pacte Local per l’Ocupació.
- Un representant de cadascun dels centres de formació professional
públics, privats-concertats i privats de L’Hospitalet.
- Representants de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes fins un
màxim de 4 persones.
- Un representant de cadascuna de les Universitats presents a la ciutat,
així com aquelles que, per la procedència de l'alumnat o per altres
raons, vulguin integrar-se al Consell.
- Un representant de cadascuna de les Associacions, Entitats, ONG, etc.
que el seu àmbit d’actuació estigui relacionat amb els objectius
d’aquest Consell i que vulguin integrar-se en el Consell fins un màxim
de 4 persones.
- Representants dels estudiants de Formació Professional de la ciutat
fins un màxim de 4 persones.
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Tots hauran de manifestar expressament el seu compromís de col·laborar en
la millora de la formació professional (reglada, ocupacional i contínua) i de
participar en els grups de treball que es constitueixin.
Els membres del Plenari podran delegar el seu vot, ja sigui a alguna altra de
les persones que integren el Plenari com a una persona aliena a aquest òrgan
que actuï en representació de la mateixa entitat, amb la condició que ho
comuniqui prèviament per escrit a la Secretaria Tècnica del Consell.
Article 12è.
1) El Plenari es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, tres vegades a
l’any. Es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan la Presidència o
un terç del nombre legal de persones membres del mateix ho sol·liciti.
2) El Plenari es constitueix vàlidament amb l’assistència, en primera
convocatòria, de com a mínim la meitat del seu nombre legal de
membres. Si no existís quòrum suficient, es constituirà en segona
convocatòria deu minuts més tard de l'hora assenyalada per a la
primera, amb els membres assistents, i en tot cas en nombre no
inferior a un terç. Cal igualment l’assistència de les persones que
realitzin les funcions de Presidència i Secretari o qui, en cada cas les
substitueixi.
3) Les sessions del Plenari del Consell són públiques i s’hauran de
convocar per escrit, acompanyades de l’ordre del dia corresponent i
amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, excepte les
extraordinàries de caràcter urgent, que es convocaran com a mínim
amb una antelació de dos dies.
4) Els acords del Plenari s’adoptaran:
a) Per majoria dels assistents, amb el vot diriment de la Presidència en
cas d’empat.
b) El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres del
Plenari es poden abstenir de votar.
c) Es consideren com a aprovades per assentiment les propostes si,
un cop anunciades per la Presidència, no originen cap objecció o
cap oposició.
Capítol III. De la Comissió Permanent.
Article 13è
La Comissió Permanent és l’òrgan de caràcter executiu del Consell. Té
atribuïdes les següents funcions:
a) Elaborar els dictàmens, les propostes de resolució i els informes sobre
les matèries que són competència del Plenari.
b) Acordar la realització d’estudis, projectes i dictàmens en l’àmbit de
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competències del Consell.
c) Aprovar totes les propostes realitzades per la Secretaria Tècnica i que
no siguin competència del Plenari.
d) Constituir els grups de treball en funció dels diferents objectius dels
corresponents plans de treball, i vetllar pel seu funcionament.
e) Proposar les noves incorporacions com a membres del Consell.
f) Totes aquelles que li siguin delegades pel Plenari.
Article 14è.
La Comissió Permanent estarà integrada per:
-

Els dos Vice-presidents del Consell.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències
d’educació.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
promoció econòmica i ocupació.
Un representant de l’Àrea amb la delegació de competències de
joventut.
Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Un representant designat pel Departament amb la delegació de
competències d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Un representant designat per la Diputació de Barcelona.
Dos representants de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix
Llobregat (AEBALL).
Un representant de La Unió General de Treballadors (UGT).
Un representant de Comissions Obreres (CC.OO).
Un representant dels Centres de Formació professional públics de
L’Hospitalet associat al Consell.
Un representant dels Centres de Formació professional privatsconcertats de L’Hospitalet associat al Consell.
Un representant dels estudiants de Formació Professional de la ciutat
designat per ells mateixos.
Un representant del món Universitari designat per ells mateixos.
Un representant de les entitats de la ciutat i adherides al Consell
designat per ells mateixos”.

Els membres de la Comissió Permanent podran delegar el seu vot, ja sigui
a alguna altra de les persones que integren la Comissió com a una
persona aliena a aquest òrgan que actuï en representació de la mateixa
entitat, amb la condició que ho comuniqui prèviament per escrit a la
Secretaria Tècnica del Consell.
Els representats podran fer-se acompanyar per tècnics assessors, en
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funció de la matèria a tractar.
Article 15è
1. La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim tres vegades a l’any.
Es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan la seva Presidència o
un terç del nombre legal de persones membres del mateix ho sol·liciti.
2. La Comissió Permanent es constitueix vàlidament amb l’assistència de
la meitat del seu nombre legal de membres, i en segona convocatòria
deu minuts més tard, amb els membres assistents, i en tot cas en
nombre no inferior a un terç. Cal igualment l’assistència de les
persones que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o qui, en
cada cas, les substitueixi.
3. Les seves sessions s’hauran de convocar per escrit, acompanyades de
l’ordre del dia corresponent i amb una antelació mínima de cinc dies
hàbils, excepte les extraordinàries de caràcter urgent, que es
convocaran com a mínim amb una antelació de dos dies.
4. Els seus acords s’adoptaran per majoria dels assistents, amb el vot
diriment de la Presidència en cas d’empat, seguint els mateixos criteris
exposats a l’article 12.4 d’aquest Reglament.
5. La Comissió Permanent es dotarà d’un grup de treball estable
composat a parts iguals per representants de les Administracions, i de
les organitzacions patronals i de les sindicals, i dels centres de
formació, per tal de preparar l’ordre del dia i la documentació d’anàlisi i
proposta.
Capítol IV. De la Secretaria Tècnica i els grups de treball
Article 16è
1. En general, corresponen a la Secretaria Tècnica del Consell totes
aquelles tasques que tinguin per objectiu dinamitzar-lo, alhora que
posar en pràctica les decisions dictades per la Comissió Permanent i el
Plenari, així com les indicacions suggerides pels grups de treball.
2. En particular, són funcions de la Secretaria Tècnica:
- vetllar per la consolidació i ampliació de la participació de membres
associats al Consell.
- assessorar i donar suport tècnic i material a tots els membres del
Consell en qüestions relacionades amb la formació professional, en
temes de transició escola – treball i adequació de la mateixa a les
necessitats del mercat de treball, programes de qualificació
professional inicial, formació contínua, formació ocupacional, inserció
laboral i, en general, en tots aquells temes que tinguin relació amb
l’objecte i competències del Consell; aquestes funcions també
abastaran a aquelles matèries relatives a l’educació reglada que siguin
d’interès per a la millora social i econòmica dels ciutadans i de les
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-

-

-

empreses de la ciutat.
impulsar i coordinar les tasques dels diferents grups de treball, fent el
seu seguiment, especialment pel que fa a l’elaboració de propostes i
projectes.
facilitar la relació dels diferents òrgans del Consell amb les xarxes
europees relacionades amb els aspectes de formació, ocupació i
inserció professional competència d’aquest Consell.
coordinar els grups de treball.
aixecar les actes de distintes reunions que es mantinguin en el si del
Consell de la Formació Professional de L’Hospitalet, principalment de
les reunions del Plenari i de la Comissió Permanent, efectuant el seu
registre i arxiu.

La concreció d’aquestes tasques quedarà recollida en un Pla de Treball anual
que proposarà la pròpia Secretaria Tècnica i que serà aprovat per la Comissió
Permanent i ratificat en el Plenari.
Article 17è
1. S’establiran diferents tipologies de grups de treball en funció dels
objectius fixats en els corresponents plans de treball. La composició
dels grups estarà adaptada a les diferents tasques.
La Secretaria Tècnica farà les propostes de grups de treball, que
hauran de ser aprovats per la Comissió Permanent.
2. La Presidència o la Vice-Presidència, podran autoritzar l’assistència a
qualsevol reunió o grup de treball, de persones alienes al Consell, amb
motiu de llurs coneixements sobre el/els tema/es a tractar a la reunió.
Tindran veu, però no vot.
Disposició addicional: En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà el
Reglament de Participació Ciutadana de L’Hospitalet, vigent en aquell
moment, així com la normativa concordant que resulti d’aplicació.
Disposició final: El present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent a
la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sense
perjudici de la publicació de la ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. La publicació s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació
definitiva i el posterior termini de 15 dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local”.
TERCER.- Sotmetre el text refós del reglament a informació pública per
termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler
d'anuncis de la Corporació als efectes que durant el aquest termini d’exposició
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pública es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. Així mateix
l'aprovació inicial del reglament es publicarà a un diari dels de major circulació
de la província i a la pàgina web municipal.
QUART.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin
suggeriments ni al·legacions, el text refós del reglament s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord. En aquest supòsit es procedirà
a fer pública l'aprovació definitiva del reglament i es donarà compte a la
Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als
efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local; i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des
d’aquesta comunicació, de conformitat amb el que determina l’art. 70.2 de la
Llei 7/1985, es procedirà a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al Diari
Oficial de la Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi estat
publicat el text íntegre.
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldia presidència i al Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Serveis a les Persones per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes
necessaris per a l’execució d’aquesta acord.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT dels presents acords als membres de la Comissió
redactora, al Tinent d’alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, al Tinent
d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, a la cap de Servei d’Educació, a
la cap de Secció de Formació per a la Promoció Econòmica, al cap de Secció
d’Educació, i a la Secretaria General.

REGIDORIA DELEGADA DE CULTURA

DICTAMEN 24.PER PRORROGAR EL PROTOCOL D’ADHESIÓ AL
CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS DE L’ÀREA
DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, APROVAT EN PER
L’AJUNTAMENT PLE, EN SESSIÓ DE DE DATA 23 DE DESEMBRE DE
2008.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
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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. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals té com a objectis
promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i
de qualitat, millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió
artística donant eines i recursos per estructurar una oferta estable d’espectacles
i vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments.
VIST que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 23 de desembre de 2008 va
aprovar el Protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals
de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Oficina de Difusió Artística
2009-2011.
VIST que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 22 de
desembre de 2011, va aprovar la pròrroga fins el 30 de juny de 2012 del
Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea
de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona
VIST que la Constitució Espanyola ordena als poders públics que facilitin la
adequada utilització de l’oci (article 43.3), la promoció de la cultura i la tutela
del seu accés (art. 44.1). Aquest manament va ser traslladat a l’article 25.2.m
de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985 (LRBRL), de 2
d’abril, i a l’article 66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC), per altra part, aquestes mateixes lleis en els articles 28 i 71.1
faculten a l’administració local per a que ampliï, voluntàriament, les activitats
culturals, complementant les pròpies d’altres administracions públiques.
VIST que les administracions públiques poden celebrar acords, pactes,
convenis o contractes amb persones tant en dret públic com privat, sempre
que no siguin contraris a l’ordenament jurídic, ni versin sobre matèries
susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que
tenen encomanat, diu l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú (LRJ-PAC), que no ha sigut modificat per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
El present conveni està exclòs del RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Púbilc, perquè tal com estableix el
seu article 4 apartat c) exclou l’aplicació de la Llei els convenis
interadministratius, llevat que per la seva naturalesa tinguin consideració de
contractes subjectes a la Llei.
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VIST que la col·laboració entre les administracions públiques és un mandat
del legislador estatal i autonòmic per unir mitjans, estimular participacions i
desenvolupar programes més complerts, que permetin contribuir en major
mesura al benefici dels interessos públics de forma que aquesta col·laboració
afavoreixi la material del conveni que, en aquest cas, és l’educació, respectant
en tot cas les competències que cada administració separadament tenen
atribuïdes.
VIST l’informe tècnic de l’Àrea.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Cultura, i amb el dictamen previ
de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
PRIMER.- PRORROGAR la vigència fins el dia 30 de juny de 2012 del
Protocol d’Adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, que va
ser aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de 23 de desembre de 2008.
SEGON.- FACULTAR al Regidor de Govern de Cultura per a la firma de tots els
documents que es derivin del present acord.
TERCER.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a la Diputació de
Barcelona, al Tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, al Regidor de
Govern de Cultura, a la cap de Secció de Foment de la Cultura, a la
Intervenció General, a la Tresoreria Municipal i a la Secretaria General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 25.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 229 A 1737, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 16 DE
GENER AL 17 DE FEBRER DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple
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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. 229 de data 16 de gener de 2012 al núm. 1737 de
data 17 de febrer de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
DICTAMEN 26.PER LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 2 DE 24 DE GENER, I NÚMS. 3 I 4,
DE 14 I 21 DE FEBRER DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n
donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

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 en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 2 de 24 de gener, 3 de 14 de
febrer, i 4 de 21 de febrer de 2012.

MOCIONS

PSC-PM, PP, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSCPM, PP, CiU, ICV-EUiA, número 27, es produeixen les intervencions
següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica, Sr. García
Mompel.

Essent les 19.50 hores abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA MOMPEL
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en primer lloc agrair que tots els grups polítics
s’hagin posicionat a favor d’aquesta moció, creiem que les cooperatives en
aquest moment, la gran tradició de cooperatives que n’hi ha a Catalunya, són
un element de valor important. Precisament en aquest Ple hem estat parlant
d’economia, hem estat parlant de la crisi econòmica, hem estat parlant de
possibles solucions i, entre elles, evidentment, el món de la cooperativa i de
les societats anònimes laborals ocuparia un lloc preferent. Per tant, els agraïm
el suport a aquesta moció que, com dic, pretén recollir la resolució de les
Nacions Unides sobre l’any internacional de les cooperatives.
Les cooperatives són empreses que tots podem estar d’acord en què són més
sostenibles, són socialment més justes, entronquen amb la tradició tant del
moviment obrer, aquí a Catalunya, com de determinades estructures de
producció, des del món agrari fins el món financer. De les dades que podem
extraure n’hi ha molta població laboral en aquest món, vinculat a les
cooperatives, també a Catalunya representen aproximadament 5.000
cooperatives.
En aquest moment en el qual la crisi, especialment en el tema de la
desocupació, s’està fent forta, és un moment en el qual la destrucció
d’ocupació és clara, tothom ho tenim present, tothom coneixem gent que ha
perdut la feina i tothom estem preocupats per aquest tema. Aquí hi ha hagut
un debat entre diferents posicions polítiques, el Sr. del Río ens ha il·lustrat
sobre la posició del govern central, del govern de Madrid.
Bé, en tot cas, i per, crec jo, d’una manera plenament conscient en el moment
en el qual estem, aquesta resolució i els mateixos serveis administratius
d’aquest Ajuntament, el que pretenen impulsar, donar el màxim suport a tots
aquells grups de treballadors i treballadores que en aquesta ciutat, i per
motius diferents, es puguin quedar sense feina i puguin acollir-se a una
modalitat de societat anònima laboral o cooperativa. Que sàpiguen que
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compten amb el nostre suport i amb els serveis administratius d’aquest
Ajuntament, tant en el cas que la vulguin constituir, com en el cas que
l’empresa, per diferents motius, entri en la inviabilitat econòmica.
Per tant, agraïm el suport de tots els grups polítics, creiem que aquesta és la
línea per recuperar al menys una part, ni que sigui petita, de l’ocupació que
pot haver-hi, del que s’ha destruït i, per tant, gràcies pel seu recolzament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez pel posicionament de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, vamos a votar favorablemente a esta moción y vamos a explicar nuestro
posicionamiento.
Las cooperativas contribuyen al progreso económico y social de sus socios y
empleados, e indirectamente estimulan las economías y fortalecen el tejido
social de las comunidades en las que trabajan. La importancia de las
cooperativas radica en su finalidad y en los valores y principios que transmiten
a sus socios y a sus comunidades. En otras palabras, cuando el objetivo es
permitir que sus miembros se ayuden así mismos, realizando actividades
económicas en las que se aprovechen puntos fuertes y se compensen puntos
débiles. Las cooperativas al ser empresas que tienen como centro de toma de
decisión a las personas, tienen ventajas intrínsecas. Mientras que en la
empresa clásica las personas buscan obtener ganancias y lucro, en las
cooperativas las personas buscan dar servicios y el beneficio común. Con la
ganancia en una empresa se beneficia el propietario del capital y, en la
cooperativa, la prestación de servicios.
También valoramos positivamente que el excedente disponible generado en la
cooperativa, se devuelve a los socios en proporción a sus actividades o
servicios. Mientras en la cooperativa el principal objetivo es ofrecer servicios
de calidad y económicos y reportar beneficios a los socios, en la empresa se
persigue ensanchar los márgenes de beneficio, hasta hacerlos lo más
provechosos posibles, aunque en ocasiones para lograrlo, haya quien no
respete derechos laborales y reglamentaciones medioambientales, hasta el
punto de emplear a trabajadores en condiciones de semiesclavitud o mano de
obra infantil. Estas son las prácticas abusivas que nos ha traído una
globalización, que también tendrá efectos muy perjudiciales para las
cooperativas.
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En ese sentido, desde Plataforma per Catalunya nos queremos sumar, nos
sumamos y nos hacemos eco del rechazo por parte de la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, las Cooperativas
Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y la Cooperativa Agrícola San Isidro,
al acuerdo aprobado por la Unión Europea, para eliminar los aranceles a las
importaciones de productos agrícolas de Marruecos.
La nueva economía global ha abierto una brecha en cuando a seguridad y
empleo, voz en el lugar de trabajo y en su comunidad, derechos y dignidad
laborales. Estos desequilibrios son fundamento para la reacción popular a la
globalización. Uno de los grandes retos a los que se han de enfrentar las
cooperativas, es ser capaces de ofrecer respuestas locales a esta
globalización. En este ambiente global fluido e imprevisible, es necesario
considerar las necesidades de las personas y sus familias, y es aquí donde
las cooperativas creemos que juegan un papel fundamental.
Las corrientes liberales sostienen que, como las cooperativas no funcionan
únicamente con interés de lucro y no son dominadas por acciones, y ya que
son más locales que globales, no calzan en el paradigma actual del mercado,
que es individualista, competitivo, liberalizado y globalizado. Pero los lazos
que unen a los miembros con sus cooperativas, están arraigados en la calidad
de servicios que ellos reciben. El fortalecimiento de los servicios ofrecidos al
miembro a través del emprendimiento cooperativo exitoso, es para nosotros
una condición previa a la supervivencia de la cooperativa, en un mercado en
aumento competitivo.
A lo largo de un período de aproximadamente 150 años, las cooperativas se
han extendido por diversos sectores económicos, que comprenden desde la
agricultura, la pesca, la vivienda, la banca, los seguros, los servicios de agua,
electricidad, la atención sanitaria. Este conjunto de servicios contribuyen a
impulsar el progreso, mediante el propio esfuerzo. Ayudan a sus socios a
satisfacer sus necesidades, aspiraciones sociales y económicas, creando y
haciendo funcionar empresas autónomas, de propiedad de sus socios, que
generan ingresos y empleo, mediante la puesta en común de recursos
limitados y la reducción de riesgos.
Las cooperativas buscan fomentar el bienestar económico y social de las
personas que, de otra manera, tal vez no pudieran crear empresas por su
cuenta. El valor añadido económico de las cooperativas, radica en que los
incrementos de la eficiencia en la obtención de insumos y servicios, la
utilización de los recursos y la comercialización de sus productos y servicios,
que muy difícilmente lograrían las personas que trabajan por cuenta propia.
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Desde Plataforma per Catalunya hacemos un llamamiento para evitar la
injerencia política o externa hacia las cooperativas, que las hace vulnerables a
los cambios en la representación política o a los caprichos de los mismos
intereses políticos. Es esencial que sean realmente voluntarias y autónomas,
y estén dirigidas por sus socios, para que los intereses de éstos, nunca se
dejen de lado. Por ello, animamos a las cooperativas a conservar su
independencia en el cumplimiento del principio de autonomía e
independencia, uno de los principios actuales aprobados en la asamblea de la
Alianza Cooperativa Internacional, celebrada en Manchester en 1995, y del
principio clásico de neutralidad, sistematizado en 1937 por la misma Alianza.
Por todo esto, Plataforma per Catalunya da su voto favorable a la moción.

Essent les 20 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 27; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 27.- DE SUPORT
COOPERATIVES.

A

L’ECONOMIA

SOCIAL

I

A

LES

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

Vist que la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides
proclama el 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta als
estats membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents
socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la
contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i
impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any
Internacional: "Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”,
reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu
entorn.
Atès que les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i
propietat dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus
membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a

…/…

118

tots els sectors de l'economia catalana: l'agricultura, el comerç, la cultura,
l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els
serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, les
assegurances, les entitats financeres com les seccions de crèdit, les mútues o
les cooperatives de crèdit i un llarg etcètera.
Atès que les cooperatives són empreses democràtiques que promouen
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori
i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les
persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. Que són empreses
sostenibles, basades en principis i propietat dels seus membres, i aquests
elements les fan exitoses i resistents, capaces de superar crisis com les
actuals.
Atès que qualsevol negoci pot funcionar com una cooperativa, una forma prou
flexible com per adaptar-se a les necessitats dels seus membres, aportant un
element positiu a la vida de les persones que en són membres i al seu entorn.
La sostenibilitat i l’estabilitat del model cooperatiu es basa, en gran part, en
una estructura totalment diferent al de la empresa tradicional.
Atès que les cooperatives poden ser realitats amb milers de persones darrera
o micro-empreses de dues o tres persones, però els principis que les
fonamenten són els mateixos.
Vist que al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una
forma o altra a una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives
més grans equival a la desena economia mundial.
Atès que des dels seus inicis a Anglaterra, el segle XIX, les cooperatives s’han
estès per tot el món, molt especialment el darrers 100 anys, i avui les trobem
igual en tasques de comercialització de cafè de comerç just a petites
produccions de Nicaragua, distribució de productes culturals i educatius a
Catalunya, per garantir que uns conductors d’autobús a Sabadell siguin
propietaris de l’empresa de transports urbans més grans de la ciutat o
assegurant que la meitat de l’energia de fonts renovables sigui propietat dels
consumidors a Alemanya, per posar només quatre exemples.
Vist doncs que les cooperatives són un model en creixement a tot el món. En
un moment en que la crisi que vivim posa de manifest els límits del sistema
capitalista liberal, les cooperatives són empreses que conjuguen les
necessitats de les persones i la necessitat d’obtenir beneficis, i que quan
aquests arriben, els beneficis no es destinen a enriquir una sola persona, sinó
que per llei es reinverteixen en el creixement de la pròpia empresa i es
reparteixen entre les persones sòcies.
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Vist que a Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que,
conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català.
Les cooperatives són
generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica
actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de
llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana.
Atès que l’ajuntament de L’Hospitalet des de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació posa eines, informació i recursos per donar a conèixer la fórmula del
cooperativisme a les persones emprenedores que així ho demanen.
Atès que la greu situació de la crisi financera, que ha comportat manca de
confiança i de crèdit, ha repercutit en una important contracció de l’activitat
productiva i del consum, i està suposant importants ajustos en l’ocupació i
elevats increments de l’atur.
Vist que aquesta crisi és també una crisi de models de gestió empresarial i de
valors. No es posible continuar amb una gestió, molt sovint basada en el curt
termini, l’especulació, l’enriquiment personal i la manca de sostenibilitat en l’ús
dels recursos.
Atès que per aquests motius, avui, més que mai, hem de fer visible i potenciar
l’economia social, per què és una manera de fer empresa, d’incorporar valors i
d’implicar-se al territori.
Atès que en març del 2011 el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat
la Llei d’Economia Social.
Atès que la Constitució Espanyola estableixen la funció social de l'economia i
les vies per a l'accés dels treballadors al control dels mitjans de producció al
seu article 129.2 que diu: "Els poders públics promouran eficaçment les
diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una
legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans
que facilitin l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció".
Atès que el model de les cooperatives ha estat una forma pionera de gestionar
empreses integrant l’acció empresarial i l’acció social a partir d’una relació
responsable entre beneficis, creació d’ocupació i solidaritat i que el en context
de la crisis global que vivim avui, les cooperatives i el conjunt de l’economia
social, prenen més força que mai com a model de gestió empresarial.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC, PP, CiU i ICV-EUiA, proposen
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de
l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional
de les Cooperatives.
Segon.- Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional
de les Cooperatives a la nostra ciutat.
Tercer.- Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que
s’impulsin a la nostra ciutat durant el 2012.
Quart.- Treballar des dels nostre Ajuntament per millorar i, si escau, ampliar
les eines i recursos a l’abast de les persones emprenedores, per donar a
conèixer la fórmula cooperativa als ciutadans i ciutadanes interessades,
especialment des de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, comptant amb
la col·laboració de les organitzacions representatives del propi sector.
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a establir
recursos financers per donar suport a les cooperatives, com la creació de
línees de crèdit específiques destinades a la posada en marxa d’empreses
cooperatives per tal de fomentar l’auto-ocupació, així com mesures de suport
fiscal.
Sisè.- Instar al Govern de l’Estat a estudiar l’inclusió, dins de l’anunciada nova
reforma de la regulació del mercat laboral, la regulació del tancament patronal
d’empreses, en pro de l’accés a la propietat dels mitjans de producció per part
dels seus treballadors sota una fórmula de cooperativització de les empreses.
Setè.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat al recolzament
als projectes de banca ètica, banca ciutadana o cooperatives de crèdit,
clarament vinculades al territori i a la ciutadania.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats, als diferents grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al Ministeri
d’Economia i Competitivitat, a la conselleria d’Empresa i Ocupació i a la
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCOOPCAT).

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
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En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 28, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. PEREA
Passem a la següent moció, la 28, del Partit dels Socialistes de Catalunya,
moció defensant la vigència de la Llei de salut sexual i reproductiva, i té la
paraula la Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Moltes gràcies Sra. Perea. Dir que avui seria un dia previ al 8 de març, per
felicitar-nos pel que hem aconseguit i disposar-nos a treballar, perquè encara
cal fer-ho. Però, lamentablement, els drets de les dones estan en possible
retrocés, d’acord amb les declaracions del Sr. Alberto Ruiz Gallardón.
Ara fa 27 anys, només 27, que el Sr. José María Ruiz Gallardón, pare de
l’actual ministre de justícia, al crit de “y con esto y un bizcocho, esta noche me
emborracho”, celebrava la insconstitucionalitat de la primera proposta de Llei
sobre interrupció voluntària de l’embaràs, a l’any 1983, que òbviament va ser
a partir del recurs que ell mateix havia presentat. Aquesta satisfacció mostrava
el pare de l’actual ministre, per imposar la seva moral i la seva ideologia a
totes les dones que volguessin exercir el dret a l’avortament que, vull recordar,
és un dret i no una obligació.
Sabem que no és qüestió de sinagues, és que el PP i les llibertats de les
dones no han anat mai de parella, no és igual PSOE que PP, no és igual i
aquí està la prova. El PP està disposat a retallar un dret que les dones
catalanes teníem al 1937, amb la legislació més avançada d’Europa, sobre la
interrupció voluntària de l’embaràs. Sí, ja ho sabem, per vostès no és un dret,
per vostès és més important un projecte de vida, de vida no humanitzada, no
viable, independentment que el dret de les dones a decidir sobre el seu propi
cos i el seu futur. Ser mare, sense desitjar-ho, comporta la difícil assumpció de
la maternitat i compromet, molt seriosament, el futur emocional de la dona i
del fill o de la filla no desitjats.
No ha trigat gaire, gens, en abordar la reforma de la Llei de l’avortament, que
diuen en el seu programa, alguns ingenus, és cert, pensaven que no
s’atrevirien, però és que vostès han de donar alguna satisfacció a l’ala més
dretana del seu partit. Després, per exemple, de la pujada d’impostos que van
negar per activa i per passiva i que, per cert, no duien en el seu programa
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electoral o la majoria no vam ser capaços de veure-ho. La seva incapacitat per
donar resposta a les necessitats de la ciutadania, la substitueixen amb temes
ideològics i que, com sempre, quan la dreta governa, és a costa dels drets de
les dones.
Volen tornar, diu el ministre, a una legislació més restrictiva que la del 1985,
no hi haurà prou en què les dones decideixin lliurement si volen o no ser
mares, tornarem a una llei de supòsits, això sí, amb més entrebancs que a
l’anterior, i seran d’altres, més nombre de professionals que en l’anterior Llei,
a qui vostès encarregaran decidir si una dona té dret o no a avortar. Tracten a
les dones com a menors, altres decidiran per elles, i és el comportament propi
d’una societat androcèntrica i patriarcal, i obligaran a les dones a mentir, a què
una gran quantitat torni a al·legar trastorn psicològics per poder cabre al
supòsit per habitual. Tornaran els temps en què les dones que disposaven
d’una posició benestant, avortaven a clíniques prestigioses, i les més s’havien
de traslladar a Londres o a Amsterdam, per fer efectiu un dret que aquí se’ls hi
negava. Per no parlar de les menys afavorides, que havien de recórrer a
intervencions clandestines, amb risc per la seva salut i amb el risc d’acabar a
la presó elles i els professionals que els hi prestaven ajut.
Per altra banda, no ens diuen res sobre anticoncepció, sobre prevenció
d’embarassos no desitjats. Què passarà amb la píndola del dia següent? ara
també ens diuen que torna a caldre recepta ¿quines campanyes pensen
endegar per evitar-los? Creiem que la situació actual, la Llei de salut sexual i
reproductiva, ha donat resposta a les necessitats actuals de la ciutadania, a
l’hora que es pot comprovar que el nombre d’avortaments, afortunadament, va
decreixent any rere any. I dic afortunadament, perquè a cap dona li agrada
avortar, cap dona es queda embarassada per viure l’experiència apassionant
d’un avortament. Avortar sempre es viscut com un fracàs, però també com un
mal menor, respecte a una maternitat no desitjada.
Fa més de 30 anys que estem reclamant anticonceptius, avortament per
decisió lliure de la dona i a càrrec de la seguretat social i, malauradament,
haurem de continuar fent-ho. Per tant, els hi demanem que el Congrés dels
Diputats defensin la vigència d’aquesta Llei i que, com a mínim, esperin a
quina és la postura del Tribunal Constitucional, els quals, els diputats, en
aquest cas del Partit Popular, també van demanar que fos ell mateix qui
declarés si era constitucional o anticonstitucional. Perquè de no ser així, de no
ser anticonstitucional aquesta Llei, segons el Tribunal, caldrà pensar que
vostès, sola i exclusivament, tenen com interès negar els drets a les dones a
ser lliures, a decidir sobre el seu propi cos, que estem en una societat
patriarcal, i que vostès en són el màxim exponent.
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SRA. PEREA
Molt bé, pel posicionament dels grups, té la paraula el Sr. Ordóñez de
Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Votarem en contra de la moció.

SRA. PEREA
Pel seu posicionament, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem favorablement d’aquesta moció, com no pot ser d’una altra
manera. Pensem que l’anunci fet pel ministre Gallardón, suposa també un pas
enrere en matèria de llibertats, el programa de retrocés del Partit Popular, de
la dreta espanyola, no només és un programa retrocés en matèria de drets
socials, laborals, sinó que també és un retrocés en matèria de llibertats, per
tant, suposava i suposa un avenç l’actual Llei del dret a l’avortament, que
existeix al nostre país, i per tant, és necessari defensar aquest dret conquerit
per les dones d’aquest país, que es reflexa en aquesta Llei, i es per això que
votem favorablement en aquesta moció.

SRA. PEREA
Gràcies Sr. Salmerón. Té la paraula la Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Perea, anava a dir Alcaldessa, m’ho he hagut de rumiar, disculpi.
El grup municipal de Convergència i Unió votarà favorablement aquesta
moció. Gràcies.

SRA. PEREA
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Té la paraula el Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, muchas gracias. Hombre, es curioso ¿no? estamos ante una moción que
se llama preventiva, de algo que no hay nada escrito, que no existe nada al
respecto y, por tanto, lo que nos plantea aquí el Partido Socialista, es de algo
que no hay nada y, por tanto, hombre, nosotros votar algo de lo que no hay
nada, se nos hace difícil. Porque, además, el argumento que usted esgrime,
es una posible intención, es curioso que traigan mociones sobre posibles
intenciones. Además, usted nos plantea, y lo ha dicho usted, volver a 1937,
oiga, mire, yo no quiero volver a 1937, yo quiero vivir en el 2012, pensando en
el futuro, nunca en el pasado. Y, desde luego, oiga, es que, claro, nosotros
tenemos un programa electoral, nos hemos presentado a unas elecciones, y
nos han votado 11 millones de personas, escuche, quizás por eso, una parte
también hemos ganado estas elecciones, quizás por eso, el que ustedes no lo
lleven, han tenido el peor resultado de su historia, en Cataluña y en España.
Y, permítame, yo cuando le escuchaba a usted hablar de algo que no existe, y
además que usted me decía lo que va a haber, de lo que no hay, no sabía si
estaba escuchando a una concejal o a la Sra. Aramís Fuster. Gracias.

SRA. PEREA
Sr. del Río, se podría guardar el comentario. Sra. Secretaria, pasamos a las
mociones…, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
A veure, Sr. del Río, jo vull pensar que quan el Sr. Ruiz Gallardón, ministre de
justícia, en aquest moment diu què pensa fer amb la Llei d’avortament, ho diu
perquè s’ho creu, vostès també, en el seu programa electoral, portaven el que
portaven. Sí, sí, els han votat, però també en el seu programa electoral
quedava clar que no havien de pujar impostos, i és el primer que se’ls hi ha
acudit fer. Miri, jo no sóc...

Parla el Sr. del Río sense micròfon i no s’escolta el que diu.

SRA. PEREA

…/…

125

Sr. del Río, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ
Si us plau, vol fer el favor de no interrompre? Sí? Ho aconseguirem? Miri, jo
no sóc Aramís Fuster, però vostè sembla Rappel talment, per una raó tan
senzilla com, vostè o no escolta o fa futurologia o es remunta al passat, la Llei
d’avortament d’aquest país, la de 1937, va ser la més avançada que va haver
a aquest país i que les dones catalanes vam poder fruir d’ella. Vostè es vol
remuntar a abans d’aquesta Llei i a l’obscura nit del franquisme, és on vostè
se situa, es troba còmode, es troba agust, i aquest “tonito” no fa per vostè, és
molt desagradable.

SRA. PEREA
Molt bé, Sra. Secretària, per les mocions del Partit Popular.

Essent les 20.20 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 28; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 28.- DEFENSANT LA VIGÈNCIA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. 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 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vist que el passat 31 de gener, el ministre de Justícia del Govern d’Espanya,
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va confirmar que es reformarà l'actual llei de terminis -que permet avortar
lliurement fins a la setmana 14 de gestació- per tornar a un sistema de
supòsits similar a la regulació de 1985, en què les dones tindran d'al·legar
motius per a la seva decisió, sense aclarir quins seran els supòsits en què
estarà permès fer-ho ni quin serà el temps per fer-ho.
Atès que l'antic sistema de supòsits provocava que la gran majoria de les
dones (gairebé el 90%) es veiés obligada a al·legar risc per a la seva salut
psicològica per recórrer a aquesta intervenció, una escletxa que deixava
desprotegides a les dones i als metges.
Vist que fins al juliol de 2010, l'avortament era un delicte. Les dones només
podien recórrer a ell en casos de violació (fins a la setmana 12 de gestació),
malformacions (fins a la setmana 22) i risc per a la salut física i psicològica de
la dona (sense termini).
Atès que l’anunci fet pel ministre vol dir, que es tornaria a penalitzar el dret
adquirit a la interrupció voluntària de l'embaràs, havent les dones de tornar a
donar explicacions per interrompre'l, eliminant el dret de les dones a decidir la
seva maternitat, i tornant a posar una decisió -que hauria competir
exclusivament a la dona- i la seva aprovació en mans dels professionals.
Atès que també es va qüestionar el fet que les menors de 16 anys puguin
avortar sense el consentiment dels pares, fet que s'està utilitzant per part del
Govern d’Espanya com un reclam social, ja que el que estableix la norma
actual és coherent amb la resta de legislació que afecta les dones d'aquestes
edats i la pròpia llei vigent contempla la informació als progenitors.
Atès que acabar amb el sistema actual de terminis per l'avortament lliure,
acabaria amb l'esperit de la llei i allunyaria a Espanya de l'entorn europeu.
Atès que es tractaria d'una regressió en els drets de les dones que respon
únicament a peticions i motivacions ideològiques i morals dels sectors més
conservadors del partit en el govern, l'església i les organitzacions contràries
al dret a l'avortament -com Hazte Oír o Derecho a Vivir- però que en els seus
plantejaments no hi ha referències a la planificació familiar, la contracepció, la
prevenció o el foment de l'educació sexual ni dóna alternatives a les més de
100.000 dones que decideixen interrompre el seu embaràs cada any.
Vist també, que el passat 1 de febrer la ministra de Sanitat, va plantejar
establir que la píndola postcoital torni a vendre amb recepta mèdica, anunciant
que ha encarregat un informe mèdic-científic detallat de la situació regulatòria
d'aquest medicament a tot Europa, així com de les repercussions i efectes
d'aquest en la salut.
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Atès que la reobertura del debat sobre els efectes secundaris del fàrmac,
negats per nombrosos estudis científics, es faria per justificar una decisió que
sí respon a criteris morals. Es coneix per estudis anteriors que tradicionalment
els metges, han defensat l'efectivitat del fàrmac i la seva innocuïtat, i que
països com Països com França, Bèlgica, Luxemburg o el Regne Unit venen el
fàrmac sense recepta des de fa anys. Aquesta anunciada mesura es tractaria
d'un gest de complicitat amb les conservadores associacions de metges,
obstetres i farmacèutics, així com a l'església i els grups ultra “provida”, que
porten denunciant que la píndola postcoital és un mètode abortiu des que al
setembre de 2009 aquesta es va començar a vendre sense recepta.
Vist que els últims anys la societat espanyola tenia majoritàriament acceptada
la capacitat de decisions de les dones respecte a la seva maternitat. De fet,
aquest tema no és ara un tema de debat social, ja que durant els últimes
dècades les dones han pogut accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs
dintre dels supòsits que marcava la llei.
Atès que l'actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva va ser elaborada a partir
de les conclusions i recomanacions d'experts en el tema i va venir a donar
resposta a una realitat social i a la inseguretat que per a dones i professionals
generava l'anterior norma, que no estava d'acord a les demandes socials.
Atès que va ser una norma que va ser fruit d'un ampli consens parlamentari,
respectuosa amb el sentir de les dones i les seves necessitats, que ha
demostrat la seva utilitat amb una progressiva disminució de la taxa
d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
Atès que l’Estatut de Catalunya reconeix el dret de les dones a decidir sobre el
propi cos.
Vist que la Llei d'IVE de 2010 esta recorreguda davant el Tribunal
Constitucional pel Partit Popular, encara que és jurídicament respectuosa amb
la sentència del Tribunal Constitucional de 1985, que el ministre de justícia
Ruiz-Gallardón va treure a col·lació en el seu anunci de reforma de l'actual llei.
Vist que amb aquests anuncis de reformes el Govern de l’Estat vol retallar els
drets i llibertats de les dones i retrotraure’ns a temps passats, i que les seves
propostes envers aquests temes se sumen a altres decisions o anuncis, com
equivocar el terme de violència de gènere amb el de violència domèstica; la
decisió de que per primera vegada l'Institut de la Dona no tingui entitat pròpia i
quedi integrat dins de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats i
ocurrències com la de la presidenta de Castella- la Manxa, de no renovar els
contractes de les cases d'acollida per a dones maltractades a la seva
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comunitat autònoma.

Atès que cap d'aquests plantejaments per part dels ministeris de Justícia i de
Sanitat, apareixien de forma clara en el programa electoral amb el que el PP
va concórrer a les passades eleccions generals, i que clarament, existeix una
ofensiva conservadora al discurs i a la pràctica política que s'estan començant
a manifestar en l'assetjament a les dones, posant-se en dubte la seva opció i
el seu dret a la salut reproductiva.

Atès que als darrers anys hem avançat molt i la societat no es pot permetre fer
passos enrere en quant als drets amb relació a la llibertat i a la salut sexual i
reproductiva de les dones.

Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar als diferents grups parlamentaris al Congrés dels Diputats a
defensar la vigència de l'actual Llei de Salut Sexual i Reproductiva, una norma
que va ser fruit d'un ampli consens parlamentari, respectuosa amb el sentir de
les dones i les seves necessitats, i que ha demostrat la seva utilitat amb una
progressiva disminució de la taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
Segon.- Instar al grup parlamentari del PP en el Congrés del Diputats i al
Govern d'Espanya, a esperar el pronunciament del Tribunal Constitucional,
sobre l'actual llei d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs del 2010 que dit grup té
recorreguda, ja que d'una altra manera quedarà patent que les seves
anunciades reformes només obeirien a prejudicis ideològics i compromisos
amb altres institucions contràries a l'avortament, quan la seva obligació és
governar per a tots els espanyols.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups parlamentaris
representats al Congrés dels Diputats, als diferents grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Ministeri de Sanitat,
Serveis Socials i Igualtat i al Consell de les Dones de L’Hospitalet.

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

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Sonia Esplugas per a la primera.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Presentem aquesta moció, perquè la Generalitat de
Catalunya debe establecer un modelo educativo de interés público, que
garantice los derechos de calidad y de acceso, en las mismas condiciones,
para todos los padres que quieren llevar a sus hijos a las escuelas públicas y
privadas o concertadas. Una enseñanza que es gratuita en todas aquellas
etapas obligatorias.
El derecho a la educación tiene dos vertientes inseparables: el derecho a la
prestación, que legitima para recibir la enseñanza, y el derecho de libertad,
que obliga a respetar la libertad de todos los padres a elegir la enseñanza, en
el centro educativo que ellos deseen para sus hijos y para sus hijas. Estos
derechos sólo se satisfacen plenamente, cuando los poderes públicos
aseguran la escolarización de todos y cuando respetan esas libertades de
libre elección para los padres. Consideramos que vivir en una zona concreta
de la ciudad, no debería ser impedimento, para que los padres pudieran llevar
a sus hijos al colegio de la ciudad que ellos desean.
A día de hoy, en nuestra ciudad, por la existencia actual de las zonas
educativas, nos encontramos que hay seis zonas de prescripción educativa en
el caso de la enseñanza infantil y primaria, y cinco en el caso de la enseñanza
secundaria, hecho que no permite a los padres la elección libre de un centro
educativo para sus hijos.
Atendiendo además que consideramos que es oportuna, porque está a punto
de iniciarse la convocatoria de preinscripción en los centros educativos,
nosotros proponemos al Ayuntamiento de Hospitalet, que se solicite a la
Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que l’Hospitalet sea
considerada zona única de inscripción escolar. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara per a la segona, Sra. Elisabet Bas i després el Sr. Juan Carlos del Río.

…/…

130

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, últimament, en aquests últims anys, hi ha
molts problemes amb gent que no pot pagar la seva hipoteca, i això va en
augment. Es faran lleis a nivell estatal i a nivell de la Generalitat, però jo crec
que aquí, a nivell local, l’administració local també pot prendre mesures. Hi ha
algunes ciutats del nostre entorn, que estan prenent mesures, i s’estan creant
unes oficines municipals d’intermediació, entre les persones que no poden
pagar i que es veuran desnonades del seu pis, i amb el Col·legi d’Advocats,
fent aquest conveni s’aconsegueix poder intermediar amb els bancs.
Creiem que a l’Hospitalet també es pot fer això, creiem que l'Ajuntament, com
administració més propera al ciutadà, ha de donar resposta a aquest
problema, i és per aquest motiu, que el grup polític del Partit Popular proposa
que l’Ajuntament faci un estudi sobre la viabilitat de endegar una Oficina
d’Informació, Assessorament i Intermediació en matèria d’Execucions
Hipotecàries, OFIMEH, a la ciutat de l’Hospitalet, en col·laboració amb el
Col·legi d’Advocats, a fi de donar resposta a un problema socialment rellevant
com és els desnonaments de vivendes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, el Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. La Ley de mejora de barrios, lo que pretende es dar
soluciones a las necesidades de aquellos lugares que precisan de una
atención especial, por parte de la administración pública. Se ha demostrado
además, que ha sido, y que es, una herramienta muy útil para mejorar, en
este caso, la ciudad de Hospitalet. Entendemos, desde el Partido Popular, que
la retirada por parte del gobierno de la Generalitat, de la llamada Ley de
barrios, supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos para
nuestra ciudad. Y que además, la paralización pone en peligro las obras de
mejoras en cinco barrios de nuestra ciudad, como es La Florida, Pubilla
Casas, Las Planas, Collblanc y La Torrassa. Creemos que, además, están
siendo afectados, pues construcción de equipamientos culturales, educativos,
de ocio para jóvenes, mejora de aceras, etc. Otros Ayuntamientos que
también están afectados por esta paralización de la Ley, han presentado
mociones, donde todos los grupos políticos las han consensuado, en el
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sentido de solicitar a la Generalitat que se tire adelante y que no se paralice
esta Ley de mejora de barrios. Por eso, el grupo popular, propone que el que
el Ayuntamiento de L’Hospitalet solicite al Gobierno de la Generalitat, que
reconsidere su decisión de retirar la Ley de mejora de barrios, también que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet solicite al Gobierno de la Generalitat de
Catalunya, que cumpla con los compromisos adquiridos con la ciudad e
incluidos en la Ley de mejora de barrios.

SRA. ALCALDESSA
Bé, pel posicionament de la resta de grups, Sr. Alberto Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, respecto a la primera moción, la moción 29,
creemos que ampliar los parámetros de elección de centro es algo necesario,
y estamos seguros que sería algo positivo y además contentaría a los padres
y madres de los alumnos. Uno de los grandes retos de esta ciudad, en materia
educativa, es evitar las escuelas gueto y con esto, no sería una medida que lo
arreglaría del todo, pero que ayudaría.
Respecto a esto, me gustaría leer un artículo, bueno, un párrafo pequeño de
un artículo aparecido en La Vanguardia el mes pasado, el 26 de enero,
cuando se debatía en Barcelona la ampliación de zonas escolares, que dice
así: “La redistribución de alumnos inmigrantes es una vieja reivindicación de la
comunidad educativa de la ciudad. El Síndic de Greuges ya alertó en su
informe especial de 2008, sobre los riesgos sociales de las escuelas gueto. El
Vicepresidente de la Federación de AMPA, FAPAC, Alex Castillo, valoró ayer
las desigualdades de escolarización de Barcelona, no se solucionaran sólo
ampliando las zonas, porque seguirá existiendo un número elevado de
personas, que no podrá elegir centro concertado por falta de recursos para
pagar las cuotas. También exige actuaciones reales para evitar las escuelas
gueto. En esta misma línea, Alex Castillo, recrimina que durante años no se
haya hecho nada para evitar guetos y reclama más información clara a los
padres, sobre la realidad de los centros.” Me gustaría que, bueno, que el
equipo educativo de esta ciudad fuera en esta dirección.
Respecto a la moción número 31, nos gustaría decir que, una vez más, nos
encontramos ante una moción referente a recortes y, una vez más, los
afectados son los ciudadanos de Hospitalet. Siguiendo con la misma línea que
hemos mantenido siempre en este Consistorio, nos posicionaremos en contra
de los recortes que afectan a los ciudadanos. La crisis la deberían pagar sus
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responsables, los dirigentes políticos, los mercados y las entidades
financieras, y no los ciudadanos. Nos llena de orgullo ser el único grupo
municipal que ha estado en contra de cualquier recorte que afectara a los
ciudadanos de Hospitalet, unos han recortado en sanidad y educación, otros
en pensiones y sueldos de trabajadores, otros directamente han cerrado
servicio y echado a la calle a los trabajadores, y ahora recortan en nuestros
barrios. Nosotros hemos propuesto alternativas, como recortar en los sueldos
políticos, en cargos de confianza, en partidos políticos o en gastos que no
afectan a los ciudadanos de Hospitalet. Por todo ello, votaremos a favor
también de esta moción. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Si no he entendido mal, me parece que de la número 30 no ha dicho nada.

SR. SÁNCHEZ
He votado a favor, simplemente.

SRA. ALCALDESSA
¿Sí? Vale, no sé si había quedado recogido, de las tres entonces, muy bien,
gracias. Per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. ESTEVE
Crec que tinc cinc minuts, no? Molt bé, doncs, deu, deu, vale, perfecte.

SRA. ALCALDESSA
Deu per a les tres, pel posicionament de les tres.

SR. ESTEVE
Sí, sí, per a les tres. Votarem contràriament a la moció del Partit Popular sobre
la proposta de zona única d’inscripció escolar, bàsicament quan la dreta
proposa accions, sembla que no faci política, que simplement gestiona
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correctament les coses i, en canvi, quan és l’esquerra qui actua, llavors som
partidistes, em sembla que hi ha hagut alguna expressió en aquest sentit, en
el Ple. I sembla aquesta, la seva moció, una moció absolutament innocent,
una proposta innocent, però és una mesura, el que vostès proposen, que
realment té un calat polític important.
La Constitució Espanyola el que reconeix és el dret a l’educació, que és molt
diferent a reconèixer el dret a una plaça escolar determinada, d’un centre
educatiu concret. La LOE garanteix que hi hagi tant oferta pública, com
concertada, a totes les zones educatives, per tant, totes les famílies tenen el
dret garantit a la seva zona educativa, a triar el tipus d’escola que desitja, ja
sigui una escola concertada o una escola pública. El mecanisme de definició
de les àrees de proximitat del centre, està fixat per un Decret del 2007 de la
Generalitat de Catalunya, que diu que el director o directora dels serveis
territorials delimita les àrees de proximitat del centre, a proposta de
l’ajuntament o ajuntaments corresponents, després d’escoltar els òrgans
institucionals de participació, vol dir consells escolars municipals, i també
d’escoltar als centres afectats. Aquest apartat, que ho sàpiguen, no ha estat
modificat per l’actual govern de Convergència i Unió, que va treure un nou
Decret a 31 de gener, que ha fet altres modificacions, però no ha modificat
aquests criteris.
Pel que fa a l'Hospitalet, li he de comentar que dimarts passat, el dia 21 de
febrer, la Permanent del Consell Educatiu de la nostra ciutat, formada per una
vintena de representants d’escoles públiques, alumnes, pares i mares i
direccions, es va ratificar, per unanimitat, en les actuals sis zones educatives
de primària i en les cinc de secundària. Per tant, l’òrgan corresponent s’ha
pronunciat a la nostra ciutat, és la permanent, i ho portarem a ratificació en el
proper Plenari, del qual vostè n’és membre.
Estem convençuts que les àrees d’influència reduïdes, garanteixen
l’escolarització de tots els infants i joves en el seu barri o districte, per tant,
creiem en el model de zones d’influència reduïdes, com les que tenim a la
nostra ciutat. Aquest model afavoreix la conciliació familiar, la proximitat a
l’entorn familiar, la socialització dels nens en el seu barri i minora els
desplaçaments. I dit al revés, les àrees d’influència úniques, en poblacions
grans com la nostra, acaben impedint que algunes famílies tinguin plaça
escolar en el seu barri o districte. Aquest fet dificultaria la conciliació familiar i
faria créixer la despesa en transport públic, o l’ús de transport privat, a la
nostra ciutat. Per tant, nosaltres, amb aquest model, defensem el dret de les
famílies a escolaritzar el seu fill a les escoles més properes al seu domicili.
També comentar que, hores d’ara, amb el procés d’inscripció quasi en marxa,
queden tan sols 20 dies per obrir el termini de presentació, que serà del 19 al
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30 de març, les comissions de garanties, presidides per inspectors, avalen la
zonificació actual, i també ho avala el percentatge positiu d’escolarització, en
primera i segona opció, dels alumnes de P3 i primer d’ESO de l’any passat,
que ha estat a l'Hospitalet el 92%, en primera i segona opció, i han arribat fins
el 95% en alguna de les opcions desitjades.
I no voldria passar per alt alguna de les frases que vostès han posat a la seva
moció, diu, “los referidos derechos”, i es refereixen al dret a l’educació,
“quedan cercenados a día de hoy en nuestra ciudad por la existencia de seis
zonas educativas...”. M’agradaria explicar-los que és, al meu parer, el que avui
està “cercenando” l’educació de qualitat a la nostra ciutat, i que té molt a veure
amb una bateria d’accions que vostès, PP i CiU, han pactat en el Parlament
de Catalunya. Posaré alguns exemples que posen en perill la qualitat
educativa a l'Hospitalet.
Primer exemple, l’aprovació d’un pressupost, amb la seva abstenció, que ha
aconseguit disminuir un 14% la destinació d’inversió educativa al nostre país
en dos anys i, per tant, que ens allunya del 6% de la inversió del PIB, que és
la mitjana d’Europa i a la qual hauríem d’atendre.
Segon exemple de què és el que “cercena” l’educació a la nostra ciutat,
l’eliminació de la sisena hora a les escoles públiques, beneïda pel PP
finalment al Parlament, malgrat que aquí van votar en contra, i després, al
final, vostès van votar a favor de l’informe d’inspecció en el Parlament de
Catalunya. Un informe que va ser fet sense cap credibilitat pedagògica, en 15
dies, i sense comptar amb el parer de les escoles, les famílies i els municipis.
Tercer exemple del què “cercena” l’educació, el fet de condicionar la
continuïtat del finançament dels Plans Educatius d’Entorn, als fons
d’immigració de l’Estat cap a les autonomies, esperem que el Partit Popular
els mantingui, i que la Generalitat mantingui els Plans Educatius d’Entorn.
Quart exemple, el canvi de criteri en les polítiques de reequilibri, per cert,
explico al senyor de Plataforma per Catalunya, en els últims quatre anys hem
distribuït equilibradament els alumnes, 1.500 alumnes nouvinguts han estat
matriculats en escoles concertades, que tenien un baix nivell d’alumnes
nouvinguts, amb un èxit molt important, del qual el Síndic de Greuges n’està,
en aquests moments, molt content.
Cinquè, la reducció, cinquè exemple del què “cercena” l’educació, la reducció,
amb efectes retroactius, de l’aportació, en el pressupost de la Generalitat
confirmat, a escoles de música i a escoles bressol de la nostra ciutat. En el
pressupost que vostès han aprovat, ens treuen un 20% menys a les bressol i
un 29% menys pels alumnes de música de les nostres escoles.
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I sisè exemple, l’aturada en sec de la inversió en educació a la nostra ciutat,
només continuen les obres que va pactar i que va iniciar l’anterior govern
d’esquerres al nostre país.
Vostès han fet un pacte, aquests dies l’han ventilat al principi, respecte a la
sanitat, realment s’han oblidat del que calia a la nostra ciutat, em podien haver
fet una trucada, ho tenien ben fàcil, per saber exactament què és el que calia
invertir a la nostra ciutat. No s’han mirat el protocol que vam signar amb la
Generalitat de Catalunya, i per tant, la Sra. Esplugas i la Sra. Borràs, doncs no
han fet el mínim gest de saber.
I repassem el seu pacte, vostès, pel 2012, no han previst cap construcció
nova a la ciutat de l'Hospitalet, en el seu pacte, cap, en teníem cinc de
pendents i no han previst cap. El protocol que vam signar deia que, a 31 de
desembre de 2012, havíem d’haver acabat 11 centres educatius nous a la
nostra ciutat, hem fet cinc, perdó, hem fet set a la ciutat amb el govern
anterior, i vostès els cinc que falten, se’ls han oblidat en el 2012. I en el cas
del que posen com a previsió de futur, d’estudiar aquest 2012, han posat 3
escoles que realment o no existeixen o cal ampliar a la nostra ciutat. Han
posat l’ampliació del CEIP del barri de Sanfeliu, que és un barri que no
necessita l’ampliació del seu CEIP, han dit que tenim un institut a la ciutat que
és diu Sanfeliu de l'Hospitalet de Llobregat, no existeix aquest institut, existeix
un que es diu Apel·les Mestres i que està al 87% d’ocupació, és l’únic institut
que no necessitarem ampliar en els propers anys, i aquest sí, sembla que han
encertat, una ampliació del CEIP del barri de La Torrassa, que la Generalitat
ens nega, ens nega, de moment, la construcció de la nova escola Ernest
Lluch. Per tant, en aquest camp, en el sanitari no ho sé, però en aquest camp
les senyores Esplugas i Borràs no es podran posar medalles, perquè no
existeixen.
I acabo dient que la reducció de la inversió educativa, el manteniment dels
mateixos mestres per atendre molts més alumnes, per tant, ahir ens deien a la
Comissió Mixta que tindrem 15.000 alumnes més, amb els mateixos
professors, calia ampliar 1.500 profes aquest any a la plantilla, i ampliaran en
zero per atendre a 15.000 alumnes més. L’eliminació de la sisena hora, el fet
de posar en perill els Plans Educatius d’Entorn, tornar a la política de
segregació escolar i retallar-nos en bressol i en música, és precisament el que
“cercena” l’educació a la nostra ciutat i no pas el que tinguem sis zones
escolars, que això és el que facilita que els alumnes estiguin escolaritzats en
els seus barris.
Respecte a la resta de mocions, no votarem favorablement a les altres
mocions, en concret a la moció de la Llei de Barris, crec que és un exercici de
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cinisme absolut, vostès han aprovat un pressupost, en aquest moments, de la
Generalitat de Catalunya, en el qual no han contemplat aquests diners que
calien per tirar endavant la Llei de Barris a Collblanc-La Torrassa i a La Florida
i Pubilla Casas. I respecte a l’altre moció, crec que hi ha hagut un acord per
demanar-li que la deixin sobre de la taula, per tal que, és una moció que ja
vam presentar com a grup municipal i que hem de tirar endavant aquesta
oficina, que reconec que no hem tingut la celeritat per tirar-la endavant.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, simplement, s’ha demanat la retirada de la moció...

Essent les 20.25 hores entra a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. BAS
A veure, jo de l’acció que tenen de govern no n’estic assabentada, no sé si
tenen previst fer aquesta oficina, jo no ho he vist escrit enlloc, a cap moció de
vostès, per això demano que es faci. Si està d’acord en fer-la, voti-la a favor,
si la pensa fer, si no la pensa fer i creu que està malament voti-la en contra.

SRA. ALCALDESSA
Vale, vale Sra. Bas, simplement era una pregunta, si la volia retirar o no

SRA. BAS
No, no, no la vull retirar.

SRA. ALCALDESSA
Si és que no, no passa res, es posicionen la resta de grups i continuem.
Convergència i Unió, per a les tres mocions.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. La primera moció que fa referència a zonificar de
forma diferent, el que és l'Hospitalet per a l’escolarització, nosaltres no hi
estem d’acord. Nosaltres sí que hem demanat, en alguna ocasió, doncs
canviar el que són les zones de la nostra ciutat, però ho hem fet, vam fer una
única zona escolar, tot entenent que l'Hospitalet és un municipi gran i que una
mesura així, més que ajudar als problemes que hi existeixen, perquè no és
perfecte el que tenim en aquests moments, l’únic que faria és agreujar, doncs
la problemàtica, perquè hi ha un perill de col·lapse d’alguns centres, i per una
altra, doncs n’hi haurien d’altres que es podrien quedar sense pràcticament
peticions d’alumnes, i això passaria, en comptes de ser allò de dir, doncs
tothom pot escollir, no, segurament produiria molt més problemes. I, a més a
més, perquè nosaltres creiem en el que és la proximitat i que, per tant, els
nens i les nenes puguin anar a l’escola propera i, en aquest sentit, nosaltres,
per exemple, en ocasions anteriors, havíem demanat que districtes grans i
importants en la seva dimensió i en la seva accidentalitat geogràfica,
poguessin ser dividits, i en aquest sentit, nosaltres creiem que es donaria una
major resposta al que en aquests moments la ciutadania ens ha vingut
demanant, any rere any. Per tant, nosaltres no creiem que sigui positiu fer una
zona única, com aquí es pretén, perquè el que segurament aconseguiríem és
ser menys equitatius i justos i, per tant, crearíem problemàtica.
Respecte al tema de la Llei de Barris, vostès saben que aquest és un tema no
eliminat, sinó aparcat, i no per falta de gust de voler fer les coses, sinó perquè,
escolti’m, les coses són com són i ara, avui, i ara em sap greu, no hi són aquí,
però avui, per exemple, doncs s’ha parlat dels ERO i de tota aquesta situació,
i gent que ha intervingut aquí, les seves pròpies organitzacions, han presentat
algun ERO. Jo entenc que no ho han fet ni per gust, ni per ganes, sinó que, a
vegades, quan les misses són les que són i quan els deutes que es generen,
que s’han generat, doncs fa que en aquests moments sigui la partida més
important que el govern de Catalunya té en aquests moments a l’hora de fer
front als seus pressupostos, com a mínim un punt de prudència, un punt de
prudència a l’hora de fer segons quines afirmacions, perquè segurament totes
aquelles obres que vostès ara aquí deien, no es podran posar la medalla, no,
les vam deixar totes per vostè, perquè se les posin vostès. Ara, això sí, les
pagaran els nostres fills, perquè durant anys haurem de pagar el deute que el
govern tripartit va generar en aquest país.
A partir d’aquí, el que fa referència a la moció de poder col·laborar a l’Oficina
d’Informació Assessorament Intermediació en matèria d’execucions
hipotecàries, i a la vegada al Col·legi d’Advocats, entenem que és un tema
que no resoldrà del tot la problemàtica, però sí que hi ajudarà i, per tant, des
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del grup municipal de Convergència i Unió no podem estar en contra d’una
mesura que, en aquest moments, doncs seria un pal·liatiu, no una solució
única, però sí un pal·liatiu a un problema de fons que existeix en el conjunt de
Catalunya, i també, lògicament, a la nostra ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
La número 30, s’ha posicionat?

SRA. BORRÀS
Sí, sí.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, val, gràcies. Sí, Sr. Graells per part del Partit Socialista, el Sr. Graells i
el Sr. Franc Belver s’han de repartir els deu minuts entre els dos, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em referiré a la moció que presenten de les zones
escolars, per dir que votarem en contra, evidentment coincideixo amb els
arguments que ha donat tant el Sr. Lluis Esteve, com en part amb la Sra.
Meritxell Borràs. Entenem que la zonificació, en el cas de l'Hospitalet, perquè
estem parlant de l'Hospitalet, cada ciutat té realitats diferents, i en el cas de
l'Hospitalet és un avenç i és un bon instrument per garantir dos objectius
fonamentals que són: una, el grau de satisfacció de les famílies, pensem que
és important que les famílies puguin escollir centre i puguin, cosa que és
diferent a aquesta, obtenir plaça en el centre desitjat, i com deia el Sr. Lluís
Esteve, en aquesta ciutat ho aconseguim, encara tenim marge de millora, però
ho aconseguim, ja que per sobre del 90% la gent troba el centre que ha
demanat en primera o segona opció, un 86% en primera opció, cosa que és
realment important i molt positiu.
Però també perseguim un altre objectiu, perquè tinc clar que una zona única,
el que provocaria, entre d’altres qüestions, és més insatisfacció de les
famílies, perquè veurien incrementat el nombre de peticions en primer lloc,
que no serien ateses, i en segon lloc, incrementaríem el que és la segregació
escolar, el contrari del que es deia en alguna altra intervenció, fent zona única
no garantiríem un procés d’escolarització equilibrat.
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Però nosaltres també votem en contra per una altra qüestió, i és que en la
moció la diuen molt grossa, no tant en la seva intervenció, que
afortunadament, cosa que celebro, ha estat més moderada, però en la moció
diuen, ni més, ni menys, que en aquesta ciutat no està garantit un dret bàsic
com és el de l’educació, o el dret a l’elecció de centre. Vagin vostès als
tribunals, si aquest dret bàsic no està garantit, vagin vostès als tribunals, ho
diuen així a la moció. Cercenar vol dir retallar en català, retallar un dret bàsic,
si aquest dret no està garantit, vagin vostès als tribunals.
Però jo li explicaré el que vol dir el dret a l’educació, que la Llei d’educació de
Catalunya, en el seu article 4.1, ho defineix molt clarament, parla del dret a
l’elecció de centre en el marc de l’oferta educativa, una cosa és el dret a
escollir, les zones educatives no limiten aquest dret a escollir, vostès pot
sol·licitar plaça a qualsevol escola d’aquest municipi i de fora d’aquest
municipi, ara bé, és veritat que en el marc de l’oferta escolar. Si vostè, quan
demana plaça en un centre, resulta que el conjunt de ciutadans que tenen el
mateix dret que vostè, hi ha més demanda de centre que oferta té aquell
centre, alguns criteris s’hauran d’establir per ordenar aquestes demandes i
poder decidir quins alumnes tenen plaça en aquest centre o no.
Què fan les zones educatives? No limitar el dret a escollir, perquè en les
zones educatives, no ser d’aquella zona educativa no vol dir que no tinguis
aquest dret, però ser de la zona educativa, en un varem que s’estableix
posteriorment, dóna més possibilitats, lògicament, per arribar a aquest centre.
Però aleshores jo li pregunto, si vostè no està d’acord amb aquest criteri,
qualsevol criteri que vostè digui en els seus plantejaments, també vulneraran
aquest dret a escollir centre, perquè, lògicament, si vostès confonen el dret a
escollir centre amb el dret a obtenir plaça automàtica en aquell centre,
evidentment estan situant la Llei davant d’un impossible, perquè és impossible
que es pugui donar resposta a tota la demanda que un centre molt demanat,
ho vulgui fer. Per tant, aquí estan vostès situant en una demagògia.
Per cert, que diu la Llei que el procediment per accedir, per regular, aquest
sistema d’accés ha de ser un procediment únic, no deixem a cada centre que
potser és el que vostès busquen, en declaracions que hem escollit d’altres
comunitats autònomes, que és el dret del centre a escollir els alumnes, i això
sí que vulneraria el dret dels alumnes a escollir centre. El que no s’hi val és
dir, no estem d’acord amb aquest criteri, i no diguin vostès quins criteris,
perquè el que vostès volen, en definitiva, és que siguin els centres els que
estableixin els criteris, perquè siguin els centres els que puguin escollir els
alumnes. I això què provocarà, que aquí sí que vulnerarem el dret a l’elecció
de centre, i aquí sí que aconseguirem una cosa que és una segregació
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escolar, que és, en el fons, el que propostes tan obertes, com les que vostès
plantegen, seria el que aconseguiríem.
Per tant, nosaltres, de cap manera, podem donar suport a aquesta moció,
perquè és demagògica, perquè crec que porta a la ciutadania a un engany i
perquè, a més a més, el que aconseguiríem és, precisament, el contrari d’allò
que vostès aparentment defensen.

SR. BELVER
Gràcies. Apuro els deu minuts, espero. Respecte de la primera moció que
queda sobre l’Oficina d’Intermediació, a veure, en el Ple d’octubre, en aquest
Ajuntament vam aprovar, vam prendre un acord on el que plantejàvem era
que a través de l’Oficina de l’Habitatge i d’acord amb la Plataforma dels
Afectats per la Hipoteca, crear un sistema, veure la possibilitat de crear un
sistema de mediació, que afavorís, o que intercedís, davant de les entitats
financeres, davant de situacions de desnonaments.
A veure, estem treballant, evidentment, des de l’Oficina, des de l'Ajuntament,
per tal d’arribar a un moment, on pogués seure a la taula amb les diferents
parts implicades, si no ho hem fet en aquell moment, ha sigut per una
dificultat, per dir-ho d’alguna manera, d’interlocució, diguéssim, o de concreció
per quedar amb els representants de la Plataforma, però sí que hem avançat
en el que és el desenvolupament, en les converses amb el Col·legi
d’Advocats, hem anat a veure l’experiència de Terrassa i d’altres que s’han
posat en marxa, és a dir, hem parlat ja amb diferents sectors i el que esperem
és, en molt breu temps, poder posar en marxa aquesta, no sé si oficina, però
sí, com a mínim, aquesta taula que ens serveixi per poder fer la tasca de
mediació.
Tenint en compte que el que vostès demanen a la seva moció, és que faci un
estudi sobre la viabilitat d’engegar aquesta oficina, a veure, votem en contra
de fer l’estudi, perquè, diguéssim, no l’estudi, sinó que la feina prèvia ja està
feta i estem a punt ja, diguéssim, de convocar aquesta trobada, tant amb els
afectats, com amb el Col·legi d’Advocat, com amb els diferents agents socials
que poden i volen participar en aquesta qüestió.
I respecte de la moció 31, que té a veure amb sol·licitar a la Generalitat el
manteniment de la Llei de Barris. A veure, no voldria ser jo qui defensi ara una
acció de govern amb la qual no estem d’acord, però hores d’ara, que jo
sàpiga, la Llei de Barris no ha estat retirada, ni planteja la Generalitat retirar-la,
que jo sàpiga. Per tant, com el que demanen és que, diguéssim, que aturem la
retirada, nosaltres no tenim consciència que això sigui així, per tant, no
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entenem que haguem de demanar que no la retirin, perquè hores d’ara, com a
mínim, no sabem que això sigui així.
De qualsevol manera, és, com a mínim, paradoxal, perquè el que sí que és
cert, per exemple, és que de les accions certificades, presentades i auditades,
dels anys 2010 i 2011, de la Llei de Barris, tant de Collblanc-La Torrassa, com
de Pubilla Casas-La Florida, aquest Ajuntament encara no ha cobrat, això sí
que és cert, de tot el que es va fer a l’any 2010 i 2011, aquest Ajuntament
encara no ha cobrat. Però també és curiós que ho plantegin vostès, quan es
va aprovar la Llei de mesures fiscals i financeres en l’any 2011, per part del
govern de la Generalitat, vostès van permetre a l’aprovació d’aquesta Llei que,
entre d’altres coses, el que deia és que, a partir d’aquell moment, el govern
pot endarrerir els pagaments i les convocatòries de la Llei de Barris, segons la
situació pressupostària, i vostès ho van permetre.
I vostès ara, han aprovat un pressupost de la Generalitat, han afavorit
l’aprovació del pressupost de la Generalitat ¿per què no van fixar, per què no
van obligar a què en els pressupostos de la Generalitat es posés la dotació
necessària, per poder fer front a les obligacions ja contretes amb anterioritat?
No de noves, jo puc entendre que en un moment de dificultat no es facin
noves convocatòries, però les que ja estan fetes, les que tenim els projectes
en marxa, vostès han afavorit i no han condicionat l’aprovació dels
pressupostos, a què es fes la dotació suficient per fer front als endarreriments
i al que hauríem d’estar fent d’inversió en els ajuntaments, conjuntament amb
la Generalitat, per l’any 2012, i vostès no han condicionat això.
Per tant, home, com a mínim, inoportuna, com a mínim, inoportuna, perquè si
un no pot dir una cosa en un costat i fer una altra en un altre. Nosaltres volem
que continuï la Llei de Barris, i tant, per l'Hospitalet i per aquells pobles i
ciutats que ho necessitin, però home, el que no podem dir és que volem que la
Llei tiri endavant, volem que tinguem aquesta dotació pressupostària per
poder fer front a això, i allà on podem condicionar els pressupostos, el que
donem és peu a què es decideixi el contrari.

SRA. ALCALDESSA
Bé, es vol afegir alguna cosa? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Belver, empezaré por usted, yo no sé, yo creo
que usted se lee el periódico de la ciudad, la Generalitat suspende la Ley de
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Barrios, pues oiga esto es el periódico de la ciudad, yo me lo leo, no, no, está
escrito aquí. De todas maneras, usted sabe que en esto de la negociación,
cuando uno negocia, el 100%, y usted tiene que saberlo, porque usted está en
minoría, pues no se consigue el 100%. Y esto también puede pasar cuando
uno negocia en otros sitios, donde tú tampoco tienes esa capacidad de que
todo lo que pidas se exige, de hecho ustedes le hicieron retirar su propuesta
de suprimir la radio y televisión de Hospitalet, tal y como ustedes lo querían
hacer, y sus socios de gobierno, según parece, se atribuyen ese mérito. Por
tanto, en el tema de las negociaciones, yo creo que usted sabe de sobra cómo
funcionan.
Respecto al Sr. Graells, mire, si coge usted la palabra retallada en este Pleno,
le invito a que coja, cuando salga el documento plenario, y aplíquese usted lo
que usted acaba de decir, si hay retalladas de algo, llévelo usted también a la
justicia, cojo sólo su argumento. Pero es más, coja usted lo que se ha venido
diciendo de la palabra retallada en los Plenos anteriores, y siguiendo su
criterio, le invito a que haga lo mismo, lo que usted propone hacer.
Y respecto a Iniciativa per Catalunya, hombre, cinismo, no me venga usted
con esa palabra, cinismo es estar en contra de la reforma laboral, cuando
usted, en el mes de diciembre, echó a la calle a 40 personas de la Televisión
de Hospitalet. Mire, cinismo también es criticar los recortes, y cuando se
plantean aquí, oiga, recuperemos lo que nos van a quitar como recortes,
votarlo en contra, eso también resulta que es cinismo. Y, escuche, yo espero
que no caiga usted en el cinismo de que, de aquí a unos meses, tenga que
aplicar en la Radio de Hospitalet, la reforma laboral que usted ahora aquí ha
rechazado.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, jo per contestar al Sr. Graells i al Sr. Esteve. Dir-li al Sr. Graells, doncs com
vostè mateix ha reconegut, en el moment que uns pares no poden portar als
seus fills a un centre que ells volen, estan en desavantatge, perquè hi ha les
regles del joc, i si uns pares decideixen trencar aquestes regles del joc i portar
el seu fill a l’altra punta de la ciutat, estan en desavantatge, per tant, això és
minvar els drets del pares a escollir el seu centre escolar.

…/…

143

Claro, una vez más aquí, tanto que se habla de recortes, retallades y demás,
pues una vez más se recortan los derechos de los padres a que puedan elegir
el centro educativo al cual quieren llevar a sus hijos.

S’escolta un senyor del públic que parla sense micròfon.

Claro que lo pagan, evidentemente que lo paguen, claro que sí, pero que
tengan la oportunidad de llevarlos donde quieran…

S’escolta un senyor del públic que parla sense micròfon.
Claro, efectivamente…

SRA. ALCALDESSA
A ver, no, no entremos en diálogo, porque si no…

SRA. ESPLUGAS
No, claro, pero es que…

SRA. ALCALDESSA
No, usted siga.

SRA. ESPLUGAS
Sí, yo tiro millas, vale. Respecto al Sr. Esteve, decirle que los derechos
quedan cercenados, efectivamente, en parte por la gestión que hizo su
partido, dentro del gobierno tripartit, entonces, yo le animo a que, como usted
sabe el agujero que dejaron, porque usted me tiene que reconocer que
cuando ustedes gobernaban, el tripartit, en el último año, ya hubieron recortes
de sanidad, pero claro, en aquel momento eran recortes de ajuste de
presupuesto, ahora son retallades sin discriminación, entonces, las cosas
cambian dependiendo del punto con el que se miren. Y decirle que si tan
claras tiene las cosas, yo le invito a que el próximo año, en el próximo
presupuesto de la Generalitat, acompañe al Partido Popular a negociar con el
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gobierno de la Generalitat, a ver si, entre todos, conseguimos más cosas.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja està, per part d’algú més? Sr. Esteve, no sé si calen tants minuts.

SR. ESTEVE
No, bé, en tot cas, dir-li que Convergència i Unió amb nosaltres ja no vol
pactar ni el pressupost, ho dic perquè... En tot cas, sap la Sra. Esplugas que
la vaig felicitar, quan la vaig trucar per felicitar-la quan va ser nomenada
diputada, i en tot cas, no li retiro la felicitació, però li diria que en aquesta
moció no ha estat encertada, perquè vostè sí que diu en aquesta moció que
els drets a l’educació queden “cercenados”, i això, doncs a la moció posa el
que posa. I vostès el 100% mai, com ha dit el Sr. Graells, mai aconseguirem
que el 100% de les famílies vagin al seu centre. I ni tan sols amb una proposta
que seria la zona única mundial, que, en tot cas, no sé si l’arribaran a plantejar
vostès, han plantejat la zona única a tota Catalunya, en un programa electoral,
etc.
Jo, el que sí que li dic, és que aquest no és el tema fonamental avui en
l’educació a la nostra ciutat, el tema fonamental és que vostès han decidit
votar en contra d’iniciar les obres de rehabilitació de l’Institut Can Vilumara, en
contra de la construcció de l’escola Ernest Lluch, en contra del nou edifici de
l’escola Bernat Metge, Busquet i Punset, Frederic Mistral, Joaquim Ruyra,
Milagros Consarnau, en contra de les obres de reforma de l’escola Menendez
Pidal, Pau Vila, Ramón y Cajal, Pau Sans, i en contra de la redacció del
projecte d’escola Paco Candel. Aquest és el veritable problema de l’educació
a la nostra ciutat, a banda de la retirada, evidentment, de la sisena hora, i el
perill dels Plans Educatius d’Entorn. Aquest és el problema, la zona educativa
avui no és el problema, el problema és la manca d’inversió, l’aturada en sec
de la inversió de la Generalitat en educació a la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més a afegir? Perdó, Sr. Jaume Graells,
breument també.
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SR. GRAELLS
Sí, el Sr. Juan Carlos del Río deia que, home, es poden retallar moltes coses,
i tu pots estar d’acord o no estar d’acord, el que no es pot retallar, ni admetreho, ni un polític pot admetre, i si ho detecta, ha de portar-ho als tribunals, és
que es retalli un dret fonamental, que és el que vostès estan dient aquí. En los
Dados, hablan de derechos y dice que estos derechos están cercenados,
como el derecho a la educación y el derecho a la elección de centros, porque
usted los pone, si quiere después lo comentamos, pero lo dicen.

Y yo le digo que, paso al català, que una cosa es poder, qualsevol ciutadà pot
escollir centre, qualsevol centre de Catalunya, vostè pot portar i pot sol·licitar
l’elecció en qualsevol centre de Catalunya, qualsevol, perquè evidentment ho
diu la Llei i és una garantia constitucional, el dret a l’elecció de centre. Però
això no s’ha de confondre amb el dret a obtenir plaça a aquell centre que tu
vols portar al teu fill, perquè, evidentment, hi ha una limitació que diu la Llei,
que és l’oferta educativa, si hi ha més demanda que oferta, lògicament algú no
podrà portar el seu fill a la seva escola. Passa ara aquí i passarà sempre,
perquè els drets, en aquest cas, no seran il·limitats, i això no ho garanteix la
Llei, passarà sempre. En el cas d’Hospitalet, aconseguim que el 86% de les
sol·licituds vagin a la primera opció que demanen les famílies, per tant, hem
avançat, no en el dret a l’elecció de centre, que aquest està garantit, sinó en el
dret a obtenir plaça en el centre que tu vols portar el teu fill.

Però jo li pregunto, si vostè no està d’acord amb el concepte de zona
educativa, que no és més que donar uns punts en el varem, per residir en la
zona aquella, i que aconseguim, com deia la Sra. Meritxell Borràs, cosa que
comparteixo plenament, el poder tenir una escola propera, perquè això és bo,
l’escola de barri, etc, dóna prioritat en aquesta línia, però si no, vostès què és
el que proposen, quins criteris defensen en aquest sentit, quins criteris,
qualsevol altre criteri també vulneraria, segons vostès, el dret a l’elecció de
centre.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, molt bé, jo demanaria que no es facin preguntes, perquè a sobre
hauré de donar també la possibilitat que respongui la Sra. Elisabet Bas, ai!
perdó, Sonia Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Jo simplement dir el que he dit abans, en el moment que uns pares decideixen
sortir del rol i de les regles establertes, tenen minvada la seva capacitat de
decisió, portar els seus fills on volen, simplement és això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, queda clar el posicionament, també doncs...., a veure Sr. del Río, té
la possibilitat de tancar el torn.

SR. DEL RÍO
Sí, muy brevemente. Sr. Graells, derechos son muchos, también el derecho a
la educación, se ha hablado de recortes en educación, derecho a la sanidad,
se ha hablado de recortes en sanidad, derecho al trabajo, se ha hablado de
recortes en el trabajo, en fin, la palabra retallada la puede encontrar en la
literatura de este Pleno y en los anteriores, por tanto, yo le invito a que se
sumerja en esa interesante aventura de leer los Pleno de este Ayuntamiento.
Y respecto al Sr. Esteve, mire, el dinero es el que es, y el dinero se tiene que
repartir conforme tú tienes, lo que no puedes nunca tú decir es que, oiga,
mire, la culpa de que tu centro educativo no se mejore es por cumpla del PP i
CiU, porque no han puesto dinero, porque eso mismo se le puede volver a
ustedes en contra en todo aquello que ustedes no pueden, pues porque no
hay dinero suficiente para llevarlo a cabo. Tema de ayudas sociales, yo nunca
echaré la culpa a ustedes de que no dan suficientes ayudas sociales, porque
el dinero es el que es, y se tiene que distribuir de la mejor manera posible. Por
lo tanto, no haga usted ese discurso, porque también se le puede volver a
usted en contra.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, dejemos el tema aquí, pasamos al bloque de las mociones de
Convergència i Unió, Sra. Secretària.

…/…

147

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29, 30 i 31;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 29.- PER DECLARAR ZONA ÚNICA ESCOLAR LA CIUTAT DE
L'HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i
dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez assistents presents en el
moment de la votació.

L’OFICINA
D’INTERMEDIACIÓ
HIPOTECÀRIA
MOCIÓ 30.- SOBRE
“OFIMEH”. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 31.- SOL·LICITANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT EL
MANTENIMENT DE LA LLEI DE BARRIS A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del
Rio, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez assistents presents en el moment de la votació.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula la Sra. Meritxell Borràs i després el Sr. Josep Lluís
Pérez.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió hem
presentat tres mocions, la primera d’elles fa referència, aquí s’ha dit, a poder
institucionalitzar, lamentablement voldríem que no fos així, perquè no es
tornés a produir, doncs el fet de mostrar per part d’aquest Ajuntament, però
també per part d’aquest municipi, el rebuig a cada vegada que es produeix
una mort d’una dona en el nostre país.
En aquest sentit, nosaltres hem presentat una moció en la que demanàvem tot
un seguit de coses, un minut de silenci l’endemà, etc, però finalment hem
arribat a un acord amb el Partit Socialista i amb la resta de grups municipals,
per tal de poder fer un minut de silenci en el Ple següent que s’hagi produït un
assassinat, i potser un acte més públic, més en el carrer, si és que
malauradament aquest assassinat es produeix a la nostra ciutat.
Entenem que aquesta és una xacra que té la nostra societat, una xacra sobre
la qual cal lluitar-hi amb totes les eines, i també mostrar, podríem dir,
aquestes, si vostès volen, aquest rebuig de tot el Consistori i alhora una
visibilitat del rebuig que nosaltres creiem que és important que es pugui dur a
terme.
L’altra moció fa referència a una iniciativa que hem vist que es produeix a la
ciutat de Salt, i que creiem que pot ser positiva, i és que veient que en els
darrers baròmetres de la nostra ciutat, doncs un dels elements que preocupen
més és l’incivisme, la delinqüència i la inseguretat, vam veure que a la ciutat
de Salt, insistim, es va fer una prova pilot, un programa, que se’n diu
“Passadissos nets i segurs” i que venia fruit de la sol·licitud de veïns que
demanaven que la guàrdia urbana pogués, sota la seva sol·licitud, lògicament,
no en aquelles que la guàrdia urbana cregués oportú, pogués controlar i vigilar
el que són les porteries, els espais comuns de les comunitats de veïns.
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Aquest entenem que és un tema que, i nosaltres hem tingut alguna queixa en
aquest sentit i hi ha hagut alguna demanda puntual, i potser fa més temps de
no pas del que aquesta iniciativa a Salt s’ha produït, i la veritat és que veient
que hi ha una ciutat que fa, doncs aquest tipus d’iniciativa, entenem que sota
la petició de la pròpia comunitat de veïns, és un tema a estudiar com a mínim
i, per tant, la possibilitat de fer que aquesta seguretat arribi més enllà, fins i tot,
dels carrers de la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Josep Lluís.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. La línea 14, en l’actual traçat de sud a nord de la
ciutat, connecta els barris de Bellvitge, Can Serra, Les Planes, La Florida i
Pubilla Cases amb la zona universitària de Barcelona. Enllaça les línees de
metro 1, 5 i 3, aquesta darrera només els laborables, i apropa als ciutadans i
ciutadanes als centres comercials com Merca 2 i mercat ambulant de
Bellvitge, el Max Center, el Corte Inglés i L’Illa Diagonal, com també als
poliesportius de Les Planes i L’Hospitalet Nord i els centres hospitalaris de
Creu Roja i Hospital de Barcelona.
En el mateix barri de Bellvitge, en l’ abaixador Bellvitge-Gornal, es troba un
important mitjà de transport com són els Ferrocarrils de Rodalies de la línea
de Vilanova, com també la parada de Gornal dels Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya. Els veïns del Gornal amb una població al voltant dels 8.000
habitants, ja fa temps que demanen el poder accedir a aquesta línea L14 des
del mateix barri.
Per tot l’ anteriorment exposat, el Grup Polític de Convergència i Unió proposa
a l’Ajuntament en Ple, l’adopció del següent acord: Demanar formalment per
part del govern municipal a Transports Metropolitans de Barcelona, el
prolongament de la línea L14 des de el final del seu recorregut actual, Rambla
de La Marina (Merca 2), al nou punt final e inici que correspon a la rotonda de
la Avgda. Amèrica al costat de l’abaixador de Bellvitge-Gornal, i de la
passarel·la pont que uneix tots dos barris.
Som conscients que aquesta demanda és la darrera possibilitat que
acceptarien els veïns del Gornal, els veïns voldrien que la línea L14 entrés al
barri del Gornal, potser que ens haguem de plantejar que en el barri del
Gornal, d’aquí a un parell d’anys, tindrem el Gornal Activa, tindrem el
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poliesportiu, tindrem l’enllaç amb la línea L9, i potser que ens facin aquest
plantejament. Fins aquest punt, nosaltres estem disposats a acceptar la
retirada d’aquesta moció, si vostès, el govern municipal, accepten que
aquesta prolongació no sigui aquí a l’abaixador, sinó que sigui davant del
Gornal Activa o dintre de la rambla Carmen Amaya. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels grups polítics, Sr. Ordóñez o Sr. Alberto, bé,
Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, obviamente la moción número 21, la que habla
sobre violencia de género, la votaremos a favor, ya que toda medida
institucional en la que podamos mostrar nuestra repulsa a esta lacra, pues
bueno, siempre será bien vista por nuestro grupo municipal.
Respecto a la moción que nos hablaban sobre las, me parece que era la 22,
de las patrullas…

SRA. ALCALDESSA
Perdón, estamos en la 32, 33 y 34.

SR. ORDÓÑEZ
Perdón, vale, pues sobre la de las patrullas para que pudiesen entrar en las
comunidades de vecinos, vamos a hacer una explicación del voto, ya que
queremos que se entienda un poco la situación en la que se encuentra
nuestra ciudad y, bueno, queremos obviamente expresar que, bueno, es
preocupante que la densidad de población de Hospitalet sea de unos 20.500
habitantes por km2, es un 20% más que la que tiene Barcelona, es casi como
la que tiene Calcuta, o sea que, obviamente, sabemos que puede haber una
problemática. En la población que se ha aplicado esta medida, como usted
bien dice es en Salt, y tenemos una densidad de 4.700 habitantes por km2.
Obviamente y desgraciadamente, sabemos que esta ciudad no es un paraíso,
aunque algunos nos lo quieran vender como tal. Sobretodo sabemos que los
barrios del norte de Hospitalet no son Sarriá o San Cugat, y que en muchos
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casos la mediación comunitaria no ha funcionado, como así nos informan
muchos vecinos. Consideramos que en muchos problemas vecinales se
tendrían que usar más actos de cesación, en donde la mediación no haya sido
fructífera, y que el Ayuntamiento debería informar más a menudo de esa
posibilidad de actuación, a los vecinos, que en su gran mayoría desconoce
esta opción.

Mientras esto sucede, también sabemos que, algunas veces, zonas comunes
de las comunidades de vecinos, se aprovechan para hacer trapicheos de
droga o se manipulan sus contadores. Por eso, toda medida que sirva para
erradicar cualquier problemática, ya sea delictiva, como por temas de
incivismo, como puedan ser ruidos, problemas de convivencia, faltas contra la
higiene, es positiva y siempre será apoyada por nuestro grupo municipal.

No estaría nada mal, hacer como prueba piloto esta medida en las
comunidades que se quisiesen adherir al proyecto, y creemos que ya el
simple hecho de que esta medida apareciese en prensa y se señalizasen con
distintivos las comunidades adheridas, serviría para persuadir la delincuencia
e incivismo.

Como ya hemos dicho antes, Plataforma per Catalunya estará a favor de
cualquier medida que haga de la nuestra una ciudad más segura, y creemos
que si la policía puede entrar en comunidades, que previamente lo hayan
solicitado, esto sería así, ya que en ningún caso, y esperemos que no lo
utilicen como argumento, dejarían de patrullar las calles. Por estos motivos,
votaremos favorablemente a esta moción.
Y en la que se refiere a la línea de autobús que atraviese Gornal, pues por
supuesto que estamos a favor de cualquier medida que facilite la
comunicación del barrio.

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

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies. Votem favorablement de la 32, votem en contra de la 33, i sobre la
34, que ens sembla una moció molt correcta, demanaríem que la deixés sobre
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la taula, a l’espera de les converses que ens consta que n’hi ha, entre
l'Ajuntament i l’Entitat Metropolitana, per solucionar aquest problema. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha una petició, no sé si..., ¿deixem per després la petició que es
quedi sobre la taula? D’acord, sí, em sembla bé. Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, a favor de les tres mocions.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Franc Belver.

SR. BELVER
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, la primera moció, la moció 32, la que
explicava la Sra. Meritxell Borràs, respecte del minut de silenci, nosaltres
plantejàvem fer una transaccional, diguéssim, en els acords, que, molt
resumidament, el que plantejàvem era, per tal que no acabés molt diluïda
l’acció, el que plantejàvem és que en els plens municipals ordinaris, es
plantegés la possibilitat...

SRA. ALCALDESSA
Sí, possiblement no s’ha explicat, faig un parèntesi, no s’ha explicat que hi
havia.

SR. BELVER
Doncs si és amb transaccional inclosa, nosaltres...

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Belver, ho dic perquè hi ha públic i crec que val la pena, s’havia fet una
transaccional entre els grups polítics, el Sr. Franc Belver havia fet una
proposta concreta, ha estat valorat per part de tots els portaveus positivament,
acceptada, evidentment, pel grup proposant i, per tant, estem votant,
diguéssim, la moció ja modificada, per tant, posicionament.

SR. BELVER
D’acord, amb aquesta incorporació, doncs llavors votaríem favorablement a la
moció número 32.
Respecte de la moció número 33, la que fa referència a la moció que es titula
sobre la seguretat a la ciutat. A veure, coneixedors de l’actuació que s’està
fent en el municipi de Salt, creiem que, evidentment, Salt no és l'Hospitalet i
que la quantitat, diguéssim, i la complexitat del conjunt de la ciutat i la
grandària de la ciutat, fan que siguin aspectes suficientment rellevants, com
per tenir una dificultat molt important per poder tirar endavant una iniciativa
com aquesta.
Pensem que, en el municipi de Salt, el que s’està fent és una prova pilot en
una illa, tota junta, que són deu comunitats, que de moment no han sortit
d’allà, diguéssim, ho fan en deu comunitats. Si féssim una proporció, això
podria significar que a la ciutat de l'Hospitalet, doncs potser ho hauríem de fer
en dues-centes comunitats. Garantir, perquè, a més a més, en el moment que
tu fas aquestes coses, garantir presència policial a dues-centes comunitats, de
manera permanent, això significa, no ens enganyem, que estem retirant
recursos d’un altre lloc. Si hem de passar pel matí, per la tarda, per la nit, com
zones de patrullatge, això seria inviable. Més enllà que, a més a més, jo crec
que la mesura com a tal, no és exactament el que crec que hauríem de buscar
en aquests termes.
A veure, com vostès saben, a la nostra ciutat ja fa anys que tenim en marxa
diversos elements, que estan treballant amb les comunitats de propietaris, a
petició de les comunitats de propietaris, i oferint serveis a les comunitats de
propietaris per tal de millorar la convivència, el civisme, dins de les comunitats
i en l’entorn d’aquestes comunitats. Per tant, el que jo crec és que, en tot cas,
hauríem d’aprofundir en aquests mecanismes de convivència, en aquests
mecanismes de civisme, i no introduir policies a les escales de veïns que, a
més a més, segons i com poden ser francament generadors de conflictes.
Pensem que estem envaint, estem entrant, en un espai privat i que, per tant,
la comunitat de propietaris pot dir que sí o pot dir que no. Però, fins i tot,
encara que digués que sí, si algun dels veïns no estigués d’acord, ens podria
generar greus problemes.
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Per tant, jo crec que el que hem de fer és aprofundir en els mecanismes que
ja tenim desenvolupats a la ciutat, si hem de posar alguns mecanismes més,
els anirem millorant sempre que calgui, però crec que la policia, en aquest
cas, patrullant per dins de les escales, no seria una solució.
I respecte de la moció 34, el que li plantejava el Sr. Salmerón, és el que jo li
volia plantejar. A veure, nosaltres plantejàvem deixar aquesta moció sobre la
taula, en base a què, a veure, aquesta reivindicació dels veïns, de les veïnes,
de la Coordinadora del Gornal, que la línia 14 entri en el Gornal i pugui fer la
comunicació entre el nord i el sud de la ciutat, des del barri del Gornal, ja és
una vella reivindicació que s’ha anat treballant des de diferents aspectes,
diguéssim, o amb diferents possibilitats.
La possibilitat amb la que sempre s’havia treballat, o sempre s’havia plantejat,
era que la línia 14, una vegada ha arribat a la rambla de La Marina, acabés
sortint a la Granvia i entrant dins del barri del Gornal. Aquesta possibilitat és
una possibilitat, diguéssim, molt complexa, que indefectiblement, per mantenir
una freqüència decent de la línia d’autobusos, significaria l’increment del
nombre de vehicles, la qual cosa, a més a més, significa l’increment de
conductors. Això significa un increment de cost molt considerable, que
pensem, solidàriament, que en aquests moments no seria de rebut que
nosaltres ho plantegéssim a la TMB, perquè aquests costos no serien
assumibles.
El plantejament que vostès fan i alguna alternativa que nosaltres estem
treballant, i el Sr. Bonals té demanada una reunió amb els responsables del
TMB, per tal d’aconseguir una solució semblant, similar a la que vostès
plantegen, és a dir, que la línea 14 arribi a l’encreuament de l’avinguda
América amb l’avinguda Europa i, per tant, a peu de l’abaixador de Bellvitge,
pensem que segurament no és la millor de les situacions, però, com a mínim,
milloraria la possibilitat de mobilitat en el barri del Gornal.
En qualsevol cas, també els hi dic una cosa, si posessin en marxa la línea 9,
que ja té la parada feta, l’andana feta, i que tenim tot el tram de l'Hospitalet fet
i que hauria ja d’estar en marxa, aquest problema no existiria, aquest
problema ja no existiria. Per tant, posar la L14, allargar la L14 i perllongar el
seu recorregut, en un minut i mig, en dos minuts, segurament pot acabar
essent assumible si trobem la manera de fer-ho, millorarà la connexió i la
possibilitat de la mobilitat dels barris del Gornal, nord-sud, però el que
millorarà considerablement la mobilitat dels veïns del Gornal, o de qualsevol
veí de la ciutat que vulgui anar al Gornal, és la posada en marxa de la L9, que
té la parada, té l’andana allà, a disposició dels trens.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Val, sí, bé, jo li vull informar que he fet un estudi del temps que pot trigar
l’autobús, i amb una mitjana estadística, en el pitjor dels casos són 180
segons, des d’on està la parada ara, a l’abaixador, per el projecte que hem fet
nosaltres, sobre 180 segons en el pitjor dels casos trobant-se semàfors
vermells, etc.
Bé, nosaltres acceptem la seva proposta, perquè la dugui a terme.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs la deixem a sobre de la taula? Quedaria sobre de la taula aquesta
moció, quedaria, per tant, aprovada la primera, rebutjada la segona i la tercera
a sobre de la taula. Molt bé, passem ja al bloc d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Sra. Secretària.

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

MOCIÓ 32.- PER LA INSTITUCIONALITZACIÓ DEL MINUT DE SILENCI.
A proposta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el grup
municipal de Convergència i Unió accepta l’esmena al text de la moció, la qual
se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la mateixa, amb la redacció definitiva acordada unànimement en
Junta de Portaveus i que és el que figura transcrit a continuació:

ATÈS que els primers dies de 2012 cinc dones han estat assassinades a
Catalunya víctimes de la violència masclista (sis si comptabilitzem la que es
va produir el 31 de desembre de 2011 i que s’ha consignat també en les
dades de gener de 2012). Aquesta realitat no és assumible com a societat i
ens porta a voler donar un nou pas endavant com a municipi per tal de
denunciar-la i sensibilitzar la nostra ciutadania en el rebuig i condemna.
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ATÈS que fa uns anys el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar el
Protocol de violència de gènere, una eina que articula el model d’actuació, el
sistema d’atenció i derivació entre els serveis implicats en situacions de
violència. Aquest ha de possibilitar l’orientació als i a les professionals sobre
els passos a seguir en funció de les característiques de la situació sobre la
qual s’està intervenint i facilitar el treball en xarxa entre tots els serveis
implicats, la coordinació i la derivació o transferències que se’n puguin fer de
cada cas. Aquest document es va començar a treballar amb els agents i
actors implicats en el procés i contempla també l’obtenció periòdica
d’informació que ens permeti conèixer les situacions de violència del municipi
per tal de preveure i sensibilitzar de la millor manera possible a la població.
ATÈS que un dels objectius importants com a administració ha de ser el
d’informar i formar la població i el personal implicat sobre la violència de
gènere i els seus processos. No hi ha millor manera de rebutjar que ser
conscient de la xacra social que suposa.
ATÈS que en coherència amb tot l’exposat i donant suport a iniciatives de la
societat civil per tal que entre tots i totes donem una resposta unànime de
condemna i suport cap a les dones que pateixen qualsevol forma de
maltractament, proposem l’adopció dels següents acords, per fer més visible
les mostres de rebuig contra la violència masclista i amb l’objectiu de
sensibilitzar la població sobre el greu problema que suposa aquesta xacra
social,
A proposta del grup Polític de Convergència i Unió, l’Ajuntament Ple adopta
els següents acords:
PRIMER.- ACORDAR que a l’inici de cada Ple municipal amb caràcter
ordinari, es commemori amb un minut de silenci a totes les víctimes
assassinades com a conseqüència de la violència masclista des de la
celebració del Ple anterior.
Es procedirà a la l’inici de cada Ple ordinari amb la lectura un
punt on es doni coneixement de totes les víctimes de la violència
masclista produïdes en el període acordat. L’alcalde/alcaldessa donarà
inici i finalització a aquest minut de silenci.
Aquest punt no serà procedent si durant el període que va d’un
Ple ordinari a un altre no hi ha hagut cap víctima per aquesta causa.
Si la víctima conseqüència de la violència masclista fos veïna de
la ciutat de L’Hospitalet, l’homenatge en mostra de dol, condol i rebuig a
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aquest tipus de violència, es realitzarà duent a terme un minut de silenci
a les 12h a la Plaça de l’Ajuntament l’endemà del coneixement de la
noticia de la defunció. En aquest casos també es penjarà al balcó de
l’Ajuntament un element que mostri el rebuig a la violència masclista o
bé s’hissarà la bandera de la ciutat a mig pal, si prèviament s’ha produït
declaració de dol.
SEGON.- ESTUDIAR la introducció d’un nou apartat al REGLAMENT
D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, en el seu CAPÍTOL VUITÈ (De Cerimonial i Protocol), per
institucionalitzar la cerimònia del minut de silenci, ja sigui aquesta per dol o
condol, per homenatge o commemoració d’un esdeveniment tràgic o una
defunció, ja sigui com a mostra de rebuig al fet causant, o de respecte a
persones de rellevància per a la ciutat, recentment mortes per causes
naturals, accidentals o doloses, incloent-hi en aquest punt els punts de l’acord
anterior respecte a les víctimes de violència masclista.
TERCER.- Dur a terme un minut de silenci en el ple del mes de novembre de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en commemoració del dia
internacional contra la violència masclista.
QUART.- Proposar als centres educatius del municipi que facin, si cal encara,
més incidència en aquesta xacra per tal de formar en la convivència i
conscienciar als nostres infants i joves, futurs adults.
CINQUÈ.- Convidar, especialment les associacions de dones del municipi, així
com a la resta d’entitats del municipi a participar dels minuts de silenci de
manera activa.
SISÈ.- Enviar còpia d’aquesta moció al Consell Comarcal del Barcelonés, la
Diputació de Barcelona i a l’Institut Català de les Dones Generalitat de
Catalunya.

MOCIÓ 33.- RELATIVA A LA SEGURETAT DE LA CIUTAT. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 12 vots favorables dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez, assistents presents en el moment de la votació.
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MOCIÓ 34.- SOBRE EL RECORREGUT DE LA LINEA DE BUS L14.
(AQUESTA MOCIÓ 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, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, s’organitzen com vulguin.

SR. ESTEVE
Sí, sí, gràcies Sra. Marín. Jo presentaré les dels centres educatius i de les
participacions preferents, i el meu company la de sobre la violència de gènere.
Respecte a la moció en defensa dels centres educatius de titularitat municipal,
dir que, des de fa anys, aquest Ajuntament ha fet una opció ferma per a la
creació d’una xarxa d’escoles bressols municipals i una potent escola
municipal de música, com element no solament de l’oferta educativa, si no
com element de cohesió social i com element d’igualtat d’oportunitats.
L’incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels acords signats
amb les entitats municipalistes, tant amb la Federació de Municipis com amb
l’Associació de Municipis, és un fet i s’ha concretat en la reducció de
l’aportació, per part de la Generalitat, d’un 11% en les escoles bressols i d’un
24% en les escoles de música. I en la no convocatòria de beques, fet
gravíssim, en la no convocatòria de beques de 0-3 pel present curs.
L’altre qüestió que plantegem és que la Conselleria, doncs en aquests
moments està posant en perill la viabilitat d’aquests serveis i la gestió feta
amb èxit per part dels Ajuntaments.
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L’anunci fet per la Consellera Rigau en els mitjans de comunicació, el passat
25 de gener, en la partida pressupostària del proper pressupost de la
Generalitat de Catalunya, saltant-se el procés negociador en la comissió
mixta, ja va anunciar que reduiria un 20% l’aportació a les escoles municipals
bressols i un 29% en les escoles música, en el seu pressupost. Per tant, a
més a més, la Generalitat ha posposat “sine die” el pagament del que deu a
aquest Ajuntament i a tots els ajuntaments de Catalunya, al voltant de 112
milions d’euros fins a finals d’aquest curs, a finals d’aquest any 2012.

Essent les 21.08 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la
Sra. Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Disculpe Sr. Esteve. Yo les agradecería que estuviéramos todos un poco en
silencio, si no, es que esto se va alargar mucho más y yo creo que además es
una cuestión de respeto a la persona que está hablando. Gracias

SR. ESTEVE
Gràcies, Sra. Alcaldessa accidental, en tot cas, li agraeixo. Molt bé, per tant,
aquestes mesures que he relatat, ens estant provocant un dèficit econòmic i
seriosos problemes de tresoreria a l’Ajuntament i, per tant, un intent de canvi
de model educatiu per part de Convergència i Unió, des del Govern de la
Generalitat.
Per tant, com aquest Ajuntament vol mantenir les polítiques educatives, com a
prioritat i el servei públic de qualitat, per tal de garantir la cohesió social i
l’etapa del 0-3 i ensenyaments artístics, nosaltres proposem, en aquesta
moció, de la mateixa manera que es va aprovar en el Parlament de Catalunya
fa uns dies, reclamar el reconeixement institucional de la qualitat dels serveis i
la bona gestió realitzada a través dels centres de titularitat municipal i
l’absoluta transparència i rendiments de comptes fets en cada exercici
econòmic, per part dels ajuntaments al Departament d’Ensenyament respecte
a la gestió tant de bressol com d’escoles música.
Reclamar al Departament, el manteniment de l’actual model instaurat per la
LEC i també per una llei del Parlament del 5/2004. Reclamar al Departament
d’Ensenyament que asseguri el finançament dels centres educatius, tant en
les escoles de música, com les escoles bressols. Reclamar al Departament
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d’Ensenyament que concreti la partida i obri la convocatòria de beques, que ja
anem tard sis mesos, en les beques d’aquest curs per les bressols. I
finalment, reclamar al Departament el pagament de les aportacions
econòmiques que tenen, com a data fixada fins al 31 de desembre de 2012,
però evidentment, esperem que no esgotin aquest termini.
La segona de les mocions en defensa de les afectacions de les participacions
preferents. Desenes d’entitats financeres dels nostre país han comercialitzat
gairebé tretze mil milions d’euros en anomenades participacions preferents, i
han atrapat els estalvis de prop de set-centes mil persones a tot l’Estat. Ha
hagut canvis legals a l’ordenament jurídic espanyol per la Llei 47/2007, que
pretenien protegir als petits inversors, precisament davant d’aquests productes
financers complexes. I aquest canvi normatiu deia que les entitats, que prestin
serveis d’inversió, haurien de comportar-se amb diligència i transparència en
interès dels seus clients, cuidant els seus interessos com si fossin propis. Les
entitats que prestin serveis d’inversió haurien de mantenir, en tot moment,
adequadament informats els seus clients.
És un fet que això no ha passat perquè la pròpia Llei, doncs preveia que la
Comissió Nacional del Mercat de Valors fos la que vetllés, precisament, per
complir aquesta Llei. I la Comissió Nacional de Valor defineix aquestes
participacions preferents, com un instrument complex i de risc elevat.
Precisament unes participacions que han estat ofertes a aquells inversors amb
poc coneixement en el món de les finances.
Per tant, les entitats financeres han omès informació, creiem que han
enganyat a aquestes set-centes mil persones i que, evidentment, aquestes
persones han perdut el valor nominal dels seus estalvis. Per tant, el que
nosaltres entenem i per això demanem, és que no es reprodueixi, per un
costat aquesta situació d’engany, amb noves propostes per refinançar aquests
fons i que, evidentment, l’Estat i el Govern, doncs optin per revisar
exhaustivament tots els texts de conveniència que s’han fet en aquestes
oficines, amb l’objecte que el contracte de subscripció d’aquestes
participacions, o de qualsevol altre producte de risc, quedi sense efecte legal i
que, evidentment, es preguin les mesures pertinents, per part del Govern de
l’Estat, per a la devolució del capital inicial a totes les persones inversores, i
es prenguin les sancions, s’ha atorguin les sancions corresponents a les
entitats financeres que han vulnerat la Llei.
I finalment, demanem que el Govern presenti un projecte de Llei de
transparència i qualitat en la comercialització del productes financers, per tal
d’acabar amb els abusos i l’opacitat de la banca espanyola.
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SR. SALMERÓN
Bé, la darrera moció, és una moció amb motiu del vuit de març, el Dia de la
Dona Treballadora, i és una moció que la portem en aquest Ple, com posant
en valor tota la lluita que han fet durant, tots aquests anys, les dones, la dona
treballadora especialment, en la conquesta dels seus drets i de la seva
autonomia personal i fer-nos ressò de la situació dramàtica, tràgica, que en el
que portem d’any, ja s’han donat la meitat de dones mortes del que va haver
en tot l’any 2011. Nosaltres pensem que no és una situació casual, que la
conjuntura econòmica té molt a veure amb aquesta situació, que té molt a
veure amb la dificultat de les dones per emancipar-se, i que no hi ha
autonomia personal, ni autonomia emocional, ni autonomia psicològica, quan
hi ha dependència econòmica per part de les dones.
Així serà, en aquest sentit, que demanem en aquest moció, que es prenguin
les mesures adients per recuperar situacions, instruments i polítiques que
s’havien portat a terme en els últims anys, que s’han deixat de prestar per part
del govern tripartit de Convergència i Unió i el Partit Popular i, per tant,
demanem que es posi en valor que es recuperin aquestes polítiques, com
reclamar que es recuperi el programa de seguretat contra la violència
masclista al Departament d’Interior; promoure una major coordinació entre
totes les institucions, per millorar i prevenir aquesta xacra de la societat;
reafirmar també el compromís d’aquest Ajuntament, per seguir mantenint i
impulsant aquestes polítiques i, en definitiva, continuar treballant, tots plegats,
institucions i ciutadania, per garantir l’autonomia personal i l’autonomia de les
dones en la conquesta d’aquests espais personals i, per tant, el compromís
d’aquest Ajuntament amb la societat civil per tirar-ho endavant, moltes gràcies.

SRA. PEREA
Moltes gràcies, Sr. Salmerón. Pel posicionament, Plataforma per Catalunya.

SR. ORDOÑEZ
Gracias Sra. Perea. A ver, sobre la moción número 37, nos vamos a abstener.
Sobre la 35, que es la que hace referencia a las participaciones preferentes,
bien, la verdad es que se la votaremos a favor, la presentación nos ha
parecido bastante pobre y creo que desconocen bastante el producto, pero
bueno, igualmente se lo votaremos a favor. Las participaciones preferentes se
llevan colocando, las llevan colocando los bancos, desde hace muchos años,
desde 1999, ya se han colocado más de veintiséis mil millones de euros en
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participaciones preferentes. Más o menos se calcula que hay unas setecientas
mil afectadas y se calcula que unas doscientas mil son familias catalanas.
Es importante explicar bien lo que son las participaciones preferentes. Son
valores emitidos por sociedades, que no permiten participación en el capital, ni
derecho a voto. Son productos de inversión poco líquidos, y que no tienen
vencimiento, que además la emisora amortizará, si quiere y cuando quiera. Y
es muy importante decir que no están cubiertos por ningún fondo de garantía,
recordemos que el fondo de garantía sí que cubre, por ejemplo, las
imposiciones a plazo fijo, con un máximo de cien mil euros por titular y
entidad. Aquí viene el problema que sufren los afectados por las
participaciones preferentes, ya que el fondo de garantía cubre estas
imposiciones a plazo fijo, pero no la inversión en renta fija, que es lo que son
estas participaciones. Es curioso que se les llamen preferentes, ya que sólo
tienen preferencia respecto a los accionistas y no sobre ningún otro tipo de
acreedor.
Otro de los problemas es que éstas son inversiones en el propio banco, con lo
que se puede no cobrar intereses si éste tiene pérdidas o, es más, el banco
puede decidir que los beneficios puedan ser utilizados para reforzar recursos
propios. Esto hace que, en caso de quiebra de la entidad, se tengan muchas
menos garantías de cobro. Tenemos que tener en cuenta, que las
participaciones preferentes tienen muy poca liquidez, ya que cotizan en
mercados secundarios, muchas veces con precios poco objetivos. También
tenemos que saber que el precio de un banco, ¡ay! de un bono, perdón, se
calcula al actualizar los flujos de pago del mercado, por lo que a medida que
aumenta el tipo de interés, de descuento, disminuye el precio y viceversa.
Para el minorista, típico perfil de contratante de estas acciones subordinadas,
hay dos riesgos básicos al acudir a esta clase de mercados, que el precio
haya caído desde su lanzamiento y que no haya inversores a los que vender
las preferentes, con lo que pasan a ser productos ilíquidos. Hoy en día, estos
minoristas se encuentran con que no pueden rescatar sus ahorros, ya que
muchas entidades financieras han paralizado la tramitación de órdenes de
venta en el mercado de renta fija. ¿Qué están haciendo los bancos con esto?
Que tras las nuevas medidas de la autoridad bancaria europea, las
preferentes no contabilizan como capital de máxima calidad, y lo que hacen
las entidades financieras es ofrecer el canje por acciones o por deuda
subordinada o por bonos contingentes convertibles, que son bonos que se
convierten en acciones si el “core capital” de la entidad en cuestión baja del
7%.
El problema para el minorista, viene porque si no acepta estos canjes, el
banco está facultado a no devolverles su dinero y vender estas preferentes en
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un mercado como el AIAF, que es un mercado de renta fija, y esto puede
suponer un descuento de hasta el 50% del valor nominal. Nos encontramos
que el cliente, debido muchas veces a una mala praxis en la comercialización,
entró en las preferentes pensando que serían una especie de bonos con
cupón trimestral o semestral. Esta mala praxis en la comercialización, junto
con la poca responsabilidad en la “Market in Financial Instruments Directive”,
por parte de las entidades, que en muchos casos no tuvieron en cuenta el
perfil del contratante, hacen que, desde nuestro grupo municipal de
Plataforma per Catalunya, reclamemos a los juzgados y a los tribunales de
este país, la nulidad de los contratos suscritos y la reposición de las pérdidas
sufridas por los miles de pequeños inversores.
Esto respecto a la moción de las preferentes, y respecto a la moción número
36, que es sobre la violencia de género, la verdad es que, bien, obviamente
nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia de género, pero nos
parece muy lamentable el tipo de moción que han presentado, frivolizan
ustedes aquí con la violencia de género, cuando lo que nos hacen votar son la
renda mínima de inserción, les retallades. Consideramos que la violencia de
género es bastante grave como para poder hacer una moción y traerla por si
sola, y que todos nos pongamos de acuerdo en votar. Y no hacer, como
ustedes han hecho, frivolizar con un tema que ustedes lo han metido muy
ideológico y creo que esto está por encima de las ideologías y de cómo han
presentado ustedes, la moción.
Nos hablan de la crisis, de la reforma de la Ley de Dependencia, de las
tasques domèstiques, bueno pues a lo mejor usted no colabora en casa o sí,
pero bueno, todo esto, no tiene nada que ver con la violencia de género, de
acuerdo. Entonces, nos hablan de que la pobreza tiene “rostre de dona gran”,
bueno, desgraciadamente hoy en día té “molts rostres”, ya no solo de “dona
gran”. A todo esto, obviamente, cuando ustedes, despues de hacer una
moción bastante frívola, nos plantean unos puntos en los cuales, pues bueno,
nuestro grupo se va a posicionar, punto por punto.
En el punto uno, nos vamos a abstener. En el punto dos, lo que habla de la
coordinación entre instituciones pública y privadas, para que ante la menor
señal se pueda responder a este tipo de violencia, se lo vamos a votar,
obviamente, a favor. Sobre el punto tres, nos vamos a abstener. Claro, luego
aquí es donde viene lo curioso, cuando ustedes nos hablan de la Ley del
aborto, de las retallades, es que, bueno, yo sinceramente les pido que los
puntos 4 y 5 los retiren. Si no los retiran, nosotros se lo votaremos en contra,
pero esperemos que no frivolicen y mezclen el tema de la violencia con otros
temas.

…/…

164

Essent les 21.20 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta

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

SRA. BORRAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció en defensa dels centres
educatius de titularitat municipal, des que s’ha constituït el nou Consistori,
vostès han presentat tres mocions en la mateixa línea, set referents a altres
àmbits i, la veritat, per part nostre, ja els hi hem dit tot el que havíem de dir,
per tant, nosaltres, votem en contra.
Respecte a la moció que fa referència a les polítiques actives contra la..., no
primer vénen les participacions preferents. Aquest és un tema molt delicat, en
el que, lamentablement, molta gent s’ha trobat atrapada, perquè essent
productes de risc, es van vendre com a productes sense risc, en un moment
de necessitats de capitalització de les entitats financeres i, tenint en compte
que inicialment aquests instruments, doncs contaven com a recursos propis
per aquestes entitats financeres, i per tant, doncs no es va explicar, com a
mínim, diguem-ho així, de forma correcta, a qui comprava, a qui acabava
adquirint, doncs aquestes participacions preferents.
I, a dia d’avui, un tipus de persones que volien alguna solució, o alguna
proposta en l’àmbit financer, per part de les entitats financeres de tipus
conservador, és a dir, que no volien jugar-se-la, que volien estar tranquils amb
el diners, en un àmbit en el qual, doncs bé, encara que fossin pocs diners,
però els anessin donant una cosa segura, s’han trobat que han adquirit un
dels àmbits més insegurs qui hi ha. Per tant, nosaltres votarem favorablement,
encara que segurament en la literalitat, doncs, no hi estem al 100% d’acord,
però entenem la bona intenció de la proposta que avui vostès presenten.
Respecte a l’altre moció, la de la violència de gènere, miri, amb el que és la
lluita contra la violència de gènere, nosaltres hi estem d’acord com el qui més,
com a mínim, igual que el qui més i, per tant, en aquest sentit, doncs crec que
no hem de demostrar rés. Ara aquí es comentava, i és cert, aquí vostès han
fet un aigua barreig que jo crec que, amb tota sinceritat, que no ajuda, perquè
acaben parlant, escolti’m, i a més en un mateix punt, de la Llei de l’avortament
i dels drets laborals de les treballadores i treballadors. No sé, amb tota
sinceritat, doncs, què té això a veure amb el que és la violència de gènere?
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I desprès, reclamar que es recuperi el programa de seguretat contra la
violència masclista, del Departament d’Interior de la Generalitat. Jo crec que,
amb tota sinceritat, que aquell era un programa, no diré que fos incorrecte,
però ara n’hi ha d’altres i avui, precisament, es presentava a la nostra ciutat un
que donava una resposta interessant, la xarxa on line, per millorar la protecció
a las víctimes de violència masclista, i vostè pot fer carotes, totes les que
vostè vulgui, però sap què passa? Aquest és un tema massa dur i sensible,
com perquè acabem fent tots plegats un discurs, si em permet l’expressió,
doncs de poca volada, i que acabem dient coses que no es corresponguin al
que toca i, per tant, m’abstindré de dir rés més i seré prudent. Gràcies. I
nosaltres votem en contra, perquè és que no correspon.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RIO
Sí, Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción, en defensa de los afectados
por las participaciones preferentes, vamos a votar a favor de la moción. Y les
recuerdo que esto es una cuestión de cincuenta días, esto no es que el
Partido Popular, pues, no lo ha sabido atajar, esto viene ya de años
anteriores, en donde gobiernos anteriores, pues oiga, no han hecho lo que sí
que estamos haciendo nosotros, que es la regulación de un sistema
financiero, tan necesario también en esta materia, y por tanto, en cincuenta
días, hemos hecho muchas cosas y también nos vamos a poner, a partir de
ahora, a trabajar en este sentido. Que no es un tema fácil, no es un tema fácil,
pero evidentemente afecta a casi un millón de familias, y estamos hablando
de treinta mil millones de euros que provienen de los ahorros, en muchos
casos, de personas mayores y, por tanto, es un tema suficientemente delicado
como para ponerse a trabajar en ello.
Respecto a la moción de los centros educativos de titularidad municipal,
vamos a votar también a favor del primer punto, en contra del segundo, a
favor del tercero y del cuarto. Y desde luego, apoyamos y valoramos el trabajo
que están realizando los profesionales de la enseñanza en los centros
educativos, y también reclamamos que puedan ejercer esa profesión, con los
medios adecuados para ofrecer una educación de calidad.
Respecto a la moción en contra de la violencia de género, es verdad que es
un tema lo suficientemente serio, lamentable, e importante, para que
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hubiéramos intentado, y así se lo pedí, llegar a un consenso. Yo creo que
politizar la violencia de género es un error, ustedes han cometido un grave
error, puesto que siempre en este Pleno, siempre, año tras año, cuando ha
habido una moción contra la violencia de género, siempre todos hemos ido
juntos y se han hecho declaraciones institucionales. Y no ha podido ser,
porque ustedes no han querido, ustedes han querido politizar este tema y
todos se lo hemos pedido, todos los grupos políticos se lo hemos pedido, no
instrumentalicen este tema, que es lo suficientemente serio como para
politizar sobre ello y, míreme, peor aún si procede del gobierno de la ciudad.
Porque si se reclama a alguien un plus de seriedad, de responsabilidad,
desde la oposición, más aún se le debe exigir si estás en el gobierno de la
ciudad, y yo lamento profundamente que sea una parte de este Gobierno, el
que ha intentado y intenta dividirnos a todos los grupos políticos, respecto a
este tema.
Por tanto, y además ustedes hacen aquí, hablan de todo, hablan de todo, o
sea, en lugar de buscar un punto común de unión entre los grupos políticos
contra esta lacra, que lo es, ustedes nos han intentado dividir. Por eso
votamos en contra del punto uno, punto dos, abstención en el punto tres y a
favor del punto cuatro y del punto cinco. Y pido, por favor, que nunca más
politicemos la violencia de género.

SRA. ALCALDESSA

Molt bé, per part del Partit Socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, pel posicionament del grup socialista. La primera
moció en defensa dels afectats de les participacions preferents, sense cap
intenció de fer cap “master class” a ningú, justament el problema que hem
tingut, justament el problema que hem tingut és que han enganyat a la gent.
Aquí estem davant d’una història que ha significat enganyar a set-centes mil
famílies que estaven pensant, que creien que estaven posant als diners en
una llibreta a termini, en una cosa segura, que els hi donava un rendiment,
que el hi van oferir un bon rendiment, que fa anys que dura això, que ells han
anat tenint aquest rendiment, però en el moment en el que les coses s’han
complicat, s’han trobat que ni tenien rendiment, no tenien interessos, ni tenien
el capital. I per tant, els estalvis de tota una vida s’han anat a norris, i això ho
han fet les entitats financeres.
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Tota l’explicació de què signifiquen aquestes participacions preferents,
segurament l’inversor que acaba de cobrar una indemnització, perquè l’han fet
fora de la feina i va amb els seus trenta mil euros, quaranta mil euros, a
assegurar-se un complement de la seva pensió i, per si venen mal dades, per
poder ajudar als seus fills, l’últim que s’esperava és que el director de l’oficina
de La Caixa de tota la vida, l’enganyés. I si ens hi fixem, veurem com hi ha
multitud d’entitats financeres, especialment algunes que han fet d’aquest
producte, un producte estrella, que estan canviant de manera curiosa, com a
mínim, els directors d’aquestes oficines, amb un volum brutal, perquè el que
han fet és enganyar als seus clients i no volen tornar-los a trobar, cara a cara,
per dir-li, m’has enganyat, t’has menjat els estalvis de tota la meva vida.
Per tant, ens trobem davant d’aquesta qüestió, de la gent que ha estat
enganyada, perquè no sabien el que haurien d’haver sabut per ser grans
inversors, i van anar al seu home de confiança, el director de l’oficina de tota
la vida, doncs allà és on va estar la trampa, on van tenir el problema.
Nosaltres, a la ciutat, hem ofert i estem oferint un servei, des de l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor, des del primer dia estem recolzant a les
famílies que ens han vingut a veure, per veure què podem fer en cadascun
dels casos, perquè no és el mateix tractament el que estan fent les diferents
entitats financeres, o les solucions que els hi estan donant als impositors, i per
tant, el que estem fent és aquesta tasca d’acompanyament, d’assessorament,
fins i tot, ahir, en la Tecla Sala, va haver-hi una trobada, diguéssim, d’afectats,
que hi ha una plataforma d’afectats per aquesta qüestió, i vam fer una trobada
al Centre Cultural Tecla Sala, on vam posar en comú el conjunt d’accions que
podem fer amb les diferents entitats financeres.
Nosaltres, des de l’Ajuntament, des de l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor, continuarem donant suport a aquestes famílies, per veure de
minimitzar al màxim, el mal que ja se’ls hi ha fet, i veure si s’ha de prendre, i
això ho decidiran a la plataforma, les accions legals que corresponguin per
poder rescabalar-se d’aquesta pèrdua dels seus diners.

SRA. ALCALDESSA
Bé el Sr. Ordóñez, m’havia demanat la paraula per a un aclariment.

SR. ORDOÑEZ
Sí és un aclariment. Simplement era...

…/…

168

SRA. ALCALDESA
Ah! no havia acabat? Estaba parado y ¿cuánto le queda? Disculpe Sr. Belver,
me sobrará tiempo, lo meteré en la bolsa para el Pleno siguiente.

SR. BELVER
La segona moció, sobre el reforç de les polítiques actives contra la violència
de gènere, s’han dit moltes coses respecte d’aquesta moció, però mirin,
aquesta moció, a part de ser la moció habitual, diguéssim, que portem
habitualment abans del 8 de març, contra la violència masclista, a més a més,
té una càrrega social que es pot compartir o no, jo ho entenc, i que la redacció
ens pot semblar millor o pitjor, cap dels que estem aquí, em sembla que
tampoc som escriptors de “reconocido prestigio”, jo, per tant, no ho sóc. Per
tant, quan faig les mocions, intento que s’entenguin i posar allò que vull que
surti, i crec que aquesta moció busca, per una banda, condemnar tot el que és
la violència de gènere, a reforçar tot el que signifiqui polítiques actives contra
aquesta violència de gènere, i emmarcar aquest repunt lamentable que estem
tenint de violència de gènere en els últims temps, en el nostre país,
emmarcar-lo en l’entorn socioeconòmic en el qual ens trobem.
Podríem coincidir en el que té a veure o no té a veure, és opinable. Jo crec,
que aquesta moció està emmarcada en aquest sentit, està emmarcada en un
moment socioeconòmic complicat, i el que és evident, és que la pobresa, la
marginació, són elements no vàlids a l’hora que la violència de gènere tingui
un repunt en el nostre país, per tant, votarem favorablement a aquesta moció.
I respecte de l’última, la moció en defensa dels centres educatius de titularitat
municipal, és cert, jo estic d’acord amb la Sra. Meritxell Borràs, en el que
portem de mandat han vingut masses, masses mocions per parlar dels
centres educatius de la nostra ciutat i de les dificultats i, malauradament, no és
només a la nostra ciutat. Tant de bo, a partir del proper Ple, no cal que portem
cap moció més, tan de bo, però si les retallades de les escoles bressol del
11% que portàvem, passa a ser del 20%, 24% que teníem a les escoles de
música, passa a ser el 29%, si aquesta ha de ser la línea, diguéssim, si això
està marcant tendència de l’acció de govern, en els temes d’educació, molt
em temo que encara haurem de veure masses mocions, masses mocions més
per defensar, per impulsar i per ajudar a l’educació i als centres educatius de
la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
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Bé ara sí, Sr. Ordóñez, per a un aclariment que m’havia demanat.

SR. ORDOÑEZ
Era que si no retiraven el 4 i 5, els votaria en contra, i el 4 ho votaria a favor,
m’he equivocat.

SRA. ALCALDESSA
Ho pot repetir?

SR. ORDOÑEZ
Sí, el cuatro, el punto número cuatro de la moción, de ésta última, lo
votaríamos a favor, dos a favor, tres abstención, cuatro a favor, cinco en
contra y el seis a favor.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gracias. A ver, muy breve, son cinco minutos, vamos a ver, Sr. Ordóñez,
de frivolizar nada, quizás los únicos que han frivolizado sobre este tema,
quizás sin saberlo, son ustedes, sin saberlo son ustedes. Le pido que se
ponga, por un momento, en la piel de una señora grande, o de una dona
grande, o no tan grande, la cual no tenga ningún tipo de recurso económico y
esté padeciendo, cada día, la amenaza, la violencia, psicológica o no
psicológica, de su pareja, y no tenga ningún otro recurso económico más que
el de su pareja, y los pocos apoyos que tiene en la sociedad para movilizarse,
para poder siquiera hablar de lo que le está pasando, ve cada día como se
cercenan, ahora sí, se cercenan cada día en este sentido.
Por tanto, la violencia de género, la violencia doméstica, no es un bolet que
nos cae, y basta Sra. Borràs, tenim prou, allò sí que genera consens en fer els
minuts de silenci, s’han de fer polítiques per eradicar-les, i té una raó també
socio-econòmica, evidentment, també socio-econòmica, perquè si la dona no
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té elements d’autonomia econòmica, elements d’autonomia financera,
elements d’autonomia per poder dir-li al marit, fins aquí hem arribat, i poder
sortir-se’n econòmicament a un projecte de vida, continuarà callant fins a
situacions realment greus, com les que estem vivint. Per tant, no demano que
compartim la moció, però no tolerem que en diguin frivolitat del que estem
relacionant, evidentment, situacions socio-econòmiques amb situacions
familiars i personals molt greus.
Y, Sr. del Río, no le puedo pasar por alto lo que usted me decía, viniendo de
usted, que nos llame irresponsables sobre esta moción. Le quiero recordar,
por si usted no se acuerda, que durante los ocho años que usted ha estado en
la oposición, cada vez que los grupos políticos, ahora sí, traíamos mociones el
25 de noviembre, con motivo del maltrato y la violencia de género, muchas
mociones consensuadas por todos, excepto usted, usted se reservaba no
suscribir la moción, para entonces sí, de manera irresponsable, atribuir todas
las muertes al entonces gobierno socialista. Sí, sí, usted lo decía así, que la
culpa la tenía el gobierno socialista, porque no hacía. Nosotros aquí no
estamos culpando a nadie, por tanto, no sé porque usted se da por aludido,
sino que estoy señalando las razones socio-económicas que existen y que
tienen consecuencia en, creemos, en el repunte, que no es casual, de
desgraciadamente muchas mujeres muertas en lo que va de año.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, gràcies Sra. Marín. Simplement per dir que quan he defensat la moció de
les opcions preferents, evidentment, no volia donar cap lliçó de banca, i menys
a tres hores i mitja d’haver començat el Ple, per tant, ha estat una moció en la
qual hem volgut assenyalar amb el dit a qui enganya, no només a qui ha
enganyat, que són els protagonistes d’aquest engany, són els directors o
alguns empleats de banca, però especialment aquells que els hi van donar les
ordres per enganyar, que són els responsables d’aquestes entitats financeres.
Per tant, aquesta era l’opció que nosaltres hem portat aquí, no donar una lliçó
de banca respecte a exactament al “dedillo” què signifiquen aquests
productes, sinó assenyalar amb el dit a aquells responsables.
I em sorprèn que, des de Plataforma per Catalunya, al menys que surti des
d’aquí que la paraula frivolitat en els temes de violència, violència de gènere o
de qualsevol tipus i que s’adreci aquesta frivolitat cap a nosaltres. Jo li diria
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que cadascú miri el seu entorn i miri cap a casa seva si comet, a vegades,
frivolitat respecte d’aquests temes.
I respecte a les mocions d’educació, dir-li el que ja ha comentat el Sr. Belver,
portarem moltes més mocions, i aquest any, ja ho vaig anunciar en el Ple
anterior, si l’any 2011 va ser l’any en el qual es va expressar, de forma
punyent, la crisi de la sanitat pública al nostre país, pel retall dels
pressupostos de la Generalitat, aquest 2012 es posaran sobre la taula,
bàsicament, la crisi i les retallades, i es passaran així al món de l’educació,
amb un 14% menys de pressupost, hem retornat al pressupost del 2007, amb
150.000 alumnes més en el nostre país, i allunyant-nos d’Europa i allunyantnos de la qualitat educativa. Per tant, portarem tantes mocions com calgui, per
defensar l’educació a la nostra ciutat, perquè és la prioritat d’aquest govern i
també és la prioritat d’aquest grup polític.

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

SR. ORDÓÑEZ
Al portavoz, bueno al portavoz, al miembro de Iniciativa, decirle que la
violencia, obviamente, yo miro en mi entorno y obviamente usted debería
mirar en el suyo, porque considero que hay bastante más que en el nuestro,
que no hay.
Pero bueno, Sr. Salmerón, mire, no quiero entrar en un debate sobre la
violencia de género, y más cuando está demostrado que mantenemos una
misma postura en este tema, que los dos estamos en contra. Obviamente,
nosotros no hemos frivolizado, porque no le hemos hecho un discurso político,
y ustedes lo han mezclado con todo. Decirle que no es sólo cuestión de los
pobres o los ricos, o sea, no son sólo los pobres o las mujeres sin recursos las
que sufren violencia de género, las que tienen recursos también la sufren, no
simplemente es una cuestión económica, la mujer que está amenazada y
psicológicamente atada, da igual que sea de clase trabajadora, que rica, por
tanto, realmente nosotros no era una crítica a su moción, sino a cómo estaba
planteada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular, y yo concretamente, yo
considero que el único responsable de un maltrato y de un asesinato, es el
maltratador y el asesino, y punto. Nunca un gobierno es responsable de lo que
haga ese sinvergüenza o lo que haga ese asesino, ni lo he dicho, ni lo diré
jamás, el responsable es el maltratador y el asesino. Y, como aquí se ha
dicho, maltratadores y asesinos, desde ricos, hasta pobres, desde agnósticos,
hasta muy católicos, es la persona, es el individuo, es la condición humana,
lamentablemente, de ese individuo. Y, desde luego, yo nunca, a ver, usted ha
vinculado violencia de género con cercenar recursos económicos, hombre, sí,
usted lo ha dicho, tenga cuidado, porque en el mes de diciembre usted ha
cercenado recursos económicos, a cuarenta familias de la televisión de
Hospitalet, espero que no vincule usted una cosa con la otra. Y, hombre, yo
no sé qué le ha pasado, pero ha dicho los ocho años que han estado ustedes
en la oposición, todavía estamos en la oposición.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, és que, amb tota sinceritat, a mi els punts
d’hipocresia em superen i, per tant, que vostès ens diguin retallades, quan
vostès són els que ens van retallar els 759 milions que per llei ens pertocava i
que, a més a més, es van comprometre, i així estava firmat, doncs, escoltinme, les retallades les han produït vostès. Quan els 54 milions que havíem de
rebre, doncs el que és P3, P4 i P5, perquè no és una escolarització obligada, i
el govern central no va transferir els diners que corresponien, les retallades les
fan vostès. Per tant, quan vostès deixen un deute que cada dia s’ha de pagar
sis milions d’euros, cada dia sis milions d’euros només en interessos, les
retallades les provoquen vostès. Perquè vostès el que han fet és un desori,
han deixat un forat, un cràter, com va dir, sí senyor, com va dir el President,
un cràter, que ara les conseqüències les paguem tots plegats. I el que és trist,
serà que no només les pagarem la nostra generació, sinó la que ens ve al
darrera també, per tant, un punt de prudència quan parlen, amb aquesta
lleugeresa, del que ens toca aguantar, ens toca aguantar el que vostès han
provocat, un desastre, un desastre a nivell de l’Estat i un desastre a nivell de
Catalunya. I quan parlen de tot l’atur que hi ha al país, però quins ministres
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teníem aquí, un d’ells de la nostra ciutat. Per tant, un punt de prudència,
home, un punt de prudència quan vostès parlen amb aquesta alegria de la
situació que tenim tan negativa, perquè alguna cosa han tingut a veure vostès,
que han governat fins fa dos dies a Madrid i fins fa quatre en el govern de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No, muy breve, sólo para puntualizar. Sr. Ordóñez, si no quiere tener el
debate, no lo plantee, muy sencillo, vote o no la moción y ya está, pero no
abra usted los debates. La moción se refiere a las muertes por violencia de
género o por violencia machista, a las muertes, no estamos diciendo que sea
debido a la crisis, sino que hay más muertes debido a la situación económica,
ni siquiera tampoco a las retalladas, sino a la situación económica que
estamos viviendo en estos momentos.
I, Sra. Borràs, canviï una mica, no? o sigui, la solució sempre, quan se sent
acorralada, la solució és el reset, és que la culpa és del govern anterior, li pitja
vostè al reset i la culpa és sempre, sempre, del govern anterior.
Y, Sr. del Río, me refería a los ocho años que ustedes estuvieron en la
oposición en el gobierno central.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver, m’havia demanat la paraula també, ja per anar acabant, si
us plau.

SR. BELVER
Sí, sí, ràpid. Jo és sobretot per intentar que no ens quedem amb aquesta visió
apocalíptica, que sembla que estigui a punt d’acabar-se el món. Miri, de 31
anys del govern de la Generalitat, vostès han governat 24 i mig, clar, intentar
que tots els mals vinguin del mateix, dels set anys. A més a més, vostès ja
porten un any i mig aproximadament, un any i escaig ¿en algun moment la
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responsabilitat serà seva? Perquè, clar, si ens hem de passar, com a mínim
conèixer el marge, és allò de, necessitem governar deu anys, perquè el que
passi a partir de l’any onze, ja nosaltres serem responsables. En algun
moment hauran d’assumir alguna responsabilitat, en algun moment, jo no dic
que hagi de ser ara, però si ens pogués donar una orientació, ja aniria bé.
I miri, si tan malament està tot, si això és per estripar-ho tot, doncs estripin-ho,
deixin el govern, convoquin eleccions i ja està. Però clar, el que no poden fer,
perquè vostès prenen decisions, prenen decisions que tenen conseqüències, i
jo puc entendre i ho entenc, i m’ha sentit dir-ho més d’una vegada, solidaritat
tota. La situació és complicada, evidentment, si jo no li diré el contrari, però
vostès prenen decisions, i quan es governa es prioritza i es decideix, i s’opta, i
o posem els recursos aquí, o els posem allà, els traiem d’aquí o els traiem
d’allà. Jo no li estic dient, escolti, jo vull un pressupost de la Generalitat que
sigui el 5% més gran que el de l’any passat, però les seves prioritats i les
nostres, no coincideixen, vostès han restat d’on nosaltres pensàvem que no
s’havia de restar, que no s’havia de restar, i vostès ho han decidit, escolti, és
legítim, però de la seva decisió, vostès en són responsables.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs, si no és per al·lusions, jo crec que ja han finalitzat el torn.
Passem ja a l’últim bloc, a les mocions de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 35, 36 i 37;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 35.- EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS
PREFERENTS.
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:

MOCIÓ EN DEFENSA DELS AFECTATS PER LES PARTICIPACIONS
PREFERENTS
Atès que desenes d'entitats financeres han comercialitzat en total gairebé
13.000 milions d'euros en les anomenades “participacions preferents” des de
2007 (i més de 21.000 milions des de 2001), amb una informació insuficient,
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per no dir enganyosa, i una supervisió deficient, atrapant els estalvis d’unes
700.000 persones.
Atès que la Directiva 2004/39/CE relativa als mercats d'instruments financers
(MiFID); la Directiva 2006/73/CE relativa als requisits organitzatius i les
condicions de funcionament de les empreses d'inversió; i la Directiva
2006/49/CE sobre l'adequació del capital de les empreses d'inversió i les
entitats de crèdit, van ser incorporades a l'ordenament jurídic espanyol per la
Llei 47/2007, de 19 de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, de
28 de juliol, del Mercat de Valors.
Atès que aquests canvis legals, entre altres coses, pretenien protegir als petits
inversors davant productes financers complexos, que en la majoria dels casos
coincideixen amb els d'elevat risc. En concret, el Títol VII de Normes de
Conducta, establix en el seu Capítol I de Normes de Conducta aplicables a qui
prestin serveis d'inversió, establix que “Les entitats que prestin serveis
d'inversió haurien de comportar-se amb diligència i transparència en interès
dels seus clients, cuidant de tals interessos com si fossin propis, i, en
particular, observant les normes establertes en aquest capítol”. Més endavant
s'esmenta que “les entitats que prestin serveis d'inversió haurien de mantenir,
en tot moment, adequadament informats als seus clients” i que “tota
informació dirigida als clients, inclosa la de caràcter publicitari, haurà de ser
imparcial, clara i no enganyosa. Les comunicacions publicitàries haurien de
ser identificables amb claredat com a tals.” La pròpia llei preveu que sigui la
CNMV qui s'encarregui d'en “aquells casos que es detecti que el seu contingut
no s'ajusta al disposat anteriorment o no és adequat a la naturalesa o al
conjunt d'activitats que l'entitat o grup desenvolupa, la Comissió Nacional del
Mercat de Valors podrà requerir-li perquè incorpori al reglament quantes
modificacions o addicions jutgi necessàries”.
Atès que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) defineix les
participacions preferents com “un Instrument complex i de risc elevat”. I
adverteix que l’entitat s’ha d’assegurar que el producte és adequat als seus
coneixements i experiència prèvia per a valorar correctament la seva
naturalesa i riscos, mitjançant el que s’anomena test de conveniència.
Atès que a l’Estat espanyol aquests productes han estat oferts a usuaris que
mostraven en els test de conveniència un profund desconeixement dels
productes financers, així com la seva voluntat de no adquirir productes amb
risc.
Atès que diverses entitats financeres van ometre informació i van oferir
massivament les Participacions als seus clients assegurant-los que era un
producte sense risc, garantit i que tindrien disponibilitat immediata de la
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liquiditat en cas de necessitar-la. En aquell moment, ni la CNMV ni el Banc
d’Espanya van supervisar que les entitats oferissin productes adequats als
test requerits per la MFID
Atès que després dels canvis en la regulació del sistema financer introduïts
pel pacte internacional conegut com Basilea III, les participacions preferents,
entre altres productes financers com el deute subordinat o les cèdules
hipotecàries, no podran continuar sent productes de mercats tancats. Fins a
ara, quan el client necessitava la disponibilitat, la pròpia entitat oferia les
participacions a altre client. Ara, aquestes participacions haurien d'acudir a un
mercat secundari obert, sotmeses per tant a la més que probable pèrdua del
seu valor nominal. No obstant això, la pròpia entitat pot fer-se càrrec de
garantir el capital inicial del client, assumint si escau les pèrdues que es
poguessin derivar del canvi de mercat.
Atès en aquests moments, quan els clients i clientes d'entitats financeres van
a buscar els seus dipòsits es troben amb la impossibilitat de recuperar-los, no
saben quan els podran recuperar ni si podran recuperar la integritat del capital
aportat.
Atès que es tracta d'uns diners que en molts casos es corresponen amb els
estalvis de tota una vida i que en el context actual de crisis poden ser vitals
per la seva subsistència diària.
Atès que les entitats que no han volgut fer-se càrrec de garantir el capital
inicial del client, ofereixen diferents canvis de les participacions preferents per
deute subordinat i obligacions convertibles en accions, i que les persones que
estan signant aquest intercanvi ho fan davant la falta d'una opció que permeti
la recuperació immediata del capital inicial i de por de perdre el total del dit
cabdal. A més, d'acord amb la normativa MIFID, en el nou contracte s'ha de
respondre al qüestionari d'avaluació de la conveniència, havent-se observat
que en ocasions el qüestionari ha estat emplenat per endavant, oferint un
perfil d'alt coneixement del funcionament dels productes financers.
Atès que això suposa que milers de clients minoristes (estalviadors que
pretenien dipositar les seves rendes del treball en la majoria de casos), poden
perdre quantitats substancials dels seus estalvis fruit de l'opacitat i informació
deficient oferta per les entitats financeres que comercialitzaven les
participacions preferents. Els seus perfils d'inversors definits pels test de
conveniència, mostraven un profund desconeixement dels productes
financers, una total manca d'experiència en el sector i la seva voluntat de
contractar un producte que no posés en perill el capital inicial.
Atès que a la vista dels fets queda clar que les entitats van oferir productes
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que en absolut interessaven als inversors, que a més desconeixien la seva
naturalesa; que les entitats no van respectar els requeriments legals exigits
per a la comercialització de Participacions preferents i que la CNMV no va
realitzar cap control, o ho va fer molt deficientment.
Atès que aquest nou episodi escandalós, es suma a la reiteradament
denunciada opacitat i conductes abusives de la banca Espanyola, per part de
les institucions europees.
Atès que la “Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros” (ADICAE)
ha presentat davant la CNMV una denúncia contra diferents bancs i caixes
d'estalvis espanyoles per la comercialització irregular de participacions
preferents en els últims anys, en la que demana el reemborsament immediat
del 100% del capital invertit a aquells consumidors amb un perfil de risc
conservador que buscaven una inversió a termini fix amb capital garantit i que
ja hagin sol•licitat el reemborsament.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Cercar mitjançant l’Oficina municipal d’informació al consumidor
(OMIC), les formules adients per oferir assessorament als afectats per aquests
productes financers, que els permetin tenir la informació i coneixement
suficients, abans d'iniciar les accions legals pertinents.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a
1) Coordinar amb la CNMV la revisió exhaustiva de tots els test de
conveniència, amb l'objecte que el contracte de subscripció de
participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer de risc,
quedi sense efectes legals en el cas que no fos un producte adequat al
perfil de coneixement de productes financers de la persona contractant,
o que no s'adeqüés als riscos que manifestava estar disposat a
assumir.
2) Prendre, en aquests casos, les mesures pertinents, tant pel que fa a
la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que van
subscriure-les, com pel que fa a les sancions corresponents a les
Entitats Financeres que van vulnerar la llei ignorant els requisits legals
al comercialitzar-les.
3) Presentar un projecte de llei de transparència i qualitat en la
comercialització dels productes financers, amb l'objecte d'acabar amb
els abusos i l'opacitat de la banca espanyola i en compliment dels
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reiterats requeriments de la Comissió Europea.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Associació de
Veïns de L’Hospitalet, al President del Govern, al Ministerio de Economia, als
grups parlamentaris del Congres de Diputats, i del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Economia i
Coneixement, al Banc d'Espanya, a la CNMV, a ADICAE (Asociación de
Usuarios de Bancos i Cajas y Seguros de España) i a AUSBANC (Asociación
de Usuarios de Servicios Bancarios).

MOCIÓ 36.- SOBRE EL REFORÇ DE LES POLÍTIQUES ACTIVES CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
MOCIÓ SOBRE EL REFORÇ DE LES POLÍTIQUES ACTIVES CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÈNERE
Atès que el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora és una data
per celebrar els actes de valor i decisió de moltes dones que, arreu del món,
hem lluitat pels nostres drets, intentant fer un mon més just. És, també, un
moment per reflexionar i posar en valor els avenços aconseguits per les dones
i reivindicar i exigir els canvis necessaris per tal d’avançar cap a l’equitat de
gènere.
Atès que avui, el món es troba immers en una crisi econòmica, social i de
valors i les seves greus conseqüències les estan patint les persones que es
troben en una situació de més vulnerabilitat. Les dones, que representem més
del 51% de la població mundial, patim les conseqüències d’una societat
patriarcal, sexista i racista (violència masclista; desigualtats salarials i més
precarietat laboral; violència verbal; pressió d’estereotips i rols sobre el propi
cos de la dona, la maternitat, la cura de familiars, les tasques domèstiques;
ingerència de la jerarquia catòlica en la vida privada de les dones i la joventut,
etc.).
Atès que malauradament, en el que portem de 2012 hem de parlar
d’increment espectacular de les morts de dones per violència masclista a
Catalunya, 8 en total. Al 2011 van ser 10 i al 2010, 15.
Atès que els governs actuals a Catalunya i a Espanya estan implementant
mesures que agreugen les conseqüències que té aquesta crisi sobre el
conjunt de la població, alhora que estan plantejant una involució en matèria de
drets aconseguits per les dones. Aquestes polítiques ens estan fent retrocedir
en els drets de ciutadania dècades enrere. Alguns exemples són la moratòria
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de la Llei de dependència (PP), la reforma de les RMI (CiU), la reforma de la
Llei de l’avortament (PP), o el decret de la Generalitat pel qual es suprimeix el
Programa de Seguretat contra la Violència Masclista, perdent pressupost i
importància la lluita contra la violència de les dones.
Atès que malauradament, no tan sols no avancem, sinó que retrocedim a
mans de la dreta. No acceptem l’hegemonia de la lògica conservadora i
neoliberal, per la qual es nega l’existència d’alternatives per sortir de la crisi
d’una forma més justa, equitativa i solidària. Que la crisi la pagui qui la ha
provocat i que pagui més qui més té. Les reformes laborals i de pensions
aboquen a feminitzar encara més la pobresa i les desigualtats de gènere. Com
diuen diversos informes, la pobresa te rostre de dona gran.
Atès que des d’ICV-EUiA volem reivindicar avui, més que mai, l’esperit
primigeni del 8 de març i la memòria de totes les dones treballadores, que
d’una manera visible o invisible han contribuït a l’avenç dels drets dels quals
gaudim avui. I és en aquesta data tan significativa que exigim la necessitat
d’avançar en l’equitat de gènere, fent polítiques actives per eliminar les
desigualtats i la violència vers les dones, amb l’objectiu d’una ciutadania
plena, igualitària i democràtica.
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 1 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; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 10 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas,
Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
1. Reclamar que es recuperi el Programa de Seguretat contra la Violència
Masclista del Departament d’Interior de la Generalitat, com a instrument
de lluita eficaç contra aquesta xacra, així com un treball clar i decisiu en
els camps de l’educació, la prevenció i la intervenció.
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b) Ha estat aprovat el punt 2 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; dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 10 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
2. Promoure una major coordinació entre institucions públiques i privades
perquè, davant la menor senyal, es pugui respondre a la dona en
situació de risc. Cal reforçar les mesures de prevenció respecte la
violència de gènere, tant amb campanyes de sensibilització com
sol·licitant un retret social i institucional cap a aquestes conductes.

c) Ha estat aprovat el punt 3 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; dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots en contra
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 8
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
3. Reafirmar la voluntat d’aquest Ajuntament per seguir mantenint i
impulsant les polítiques d’equitat de gènere al nostre municipi.

d) Ha estat aprovat el punt 4 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez 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:
4. Demanar al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat de
Catalunya la retirada de la moratòria de la Llei de dependència i la
reforma de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), així com les retallades en
salut i educació.
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e) Ha estat aprovat el punt 5 amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb
6 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a
aquesta sessió i que literalment diu:
5. Exigir al Govern de l’Estat espanyol que no es modifiqui de manera
restrictiva la Llei de l’avortament ni es retallin els drets laborals de les
treballadores i els treballadors.

f) Ha estat aprovat el punt 6 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez 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:
6. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Institut Català de la Dona, a les associacions de dones del
municipi.
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 37.- EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT
MUNICIPAL.
MOCIÓ EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
Atès que des de fa anys aquest Ajuntament ha fet una opció ferma pel la
creació d’una xarxa d’escoles bressols municipals i de l’Escola de Música
municipal com elements importants en l’oferta educativa de la ciutat,
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demandada per la pròpia ciutadania.
Atès que la tasca realitzada tant per les escoles bressols com per l’escola de
música s’ha demostrat enormement valuosa no tant sols per l’èxit escolar dels
infants si no també com elements fonamentals per la cohesió social als barris.
Atès l’ incompliment per part del Departament d’Ensenyament dels acords
signats amb les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació Catalana de Municipis).
Atès que aquests incompliments s’han concretat en la reducció de les
aportacions per part de la Generalitat acordades (un 11% en escoles bressol i
un 24% en les escoles de música), així com la no convocatòria de beques pel
present curs.
Atès el qüestionament públic realitzat per la Consellera d’Ensenyament, Sra
Irene Rigau de la viabilitat d’aquests serveis així com de la gestió realitzada
dels mateixos pels ajuntaments.
Atès l’anunci fet per la Consellera Rigau als mitjans de comunicació el passat
25 de gener d’una nova retallada de les partides destinades a les escoles
bressols municipals d’un 20% i de les escoles de música municipals d’un 29%
en el pressupost pel 2012.
Atès la comunicació realitzada per la Generalitat de posposar sense data el
pagament de la seva aportació a aquests centres municipals corresponent al
curs 2010-2011
Atès que totes aquestes mesures estan provocant un dèficit econòmic i
seriosos problemes de tresoreria a l’Ajuntament, la dificultat de l’accés a
aquests serveis a les famílies més necessitades i en darrer terme el
qüestionament de la viabilitat econòmica d’aquests centres, i per tant del
model pactat i actualment vigent que es deriva de la ILP presentada i
concretada en la Llei 5/2004.
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives
com a prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental per
garantir la cohesió social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels
ensenyaments artístics, i la importància que tothom hi pugui accedir.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
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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 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 del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Reclamar el reconeixement institucional de la qualitat del serveis
i la bona gestió realitzada a través dels centres de titularitat municipal i
d’absoluta transparència i rendiment de comptes fets en cada exercici
econòmic al propi Departament d’Ensenyament

b) Ha estat aprovat el punt SEGON 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 en contra dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Reclamar al Departament d’Ensenyament el manteniment de
l’actual model de col·laboració institucional en l’àmbit dels centres
educatius municipals definits en la LEC i en la Llei del Parlament 5/2004,
de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, aprovada per
unanimitat.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
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TERCER.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que asseguri el
finançament dels centres educatius municipals amb el manteniment dels
mòduls d’aportació signats per tal de fer viable i sostenible la xarxa pública
d’escoles bressols i les escoles de música municipals.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 21 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
QUART.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que concreti la partida
i obri la convocatòria de beques per les escoles bressols que garanteixi
l’accés a aquests serveis educatius de les persones amb majors dificultats
econòmiques

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 del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 4 vots en contra dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
CINQUÈ.- Reclamar al Departament d’Ensenyament el pagament de les
aportacions econòmiques corresponents al curs 2010/2011 i evitar
l’endeutament que està significant per l’ajuntament aquest impagament per
part de la Generalitat.

f) Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 21 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb
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4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a
l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a totes les associacions de
pares i mares de les escoles bressol de l’Hospitalet, a les escoles bressols
municipals de la ciutat i a l’Escola Municipal de Música i Centre de les Arts.

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.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Plataforma per Catalunya, números 38, 39 i 40, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a l’explicació, Sr. Alberto Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Para la moción número 38, moción para estudiar la
aplicación de una tasa a las entidades financieras, por uso del espacio
público.
Bueno, en la ordenanza fiscal número 2.13, artículo 8, encontramos una tarifa
que, aparte de haber en los cajeros automáticos, están incluidas básculas
automáticas, máquinas recreativas infantiles, surtidores de gasolina y algunas
similares. El importe de dicha tarifa es de 146,08 euros por metro cuadrado y
año, para este 2012, lo que supone un incremento del 3% respecto al 2011.
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En comparación con los 146 euros que se aplican en Hospitalet, por metro
cuadrado, encontramos que en Palma de Mallorca, a los cajeros automáticos
se les pone una tarifa de 590 euros, en concepto de tarifa por espacio público,
en Toledo son 648 euros y en Sevilla va desde 525 hasta 1.155 euros.
Pensamos, como hemos dicho antes, que la crisis la han de pagar sus
artífices y no los ciudadanos, y que las entidades financieras son parte
responsable de la crisis.
Nosotros proponemos que se estudie la viabilidad para crear una tasa
específica, para que se eleve la tarifa a las entidades financieras, sin que esto
repercuta en los otros supuestos de la actual tarifa, como hemos dicho antes,
que eran cochecitos, básculas automáticas y máquinas recreativas.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, per a la presentació de les dues últimes.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, en una de les mocions, el que volem és que l'Ajuntament manifesti la seva
adhesió al Dia Europeu per a la prevenció del risc cardiovascular, que se
celebrarà el proper 14 de març. I això ho fem, perquè la primera causa de
mort al nostre país, són les morts per malalties cardiovasculars. Malalties
cardiovasculars com l’infart de miocardi, angina de pit, l’ictus, que la majoria
d’elles podien evitar-se seguint un estil de vida saludable i reduint els factors
de risc com el colesterol, la hipertensió, obesitat i tabaquisme.
La Fundació Espanyola del Cor alerta sobre l'aparició d'altres nous factors de
risc que amenacen també el nostre cor, com apnea del somni, estrès,
contaminació o consum de drogues. Hem de tenir en compte que a l’any
moren uns 17 milions de persones al món, a causa de les malalties
cardiovasculars i, segons l'OMS, el 80% d’aquestes morts podrien haver-se
evitat seguint un estil de vida saludable.
És preocupant que el percentatge d’adults obesos a Espanya és al voltant
d’un 15%, però hem de tenir en compte que al voltant d’un 17% dels joves
espanyols, d’entre 11 i 15 anys, presenta símptomes evidents de sobrepès. I
això és molt preocupant tenint en compte que als Estats Units, que és un país
conegut per la seva taxa d’obesitat, té una taxa d’obesitat infantil del 16%,
mentre que a Espanya la tenim del 19%.
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La Fundació Espanyola del Cor recomana unes mesures molt bàsiques per
controlar la nostra salut cardiovascular, com són no fumar, seguir una dieta
equilibrada, realitzar exercici físic de forma regular, controlar el colesterol i la
tensió arterial almenys una vegada a l'any, a partir dels 40 anys, en el cas de
les persones sanes, i amb major periodicitat en el cas que pateixin alguna
patologia.
Per això, ens agradaria que la resta de grups municipals poguessin fer que el
nostre Ajuntament s’adherís a aquest dia.
La otra moción, hablamos de la ampliación o solicitar al Ministerio de Justicia y
a la Generalitat de Catalunya, la ampliación de la planta de juzgados de la
ciudad de Hospitalet. Sabemos, y no es una situación nueva, que la situación
de nuestros juzgados, ya sea de Hospitalet, como de la mayoría, es una
situación de saturación y que eso lo que provoca es una lentitud en la
aplicación de justicia. Pensamos que la justicia es un derecho básico de todos
los ciudadanos.
Esto hace también que pensemos en la situación del personal de justicia, que
no tiene la culpa de esta saturación, muchos según fuentes judiciales, y
muchos de ellos que han contactado con nosotros, pues estos funcionarios
están alargando los horarios dos y tres horas extras cada día, para poder
tener una tasa de trabajo normal, una tasa de trabajo que actualmente
desborda lo que se considera normal. Pensamos que hay servicios, como el
de actos de comunicación, que debido a la crisis, pues obviamente han
aumentado y están completamente saturados.
Decir, para dar unos datos objetivos de esto, es que en Hospitalet tenemos
cinco juzgados de instrucción y siete de primera instancia, y tenemos una
ciudad que, más o menos, tiene unos 265.000 habitantes censados. En los
últimos 20 años sólo se ha creado un nuevo juzgado en l’Hospitalet, a parte
del juzgado de violencia doméstica, y obviamente este aumento no es
proporcional al aumento de ligitiosidad en los juzgados. Pensamos que en los
últimos 10 años ha aumentado sobre un 300% la ligitiosidad y que en un
período comprendido entre el 2007 y el 2010, más o menos, aumentaron en
un 90%, y esto no se corresponde al aumento de juzgados. Lamentablemente,
todos sabemos que, en los periodos de crisis, el número de demandas
aumenta, y el partido judicial de l’Hospitalet, pues ha subido, como en la
mayoría de partidos judiciales, si cabe, estadísticamente aún más.
Visto también, hemos visto además informes en los que colaboran personas
de diversas áreas de este Consistorio, concretamente, por ejemplo, el de
Seguretat Ciutadana y Benestar Social, en los que quedan reflejados todos
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estos hechos anteriores, se han hecho trabajos sobre ello, que además han
ganado premios.
Por todos estos motivos, pues nosotros solicitamos al resto de grupos, instar,
de manera conjunta, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al
Ministerio de Justicia, el aumento de planta, o bien el incremento de personal
adscrito a cada uno ellos.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. La moció 38, la votem en contra, entre d’altres raons,
perquè és una mesura que ja fa anys que s’aplica en aquesta ciutat,
precisament a proposta d’una moció que vam presentar, moltes vegades,
aquest grup polític, fins que finalment es va aprovar, i com que ja fa molt de
temps que s’aplica, entenem que no cal tornar-la a aprovar.
La 39 i la 40, les votem en contra totes dues, tot i compartir algunes de les
qüestions que planteja, però com ja hem manifestat en aquest Ple, entre
d’altres raons, en d’altres moments, per raons profilàctiques, les votem en
contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, posicionament de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies. Votarem favorablement la moció 39, la 39 és la cardiovascular, no?
ho dic bé, votarem favorablement la moció 39, la 38 votem favorablement,
entenem el que es planteja, que més enllà que està aprovat, doncs el poder
fer-ho d’una forma diferent, per entendre’ns, i la número 40, ens abstenim.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, votem abstenció a la primera moció i a les dues següents votem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A la primera moció votarem en contra, perquè
entenem que és una taxa que està funcionant a les ordenances fiscals, en tot
cas, quan arribi el moment, si s’ha de revisar o entenen que han de presentar
una al·legació a les ordenances, ho podran fer, i en aquell moment veurem
que es pot fer, però a meitat de l’exercici això no és possible. Votarem
favorablement a la moció 39 i, pel que fa a la moció 40, votarem en contra,
perquè entenem que, per una banda, en fase preliminar, diguéssim, de la
moció, hi ha massa coses que no compartim, i en els acords, nosaltres
entenem que el que cal, en tot cas, és una nova llei de planta i demarcació,
perquè s’adeqüi als nous requeriments de justícia de proximitat, i no quedarnos amb una adequació i ja està.

SRA. ALCALDESSA
Vol afegir alguna cosa, Sr. Ordóñez?

SR. ORDÓÑEZ
Sí, bien Sr. Belver, no entiendo qué es lo que no comparten, ya que son datos
estadísticos y que la justicia está saturada, pues esto lo sabemos todos. Es
curioso que no compartan, después de firmar usted, o gente que trabaja en
sus áreas, informes que, ya le digo, es que han ganado premios. Y entonces,
por tanto, bien, ustedes tienen la libertad de votar lo que quieran, pero no lo
entendemos.
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Bueno, seguimos, por lo que decía el Sr. Salmerón, pues obviamente vemos
que ustedes en vez de pensar en la ciudad de Hospitalet y sus ciudadanos,
siguen teniendo su sectarismo ideológico, nosotros, pues bien, como ha
quedado demostrado, cuando hay mociones que son de ciudad, nos da igual
quien las proponga, miramos por esta ciudad, obviamente por higiene,
tampoco nos queremos juntar a ustedes, pero bueno, la ciudad está por
delante de esto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat el Ple, hi ha el punt…, sí, Sr. Alberto Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Bueno, sin pretender ser desagradable…

SRA. ALCALDESSA
Pues no lo haga, es un consejo gratuito.

SR. SÁNCHEZ
Vale, me parece que el ejercicio que hace aquí el Partido Socialista, es un
ejercicio de cinismo y demagogia, aquí no pedimos que se aplique ahora,
hemos pedido simplemente que se estudie para aplicarlo en el futuro. Y,
bueno, me hace mucha gracia, porque el Sr. Rubalcaba, que era el candidato
de su partido a la presidencia del gobierno, se ha hartado y nos ha taladrado a
todos, en todos sus discursos durante la campaña electoral, pidiendo que se
subieran los impuestos a la banca y a las entidades financieras, y no a los
ciudadanos. Y ustedes aquí hacen justamente lo contrario, les suben los
impuestos a los ciudadanos y no les suben los impuestos a la banca,
simplemente eso.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, pues ha conseguido ser demagogo.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 38, 39 i 40;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 38.- PARA ESTUDIAR LA APLICACIÓN DE UNA TASA A LAS
ENTIDADES FINANCIERAS POR USO DEL ESPACIO PÚBLICO. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 6 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 39.- DE SUPORT AL DIA EUROPEU PER A LA PREVENCIÓ DEL
RISC CARDIOVASCULAR EL PROPER 14 DE MARÇ.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova 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 Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; i amb 2 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

MOCIÓ DE SUPORT AL DIA EUROPEU PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC
CARDIOVASCULAR EL PROPER 14 DE MARÇ.
Atès que la majoria de les malalties cardiovasculars com l’infart de miocardi,
l’angina de pit, l’ictus… poden evitar-se seguint un estil de vida saludable i
reduint els factors de risc com el colesterol, la hipertensió, la diabetis, l'obesitat
i el tabaquisme.
Atès que les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mort
al nostre país, sent la malaltia isquèmica del cor i la malaltia cervell vascular
les més freqüents de totes.
Atès que la Fundació Espanyola del Cor (FEC) alerta sobre l'aparició d'altres
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nous factors de risc que amenacen també al nostre cor, com l'apnea del
somni, l'estrès, la contaminació o el consum de drogues.
Atès que cada any moren 17,1 milions de persones al món a causa de les
malalties cardiovasculars i segons l'Organització Mundial de la Salut, el 80%
de les morts prematures podrien haver-se evitat seguint un estil de vida
saludable i reduint factors de risc.
Atès que el percentatge d’adults obesos a Espanya és del 14,9%, però la xifra
es torna més preocupant en quant a l'obesitat infantil, ja que al voltant d'un
16,7% dels joves espanyols d’entre 11 i 15 anys presenta símptomes evidents
de sobrepès o obesitat, segons dades del 2010.
Atès que Espanya s'ha situat per davant d'Estats Units en obesitat infantil,
amb un 19% de nens obesos en aquest país enfront del 16% dels nordamericans, un percentatge que triplica al de fa 30 anys.
Atès que la Fundació Espanyola del Cor recomana unes mesures bàsiques
per controlar la nostra salut cardiovascular com són no fumar, seguir una dieta
equilibrada, realitzar exercici físic de forma regular, controlar el colesterol, la
glucosa i la tensió arterial almenys una vegada a l'any, a partir dels 40 anys,
en el cas de les persones sanes i amb major periodicitat en el cas dels que
pateixin alguna patologia.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya
presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords :
Primer.- Que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Europeu per a la
Prevenció del risc cardiovascular que es celebrarà el 14 de març d’enguany.
Segon.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
destinar recursos a campanyes divulgatives i preventives per evitar els riscos
cardiovasculars, amb prioritat, als adolescent i als infants.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als membres del Consell de Salut de
l’Hospitalet, a l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, a la
Fundació Espanyola del Cor i als Grups Polítics representats al consistori.

MOCIÓ 40.- PARA SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE
JUZGADOS DE LA CIUDAD DE L’HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 15
vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
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Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

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 24 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 18, 26 i 30 de gener de 2012 i 1, 2, 3, 9, 14, 16 i 17 de febrer de 2012,
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. 1984, de 18 de gener de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM (Reglament Orgànic Municipal) presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 de gener de 2012.
En diversas calles del barrio del Centro se han distribuido unas tarjetas en las que se
anuncian “masajes asiáticas de chicas coreanas, japonesas y chinas muy jovencitas”
(se adjunta copia de esta tarjeta).
Al respecto solicitamos conocer si se tiene conocimiento de estos hechos, si se ha
investigado este teléfono por si es un burdel, y si las mujeres que están en ese piso
están por su propia voluntad o por el contrario están sometidas a algún tipo de
presión para ejercer la prostitución.
Asimismo solicitamos saber si se ha hecho alguna comprobación de la edad de estas
jóvenes por si alguna de ellas fuera menor de edad.”

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 segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple amb número 1984 a efectes que fos contestada en el Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer 24 de gener, i la qual va quedar ajornada per ser
contestada al Ple Ordinari de 28 de febrer en relació a “distribució de targetes amb
anuncis de massatges de noies coreanes......".
Resposta:
Donat que la prostitució no es un tema de la competència de la Guàrdia Urbana, si es
detecta alguna denuncia o queixa respecte aquest tema per part d’algun ciutadà, es
trasllada al Mossos d’Esquadra, (tema prostitució i menors) i al Cos Nacional de
Policia (estrangeria), en els quals recau les competències. No obstant la Guardia
Urbana ofereix la seva col•laboració en tot moment.
Ben atentament, ”
2.- RGE núm. 3161, de 26 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Ciudadanos de la ciudad se quejan que la OAC no atiende al público en horario de
tarde. Además, muchos ciudadanos que hacen diferentes gestiones, deben ir a
diferentes edificios cuyos horarios de atención al público, a veces es más limitado ( 9
a 13h) lo que les supone tener que volver otro día a hacer gestiones.
Consultados ayuntamientos de los alrededores, hemos comprobado que L’Hospitalet,
es de los pocos que no ofrece atención al ciudadano en horario de tarde y no
entendemos como una ciudad de más de 250.000 habitantes obliga a sus
ciudadanos a hacer las gestiones en horario de mañana y no tiene la mayoría de
gestiones centralizadas en esta oficina.
Es por ello que solicitamos conocer :
Si esta oficina se concibió originariamente para atender ciudadanos también
en horario de tarde y si es así porque no se hace.
Personas de la OAC que trabajan a diario en las oficinas de c. Girona
Cuantos trabajadores trabajan por la tarde”

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
Tinenta 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 3161 i data 26 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febre de 2012, en relació a:
Ciudadanos de la ciudad se quejan que la OAC no atiende al público en horario de
tarde. Además muchos ciudadanos que hacen diferentes gestiones, deben ir a
diferentes edificios cuyos horarios de atención al público, a veces es más limitado (9
a 13 h) lo que les supone tener que volver otro día a hacer gestiones.
Consultados ayuntamientos de los alrededores, hemos comprobado que L’Hospitalet,
es de los pocos que no ofrece atención al ciudadano en horario de tarde y no
entendemos como una ciudad de más de 250.000 habitantes obliga a sus
ciudadanos a hacer las gestiones centralizadas en esta oficina.
Es por ello que solicitamos conocer :
• Si esta oficina se concibió originariamente para atender ciudadanos también
en horario de tarde y si es así porque no se hace.
• Personas de la OAC que trabajan a diario en las oficinas de c. Girona
• Cuantos trabajadores trabajan por la tarde.
Em plau dir-vos que us faig arribar adjunt l’informe que ha elaborat el cap de Servei
de Sistemes d’Informació i Projectes.
Ben atentament,”
“INFORME
Que emet el cap del servei en relació a la pregunta formulada pel Grup Polític
Municipal del PPC en referència a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per ser contestada al
proper Ple Municipal, i diu:
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), és un dels espais físics on la ciutadania pot fer
gestions administratives derivades de la interacció amb el nostre Ajuntament i forma
part d’un concepte més ampli en l’atenció a la ciutadania que abasta la part
presencial però també la telefònica i la telemàtica.
L’OAC ubicada al carrer Girona, número 10, està concebuda com una centralitat, tant
pel que respecta a la situació geogràfica (centre de la ciutat) com per la capacitat de
gestió dels tres canals anteriorment assenyalats: presencial, telefònic i telemàtic. A
aquesta centralitat li hem d’afegir altres punts estratègics, que complementen i fan
més accessible, la realització de gestions per part de la ciutadania: regidories de
districte i punts d’atenció en l’edifici municipal del c. Josep Prats, número 2 i c.
Migdia, número 5.
Les funcions que li són pròpies de l’OAC van des de la informació fins a la realització
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de tràmits, en un 80% relacionats amb el padró, i el 20% restant registre d’entrada de
documents i sol·licituds; aquests percentatges són similars a altres Ajuntaments, tal i
com es desprèn de les seves memòries.
Durant l’any 2010 es va desenvolupar un pla de millores de l’OAC del carrer Girona,
10 que venia a donar resposta a dos objectius: dignificar l’espai físic existent i
comptar amb el capital humà suficient per donar resposta a la creixent demanda
presencial. Aquest Pla, que es va materialitzar durant l’any 2011, ens ha proporcionat
informació rellevant sobre el funcionament real del que es va dissenyar:
dimensionament espacial, resposta dels equips tècnics incorporats (gestor de cues),
adequació del nou personal, etc. Com a dada significativa assenyalar que en temps
d’espera, la mitjana és de 7 minuts i en cap cas es superior als 15 minuts, front a les
més de dues hores d’espera de la mitjana anterior.
En aquest any 2012, un cop assolits els objectius anteriors i contrastat el bon
funcionament en la nova oficina, ens centrarem en millorar aspectes funcionals de
l’atenció que es dispensa, entre ells, l’obertura en horari de tarda de forma gradual,
tenint en compte la demanda real que es vagi produint i sota el concepte d’eficàcia i
eficiència.
A part de millorar l’oferta d’horari d’atenció a la ciutadania, també estem estudiant la
possibilitat d’incorporació, entre d’altres, nous tràmits de caràcter generalista i
l’ampliació de la cita prèvia, a fi de facilitar, encara més, l’atenció a la ciutadania en el
canal presencial.
En el quadre següent, es reflexa el nombre de treballadors i la seva distribució
horària:
1 Director
OAC c. Girona
Atenció presencial
Atenció telefònica
Centraleta
Recerca d’informació

14
5
2
3

Oficina d’atenció al ciutadà
Punt d’atenció a
Punt d’atenció a
l’edifici c. J.Prats
l’edifici del c. Migdia
1
1

La qual cosa es fa constar als efectes escaients.”
3.- RGE núm. 3164, de 26 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
En el numero 91 de la calle Marti Blasi hay un local en el que está instalada un
sistema de refrigeración de maquinaria de la empresa ONO. Como consecuencia
desde ese local sopla un corriente de aire caliente muy molesta para los vecinos que
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entran y salen del inmueble. Asimismo después de la última reforma de esa calle se
instalaron cerca de ese local dos árboles que se han secado al no poder soportar ese
flujo de aire caliente.
Al respecto solicitamos conocer:
1.
Si efectivamente la titularidad de esas instalaciones es de la empresa ONO
2.
Qué clase de instalaciones son y cuáles son sus características técnicas
3.
Si cumplen las normativas legales de seguridad aplicables a este tipo de
instalaciones
4.
Si esta maquinaria puede comportar un riesgo para las personas residentes
en ese edificio
5.
Si desde este ayuntamiento se va a interceder ante la empresa propietaria
para que minimice las molestias a los vecinos
6.
Si se va a proceder a restituir los arboles que se han secado”

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 3.164 i data 26 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb el
sistema de refrigeració del local situat al carrer Martí Blasi, 91 i dels dos arbres
ubicats just al davant, us comunico que l’activitat compleix amb les normatives de
seguretat existents aplicables a aquest tipus d’instal·lacions. La instal·lació per sí
mateixa no presenta cap risc per a les persones. Quant als arbres, està prevista la
replantació en l’actual campanya.”
4.- RGE núm. 3167, de 26 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Solicitamos conocer si este ayuntamiento dispone de radares móviles para el control
de la velocidad, si la respuesta es afirmativa solicitamos conocer:
1.
que características técnicas tienen estos aparatos.
2.
si están debidamente homologados
3.
si son de propiedad o alquiler. En caso de ser de alquiler, coste de cada
aparato.
4.
En qué clase de vehículo está instalado y si es de propiedad o alquiler
5.
el número de infracciones detectadas con este radar móvil durante el año
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2011
6.
conocer en qué calles se instala y los motivos de esta elección.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 3167 i de data 26/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ”.. aquest Ajuntament disposa de radars mòbils
.....”
Resposta:
La Guàrdia Urbana disposa d’un radar mòbil (turisme equipat), homologat i de
propietat municipal. El radar mòbil es situa als carrers i avingudes on es detecten
conductes inapropiades vers a la velocitat i són situats de manera aleatòria en
aquestes vies i en diferents franges horàries.
El total de infraccions denunciades són 1729.
Ben atentament, ”
5.- RGE núm. 3487, de 30 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecto a los árboles del Parque de Can Cluset, esta Regidora y su Grupo Político
desean saber cuándo procederán a su poda, ya que es necesario que se haga con la
mayor brevedad posible.”

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 3.487 i data 30 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la poda
dels arbres del Parc de Can Cluset, us comunico que els criteris de poda varien en
funció de la zona on es troben ubicats els arbres. L’arbrat a les zones dels parcs es
desenvolupa de forma natural.”
6.- RGE núm. 3488, de 30 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecto al estado de la calle Peñíscola, esta Regidora y su Grupo Político desean
conocer :
1-Si se puede poner una tapa que falta en la acera, subiendo la calle a mano
derecha, entre el nº 8 y el nº 10, desde hace mucho tiempo, ya que puede originar
tropiezos.
2-Si se puede soterrar el cable eléctrico “provisional” que lleva colgando de las
farolas desde el año 2005 en la parte delantera del bloque escalera nº 8.
3-Si es posible asfaltar el pavimento de la calzada, muy deteriorado por el paso de
los vehículos.
4-Si se puede conectar a la luz la farola nueva instalada hace tiempo, (la segunda
subiendo la calle a mano izquierda), y que nunca ha funcionado desde su
instalación.”

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 3.488 i data 30 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb l’estat
del carrer Peñíscola, us comunico que el següent:
•
La tapa deteriorada a l’alçada dels números 8 al 10 pertany a la companyia de
gas, la qual ja ha estat requerida perquè faci l’arranjament corresponent.
•
Quant als aeris, el primer existent ja ha estat retirat, encara que es va haver
de mantenir durant un temps després de feta la instal•lació soterrada, fins a la
resolució d’una avaria existent. Per altra banda, s’ha hagut d’habilitar un altre aeri pel
funcionament de la farola nova instal•lada al costat muntanya.
•
Pel que fa al paviment, els nostres serveis tècnics procediran a realitzar una
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inspecció per a la revisió i posterior valoració. En cas que sigui necessari, es
programarà l’actuació com a manteniment ordinari.”
7.- RGE núm. 3489, de 30 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecto a la entrada a la portería del nº 8 de la calle Peñíscola, con cuatro
escalones que la hacen inaccesible para los vecinos, gente mayor y con dificultades
de movilidad, esta Regidora y su Grupo Político desean saber:
En qué situación se encuentra el proyecto de hacer accesible dicha entrada, ya que
los vecinos han reclamado muchas veces una rampa, se les ha prometido desde
hace años una solución, y a día de hoy, siendo cada vez más mayores, y teniendo
más dificultades añadidas de movilidad, siguen sin tener una entrada accesible a su
edificio.”

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:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 3.489 y fecha 30 de enero de 2.012 y según lo dispuesto
en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos que sea contestada en
el Pleno Ordinario que se celebrará el día 28 de febrero de 2.012, en relación al
proyecto de accesibilidad en la portería del inmueble situado en la C. Peñíscola, 8.
RESPUESTA:
Le informo que, tal y como hemos explicado en diversas ocasiones a los vecinos y al
técnico que a tales efectos designo la comunidad de propietarios, para hacer
accesible la entrada a dicha vivienda es necesaria la construcción de una rampa con
materiales no definitivos que permitan el montaje y desmontaje puesto que esta
ocuparía un espacio público.
Desde el año 2008 tras los contactos mantenidos técnicos municipales, vecinos
designados por la comunidad y el técnico que los vecinos designaron para llevar a
cabo el citado proyecto se está a la espera de la presentación del citado proyecto
para la concesión del preceptivo permiso municipal.
Atentamente,”

…/…

201

8.- RGE núm. 3490, de 30 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecto al muro existente en la calle Peñíscola, que los vecinos denominan “el
muro de la vergüenza”, esta Regidora y su Grupo Político desean saber:
1.-En qué situación se encuentra el proyecto de rebajar el muro a la mitad, ya que
está demostrada su inutilidad, arreglando el hecho de que los desagües del agua
vayan directos a la calle, y la posibilidad de recortar la punta de abajo, la que está
pegada a la chimenea, donde se podría ampliar la zona de parque y se anularían los
espacios existentes en la actualidad que sirven para refugio de gente que va a beber
alcohol y a drogarse.
2.-Si es posible hacer una actuación prioritaria integral en esa calle, con una señal
que no permita ir a más de 20 km./h., en una curva que es considerada peligrosa por
los vecinos, testigos de múltiples problemas de vehículos, suavizando el cuello de
botella de la curva, ampliando la acera, para que los vecinos puedan caminar
tranquilos, y instalando una valla más protectora de la acera, que no permita que los
niños puedan traspasarla y acceder a la calzada.”

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:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 3.490 y fecha 30 de enero de 2.012 y según lo dispuesto
en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos que sea contestada en
el Pleno Ordinario que se celebrará el día 28 de febrero de 2.012, en relación a la
supresión del muro de contención de la C. Peñíscola y mejoras en dicha calle.
RESPUESTA:
Le informo que todo y que existen diferentes soluciones técnicas para la viabilidad de
una actuación en dicho muro de contención situado en la curva de la calle Peñíscola,
frente al número 8 de la citada calle, en estos momentos dicha actuación no la
tenemos contemplada.
Respecto a la actuación integral en la calle le informo que el estado de la acera es
correcto y cumple la normativa de accesibilidad. Por otro lado, se ha solicitado la
instalación de una señal de limitación de velocidad y se está estudiando la viabilidad
de la substitución de la valla existente en la curva de la calle.
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Atentamente,”
9.- RGE núm. 3491, de 30 de gener de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecto al aumento de delincuencia en los alrededores de la calle Peñíscola, ya
que los vecinos nos comentan que en pocos días han robado a varias señoras
mayores, con tirones de cadena y robo de monederos, esta Regidora y su Grupo
Político desean saber:
1Si tienen noticia de este aumento de actos delictivos en esa zona, quizá
debido a la crisis económica que estamos padeciendo, y también a la facilidad que
ofrece un espacio con tantos recovecos que permite huir al ladrón con facilidad.
2Si es posible aumentar la presencia de efectivos de la guardia urbana en la
zona, para ejercer un efecto disuasorio y que se mantenga la tranquilidad vecinal.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 3491 i de data 30/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ”.. delinqüència als voltants del carrer
Peñíscola.....”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament, ”
10.- RGE núm. 4220, d’1 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.

…/…

203

Este grupo político ha recibido quejas acerca de la deficiente iluminación del tramo
central de la calle Xipreret (desde L’Harmonia al Polideportivo) teniendo en cuenta
que se ha mejorado la iluminación del tramo de Can Riera solicitamos conocer si se
piensa mejorar la iluminación del tramo mencionado.”

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’Area 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 4.220 i data 1 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la
deficient il·luminació del tram central del carrer Xipreret, us comunico que actualment
s’està procedint a les actuacions necessàries per millorar la uniformitat de la
lluminositat i disminuir aquesta sensació de manca de llum.”
11.- RGE núm. 4222, d’1 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
El 19 de julio de 2011 este grupo político planteó al problemática generada por dos
árboles situados frente al nº 5 y 6 de la Plaza Pubilla Casas, uno golpeaba la fachada
cuando hace viento y desde el otro se produjo un intento de robo al encaramarse los
ladrones. La respuesta facilitada fue que “los arboles que estén en mal estado se
retirarán y se sustituirán por otros y el resto se podará”
Atendiendo que recientemente se han talado todos los arboles de la Plaza Pubilla
Casas, no solo los dos señalados, solicitamos saber los motivos y si se piensa plantar
otros.”

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’Area 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 4.222 i data 1 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb els
arbres de la Plaça Pubilla Casas, us comunico que, tal com se us va informar en el
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Ple del 26 de juliol de 2011, s’han retirat tots els arbres que es trobaven en mal estat.”

12.- RGE núm. 4224, d’1 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
En noviembre de 2010 este grupo político se hizo eco de las quejas de diversos
vecinos acerca de una actividad de chatarrería en la calle Simancas, al lado de la
plaza Pubilla Casas. Desde el gobierno municipal se nos contestó diciendo que no
tenían constancia de ninguna chatarrería en esa calle, a pesar de que se realizaba
esa actividad.
Recientemente los vecinos han observado que se están realizando obras en el local
por lo que solicitamos conocer si alguien ha solicitado licencia para ejercer actividad
de chatarrería en la calle Simancas.”

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’Area 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 4.224 i data 1 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la
ferrovelleria del c/ Simancas, us comunico que al núm. 15 d’aquest carrer hi ha ubicat
un negoci de ferrovelleria el qual té concedida la llicència d’activitats però li manca
encara presentar el Control inicial mediambiental.”
13.- RGE núm. 4225, d’1 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Vecinos de la zona nos han manifestado su preocupación por la inseguridad en torno
al parque Can Buxeres, a pesar que las puertas se cierran hay muchos sitios por los
que se puede acceder al parque en horario nocturno. Por todo ello solicitamos
conocer si el ayuntamiento tiene constancia de este problema y si se piensa hacer
algo para solucionarlo.”

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 pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 4225 i de data 26/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ”..inseguretat al entorn del parc de Can
Buxeres .....”
Resposta:
El tancar les portes dels parc ja suposa una mesura de seguretat. No obstant, el Parc
de Can Buxeres en concret, disposa d’un servei de vigilat jurat de nits i cap de
setmana, així com càmeres de vídeo vigilància.
I tambè la Guardia Urbana patrulla per els voltants dins del seu servei ordinari dels
tres torns.
Ben atentament, ”
14.- RGE núm. 4226, d’1 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Solicitamos conocer que retribuciones perciben el Gerente de la Agencia de
Desarrollo Urbano y el adjunto a la Gerencia ADU con cargo a los presupuestos de
este ayuntamiento.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 4226 i data 1 de febrer i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Solicitamos conocer que retribuciones perciben el Gerente de la Agencia de

…/…

206

Desarrollo Urbano y el adjunto a la Gerencia ADU con cargo a los presupuestos de
este ayuntamiento.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
15.- RGE núm. 4383, de 2 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecte als arbres dels carrers Renclusa i Subur, aquesta Regidora i el seu Grup
Polític volen saber quan està previst fer la poda dels arbres d’aquests carrers, ja que
són tan alts, que arriben als balcons dels pisos, amb la conseqüent inseguretat pels
veïns.”

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 4.383 i data 2 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la
realització de la poda dels carrers Renclusa i Subur, us comunico que en els mesos
de novembre i desembre de 2011 es va procedir a la poda de l’arbrat d’aquests dos
carrers. En el cas del c/ Subur, correspon poda de manteniment i al c/ Renclusa, es
fa una poda més a fons per tractar-se d’arbres de fulla caduca.”
16.- RGE núm. 4384, de 2 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecte a la falta de papereres al carrer Pedraforca, aquesta Regidora i el seu Grup
Polític volen saber si és possible la instal·lació de papereres en aquest carrer, per
mantenir net l’espai.”

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 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 4.384 i data 2 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la falta
de papereres al carrer Pedraforca, us comunico que els nostres serveis tècnics
procediran a realitzar una inspecció a la zona per veure si és necessària la instal·lació
sol·licitada, seguint els criteris que s’apliquen a la resta de la ciutat per aquests
elements.”
17.- RGE núm. 4385, de 2 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Respecte a la falta de pivots al carrer Aigües de Llobregat cantonada Avinguda Isabel
la Catòlica, aquesta Regidora i el seu Grup Polític volen saber si és possible la
instal·lació de pivots en aquesta zona, ja que els vehicles sovint estan damunt les
voreres.”

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 4.385 i data 2 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la
instal·lació de pivots al carrer Aigües de Llobregat cantonada Av. Isabel la Catòlica,
us comunico que els serveis tècnics municipals procediran a realitzar una inspecció a
la zona per tal de veure si és necessària la instal·lació de més pivots, seguint els
criteris que s’apliquen a la resta de la ciutat. En cas afirmatiu, es procedirà a la
programació de l’actuació.”

18.- RGE núm. 4386, de 2 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
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Respecte a les obres de la finca nº 26 del carrer Renclusa, aquesta Regidora i el seu
Grup Polític volen saber si es té constància de que porten més de l any d’obres, que
semblen aturades, i el arrebossat de la finca s’està caient a la vorera.”

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 4.386 i data 2 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb les obres
de la finca del carrer Renclusa, 26, us comunico que en data 24-11-2011 la
Comunitat de Veïns va aportar la documentació requerida prèvia a l’inici de les obres
de reparació de façana i amb això ja podien iniciar les esmentades obres. En data 142-2012 els Serveis tècnics municipals es van posar en contacte amb els tècnics de
l’obra i aquests els van comentar que l’obra ja està adjudicada a un contractista i que
en breu iniciaran els treballs de reparació de la façana.”
19.- RGE núm. 4585 de 3 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Este grupo político denunció el pago de 3.000 euros en el año 2007 a una ex
directora del Departament de Presidencia de la Generalitat por el guión de una
exposición acerca de las cocinas que se llevará a cabo tres años más tarde. En
concreto se pagaron 3.000 euros por un guión de 9 folios escritos con letra grande en
los que se esboza como puede ser una exposición sobre las cocinas y su evolución
en el tiempo. La autora es Isabel Segura Soriano, ex directora del plan de acción y
desarrollo de las políticas de mujeres del Institut Català de la Dona.
Se da la circunstancia curiosa que se encargó este guión para una exposición que
previsiblemente se debería haber realizado en el año 2010, es decir tres años
después de su encargo.
Atendiendo que han pasado cinco años desde que se realizó aquel escandaloso
pago y que no se ha realizado ninguna exposición de este tipo solicitamos conocer:
1.- Los motivos por los cuales no se ha realizado esa exposición
2.- Si hay previsión de realizar esa exposición y si la respuesta es positiva cuando,
donde, y a que coste.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 199 i data 3 de febrer de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, sol·licitant informació referent
a un projecte d’exposició sobre “CUINES DEL MÓN” a L’Hospitalet, us informo que
l’any 2007 es va encarregar el guió museològic d’aquesta exposició a l’investigadora
professora Isabel Segura, especialista científica en aquesta matèria per tal que fes el
comissariat.
L’encàrrec corresponent al guió i projecte d’exposició es va realitzar l’any 2007 amb
la intenció de poder executar l’exposició l’any 2008, però finalment un cop estudiats
els costos estimats de la mostra i vista la disponibilitat pressupostària del moment es
va decidir no executar l’esmentada producció.
Tot desitjant que aquesta informació resulti del seu interès, resto a la seva disposició
per a qualsevol aclariment al respecte.
Ben atentament,”
20.- RGE núm. 5602, de 9 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Ante la actual situación económica diferentes ayuntamientos han mostrado su
intención de suprimir o retrasar el pago de diferentes complementos salariales a sus
trabajadores (funcionarios, funcionarios interinos, laborales , etc.).
Es por ello que solicitamos conocer si este ayuntamiento tiene previsto adoptar
alguna medida de estas características.”

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
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Ajuntament, amb número 5602 i data 9 de febrer i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Ante la actual situación económica diferentes ayuntamientos han mostrado su
intención de suprimir o retrasar el pago de diferentes complementos salariales a sus
trabajadores (funcionarios, funcionarios interinos, laborales , etc.).
Es por ello que solicitamos conocer si este ayuntamiento tiene previsto adoptar
alguna medida de estas características.
Em plau dir-vos que mensualment es fa un pla de disposició de fons i és voluntat
d’aquest ajuntament fer front a les obligacions reconegudes.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 6392, de 14 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Segons conversa mantinguda amb personal de la Unitat de Pressupostos i
Inversions, els pressupostos s’han el·laborat amb una aplicació Informàtica específica
de la qual volem conèixer el següent:
-

Quantes persones tenen accés a aquesta aplicació?
S’ha fet des del departament d’Informàtica d’aquest ajuntament?
Com es diu aquesta aplicació?

Entenent que una de les funcions dels grups polítics de l’oposició es el control de la
despesa pressupostaria sol·licitem tenir accés a aquest programa informàtic i als
fitxers del pressupost 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 Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 5602 i data 9 de febrer i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Segons conversa mantinguda amb personal de la Unitat de Pressupostos i
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Inversions, els pressupostos s’han el·laborat amb una aplicació Informàtica específica
de la qual volem conèixer el següent:
•
•
•

Quantes persones tenen accés a aquesta aplicació?
S’ha fet des del departament d’Informàtica d’aquest ajuntament?
Com es diu aquesta aplicació?

Entenent que una de les funcions dels grups polítics de l’oposició es el control de la
despesa pressupostaria sol·licitem tenir accés a aquest programa informàtic i als
fitxers del pressupost 2012.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
22.- RGE núm. 6736, de 16 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Según informa el propietario de la “Granja-bar Oasis” de c. Molino 27” se le ha
limitado el horario de cierre a las 22 horas cuando hasta ahora ha sido hasta las 03
horas de la madrugada.
Es por ello que solicito conocer el motivo de este cambio.”

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 6736 i data 16 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la
limitació horària del Bar Oasis, us comunico que a l’any 2006 i mitjançant decret núm.
5093 de 13 de juliol de 2006, se li va comunicar a la propietat la limitació horària, i
des d’aleshores fins a data d’avui, se li han aixecat 15 Actes.”
23.- RGE núm. 7025, de 17 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Atendiendo la próxima implantación de diversas estaciones de bicibox en nuestra
ciudad este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.
2.
3.
4.
5.

El número de estaciones y su ubicación
El número de plazas de aparcamiento
El coste del abono anual
El número máximo de horas diarias
El coste de este servicio para las arcas 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 pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7025 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” informació instal.lació Bicibox...”
Resposta:
El servei de Bicibox ha quedat instal•lat aquest mes de febrer de 2012, s’han obert 19
espais en les següents ubicacions:
- Av. del Carrilet, 314/Rambla de la Marina (M-14)
- C. Riera de l’Escorxador, 15 (M-14)
- Av. Mare de Déu de Bellvitge, 7 (M-14)
- Hospital de Bellvitge (M-14)
- Av. Amèrica, 131 (M-14)
- Av. de la Granvia/c.Alhambra (M-14)
- Av. de la Granvia/c. Amadeu Torner (M-14)
- C. Estronci, 42 interior sobre vorera (M-14)
- Av. del Torrent Gornal/c. Montseny (M-14)
- Av. Manuel Azaña, 23 (M-14)
- Av. Josep Tarradellas 192 B / Rbla. Just Oliveras (M-7)
- C. Rosalia de Castro, 39/ av Josep Tarradellas i J (M-7)
- Av. del Carrilet/c. Mestre Candi (M-7)
- Av. del Carrilet, 29/c. Aprestadora (M-7)
- Av. de Carmen Amaya, 39-43 (M-7)
- Rambla de la Marina, 211 (M-7)
- C. Jacint Verdaguer, 17 (M-7)
- Trav. de Collblanc, 22 (M-7)
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- Av. Josep Molins, 2/Ctra. de Collblanc (M-7)
De les 19 estacions 10 tenen capacitat per 14 bicicletes (M-14) i 9 tenen capacitat
per 7 bicicletes (M-7), amb la qual cosa disposem d’un total de 203 places
d’aparcament segur per a bicicletes.
El cost pels usuaris serà de 35 € anuals i s’inclouen les 12 primeres hores
d’estacionament diari, després d’aquest període s’ha de pagar en funció del temps
que s’utilitza amb un màxim de 48 hores, aquesta quota addicional a partir de les 12
hores serà de 0,12 € per fracció de 1 hora, 0,24 € a partir de les 24 hores i 0,47€ a
partir de les 36 hores.
Aquests mòduls son autònoms i funcionen amb energia solar i suposaran un cost 0 €
per al municipi en la seva compra, instal·lació i manteniment els dos primers anys.
Ben atentament, ”
24.- RGE núm. 7026, de 17 de febrer de 2012.
“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 28 de febrer de 2012.
Atendiendo la ingente canitdad de dinero empleado en la rehabilitación de Torre
Barrina para su conversión en un centro para la difusión de las nuevas tecnologías
para jóvenes, en concreto el presupuesto de la rehabilitación fue de 2,3 millones de €
y 280.000 más para la rehabilitación del entorno a los que hay que sumar los
223.000€ de la implantación de un sistema de internet wifi y suministro de los equipos
necesarios para las aplicaciones informáticas.
Considerando que este equipamiento debería haberse puesto en funcionamiento
hace más de un año, este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1. Previsión temporal en cuanto a su apertura
2. Los motivos de su retraso
3. Si se mantiene el proyecto original y se dedicara todo el edificio a formación
en nuevas tecnologías para jóvenes o partes del edificio se dedicaran a otros
menesteres
4. Coste total del proyecto desglosado por conceptos”

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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 301 i data 17 de febrer de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, sol·licitant diversa informació
sobre Torre Barrina, em plau informar-li del següent:
Amb la realització d’aquestes obres s’ha adequat l’edifici a les noves necessitats i per
acollir un centre per a joves de difusió de tecnologies multimèdia, noves tecnologies i
temes audiovisuals.
La posada en funcionament de l’equipament de Torre Barrina oferirà un espai als
joves amb una oferta formativa i d’oci en l’àmbit de les noves tecnologies i la imatge.
En aquest sentit, des del punt de vista tècnic, s’està treballant en la definició d’un
projecte que, d’una banda, donada la situació econòmica general, signifiqui el menor
cost per a aquest Ajuntament, que sigui sostenible econòmicament, i que, d’altra
banda, pugui donar la millor resposta a les necessitats de la ciutadania i del jovent, en
particular.
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 33 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 20 de gener de 2012 i 17 i 20 de febrer de 2012 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.2370, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que abans de les obres del carrer Josep Maria de Sagarra, els contenidors de
brossa estaven ubicats en un tram de carrer entre Santa Rosa i Francesc Moragas,
essent aquest un lloc idoni doncs no hi ha vivendes ocupades per veïns, donat que hi
ha una planta baixa que es fa servir de magatzem.
Atès que desprès de les obres, aquests contenidors de brossa s’han canviat i s’han
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ubicat tots davant un edifici de vivendes, concretament davant els números 27 i 29
(entre Sant Roc i Santa Rosa).
Atès que les deixalles moltes vegades deixades pel terra provoquen brutícia i perill de
relliscades alhora que poden proliferar insectes i altres plagues com mosques i
escarabats.
Atès que els veïns/es han demanat que els contenidors es tornin a ubicar al lloc on
eren abans de les obres tota vegada que no molesten a ningú.
Atès que des de l’Ajuntament se’ls va dir que s’havien traslladat per la manca de
visibilitat que comportava la seva ubicació.
Atès que com es pot comprovar en la fotografia adjunta, els vehicles que en aquest
moment hi aparquen, resten la mateixa visibilitat que podria fer-ho els contenidors.
Entenent que en aquest sentit els contenidors no son de més altura que els vehicles
aparcats i per tant, continua essent un lloc idoni per ubicar-los.
PREGUNTA
.-Per què no es tornen al lloc que eren abans de les obres (Santa Rosa amb
Francesc Moragas) els 6 contenidors de brossa ja que en aquest emplaçament lliure
de vivendes habitades no provoquen molèsties als veïns/es?
.-Es pensa traslladar-los ?
.-Si es que si, quan serà?
.-Si és que no, el motiu de la visibilitat no es comprensible.”

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 les preguntes que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb números 7377 i 2370 i dates 20 de febrer i 20 de gener de 2012,
respectivament, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28
de febrer de 2012, en relació amb la ubicació dels contenidors del carrer Josep Mª de
Segarra, 27-29, us comunico que aquests contenidors estan instal•lats seguint els
criteris que s’apliquen a la resta de la ciutat, quant a la seva ubicació, i no poden
tornar a l’antic emplaçament ja que suposaria un perill per manca de visibilitat pels
vehicles que surten del c/ Santa Rosa cap al c/ Josep Mª de Segarra.”
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2.- RGE núm.2372, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
PREGUNTA
.- Quin és el control que duu a terme l’Ajuntament de l’Hospitalet quan concedeix
subvencions respecte la regularitat de les entitats esportives?
.- Quina mena de control duu a terme l’Ajuntament de l’Hospitalet, quan concedeix
subvencions, respecte de la regularitat de les entitats esportives en relació a les
obligacions en matèria tributària i laboral?
.- Hi ha diferència de gènere en les subvencions que dóna l’Ajuntament de
l’Hospitalet en prevalença de l’esport en gènere masculí?
.- Quin control porta l’Àrea d’Esports sobre la legalitat de les Juntes Directives dels
clubs esportius de la ciutat de l’Hospitalet?”

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 d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“En resposta a la pregunta presentada en l’escrit, amb número d’entrada al Registre
General 2.372, en virtut de l’article 62.8 del ROM (Reglament Orgànic Municipal ), per
a la corresponent resposta en el pròxim Ple, cal dir el següent:
1)
L’instrument que permet controlar i tramitar les peticions de les subvencions
de les entitats de la ciutat és l’Ordenança General Reguladora de Concessió de
Subvencions d’aquest Ajuntament.
2)
El control es realitza mitjançant l’aplicació del que preveu l’Ordenança General
Reguladora de Concessió de Subvencions d’aquest Ajuntament i per la Llei General
de Subvencions. Això implica la aportació de documentació per part de les entitats,
per tal de poder formular els expedients corresponents.
3)
L’Ordenança General Reguladora no contempla cap tipus de preferència a
l’esport masculí en la concessió de subvencions o l’establiment de convenis.
4)
L’article 134.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esport, competència que inclou
en qualsevol cas “el Registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de
l’activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya”. Per tant, el control sobre la
legalitat de les Juntes forma part dels actes administratius que realitza el Consell

…/…

217

Català de l’Esport, a través del seu registre d’entitats esportives. Aquesta
competència s’ha desenvolupat posteriorment al Decret 34/2010, de 9 de març, del
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament, en el seu funcionament, aplica els preceptes de l’Ordenança General
Reguladora de la Concessió de Subvencions i els establerts per la Llei General de
Subvencions, a través de la documentació requerida de manera habitual a les entitats
de la ciutat per diferents gestions i de les actualitzacions registrades al registre
general d’entitats de la ciutat.
Resto a la vostre disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
3.- RGE núm.2374, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en una noticia apareguda a “ El Far” de data 13 de gener es fa constància
de que set containers de brossa es varen cremar durant la matinada del dissabte en
alguns punts de la ciutat, Àngel Guimerà i carrer Teide, afectant vehicles que estaven
estacionats a les façanes a prop a on van passar els fets esmentats.
Ates que aquests fets delictius també s’han registrat a municipis com Terrassa i
Vilanova la Geltrú.
Atès que a hores d’ara encara no tenim informació sobre els fets i llurs
circumstàncies.
PREGUNTA
.-Te l’Ajuntament informació sobre aquests fets suposadament delictius i les
circumstàncies per les quals es van produir?
.-Si és que si, sol·licitem informació.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2374 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” ..notícia apareguda a “el Far” de data 13 de
gener....”
Resposta:
En cap moment tenim constància de fets delictius, sinó fortuïts. La competència
d’esbrinar si es tracta de fets delictius correspon a Mossos. No obstant la Guàrdia
Urbana ofereix la seva col·laboració en tot moment.
Ben atentament, ”
4.- RGE núm.2376, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’edifici del Parc de la Marquesa a Collblanc hi ha pintades, i s’està
deteriorant de forma alarmant.
Atès que per la nit aquesta zona porticada és un refugi de persones indigents.
Atès que segons l’equip de govern aquest edifici seria destinat a ser un centre de
referència dedicat a la joventut.
Vist que tot plegat ha quedat en un no rés.
PREGUNTA
.-Es pensa adequar la zona que està deteriorada del Parc de la Marquesa?
.-Es pensa fer una neteja a la zona i de les pintades?
.-Quan es pensa fer aquesta neteja?
.-Es pensa finalment destinar l’edifici a ser un centre per a joves?
.-Si és que si, quan serà?
.-Si és que no, per quin 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
Regidor del Districte II, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2376 i data 20 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a L’ÚS AL QUE ES
DESTINARÀ L’EQUIPAMENT DE TORRE BARRINA I LA MANCA DE NETEJA A LA
ZONA EXTERIOR DE L’EDIFICI, em plau fer-li les següents consideracions:
Pel que fa la destinació d’aquest equipament, l’equip de govern d’aquesta ciutat té la
voluntat de recuperar aquest espai per a la ciutadania, en general, i per als joves, en
particular.
Hi ha dos actuacions que ja s’han portat a terme, en el marc del Pla Integral de
Collblanc-la Torrassa, entre d’altres, gràcies a la Llei de Barris, de l’anterior govern de
la Generalitat:


Ampliació i remodelació del parc de la Marquesa, que ha augmentat en 6.600
m2 la seva superfície;



Reforma, rehabilitació i ampliació de l’edifici Torre Barrina, amb conservació
de les façanes i reforma interior de les cobertes i de totes les instal·lacions
per tal que s’adeqüin a les normes urbanístiques actuals.

El següent pas va ser la contractació del subministrament necessari per a la finalitat
d’aquest equipament que es sustenta en les noves tecnologies.
Amb la realització d’aquestes obres s’ha adequat l’edifici a les noves necessitats i per
acollir un centre per a joves de difusió de tecnologies multimèdia, noves tecnologies i
temes audiovisuals.
La posada en funcionament de l’equipament de Torre Barrina oferirà un espai als
joves amb una oferta formativa i d’oci en l’àmbit de les noves tecnologies i la imatge.
En aquest sentit, des del punt de vista tècnic, s’està treballant en la definició d’un
projecte que, d’una banda, donada la situació econòmica general, signifiqui el menor
cost per a aquest Ajuntament i que sigui sostenible econòmicament, i que, d’altra
banda, pugui donar la millor resposta a les necessitats de la ciutadania i del jovent, en
particular.
Pel que fa a la neteja:






De dilluns a diumenge, escombrat manual al matí a la zona dura del parc
De dilluns a diumenge, neteja manual dels parterres de tot el parc
Setmanalment, dimarts al matí, neteja amb aigua calenta a pressió als
accessos al parc pels carrers Llobregat i Farnés
Una neteja mensual amb brigada dual de la zona de jocs infantils
Neteja de graffitis: inspecció, com a mínim, una vegada a la setmana de tot
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l’espai del parc, i, si s’escau, neteja de les pintades. Les actuacions en el
darrer trimestre de l’any 2011 han estat en les següents dates: 4, 6 i 7
d’octubre; 10 de novembre; 13, 17, 19, 20 i 28 de desembre
Serveis de neteja extraordinaris: neteja de les porxades de Torre Barrina amb
equip hidronetejador o amb la brigada dual, amb presència de Guàrdia
Urbana. Les darreres neteges extraordinàries han estat en les següents
dates: 28 de novembre de 2011; 2 i 28 de desembre de 2011; 18 i 30 de
gener d’enguany; 10 de febrer d’enguany.

Ben atentament, ”
5.- RGE núm.2378, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En relació a la campanya publicitària que es fa a la ciutat respecte a l' implantació del
BicinBox.
PREGUNTA
Te algun cos econòmic per aquest ajuntament? Si es que si ¿quin, i sota quin
concepte?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero2378 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” campanya publicitària que es fa a la ciutat
respecte al Bicibox...”
Resposta:
Que l’esmentada campanya no te cap cost econòmic per l’Ajuntament de l’Hospitalet,
sent sufragada al 100% per la AMB.
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Ben atentament, ”

6.- RGE núm.2379, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la resposta donada a la pregunta efectuada per aquest Grup, sobre actuacions
a l’av. Pau Casals, respecte a l’estacionament de vehicles a les voreres, que
dificulten el pas als vianants.
Donat que hores d’ara continua existint la mateixa problemàtica d’aparcament sobre
les voreres i no ha estat prou dissuasòria l’actuació feta, i a tenor de lo disposat en el
darrer Ple de Novembre 2011.
PREGUNTA
Es pensa realitzar més actuacions sancionadores des les indicades en la seva
resposta?
Si es que no ¿per quina raó? .En cas afirmatiu. ¿quan?
Es te voluntat de posar algun element dissuasori en aquest carrer per l’aparcament
indegut, a fi i efecte de facilitar el pas als vianants ?
.-Si és que si, quan, si és que no quina solució hi ha?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2379 i de data 20/01/2012 respectivament , 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 28/02/2012 en relació a “actuacions Av. Pau
Casals”.
Resposta:
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Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament, ”
7.- RGE núm.2380, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al barri del Gornal, en el pàrking situat entre els carres Els Joncs, Vilanova i
Av. Carmen Amaya els passats dies 9, 10 i 11 del corrent, es trobava una màquina,
pertanyent a una empresa geològica fen forats al terra, amb l’objectiu sembla ser de
treure mostres del subsòl.
PREGUNTA
¿Per quina raó es feia aquesta actuació? ¿Son actuacions que s’han de fer
periòdicament? Demanen informació.”

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 del Districte VI, Sr. Antonio Bermudo Avila, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2380 i data 20 de gener de 2012 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 28 de febrer de 2012, en relació a:
“Que al barri del Gornal, en el pàrking situat entre els carrers Joncs, Vilanova i
Carmen Amaya els passats dies 9, 10 i 11 del corrent, es trobava una màquina,
pertanyent a una empresa geològica fent forats al terra, amb l’objectiu sembla ser de
treure mostres al subsòl.
Per quina raó es feia aquesta actuació? Són actuacions que s’han fer periòdicament?
RESPOSTA:
Amb data 4 de gener de 2012, l’Ajuntament de L’Hospitalet va donar autorització per
a realització de treballs a la via pública a l’empresa GEOCAM per realitzar un estudi
Geotècnic.
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Data d’inici el 09/01/2012 i la seva data de finalització sense prorroga el 13/01/2012.
Ben cordialment,”
8.- RGE núm.2387, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1.-Al carrer Sta. Ana 1-7 davant de L’Ateneu es troba la motocicleta matricula 9257
FBR amb avís de retirada pels serveis municipals de data 14/10/2011, i encara es
troba al mateix lloc
PREGUNTA
Es pensa retirar?, Si es que si. ¿Quan?, si es que no ¿perquè?. ¿Per quin motiu es
deixa tant de temps el vehicle sense retirar una vegada fet l’avís?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2387i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” ..motocicleta abandonada al c. Santa Anna”
Resposta:
Com a vehicle abandonat al carrer Santa Ana, no ens consta aquesta matrícula, de
fet no correspon a una motocicleta sinó a un turisme.
Ben atentament, ”
9.- RGE núm.2390, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
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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 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat que han finalitzat les obres de remodelació de les voreres de la Av. Carmen
Amaya ja fa un temps, en virtut del acord del passat Ple de Novembre 2011 .
Tenint en conte les converses establertes entre les entitats i els responsables politics
i tècnics d’aquest ajuntament al respecte.
PREGUNTA
¿Quan es començarà a efectuar els avisos als veïns perquè no aparquin els seus
vehicles en doble filera en tot dos costats de la dita Avinguda ?.
Si no es pensa fer encara. ¿ 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 Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2390 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “..obres remodelació voreres A. Carmen
Amaya”
Resposta:
De fet ja s’ha començat a intervenir en diferents zones del barri i concretament a l’ Av.
Carmen Amaya estem mantenint converses amb la regidoria i entitats veïnals per
coordinar l’actuació de GU per corregir els estacionaments de doble filera.
Ben atentament, ”
10.- RGE núm.2392, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que en la cavalcada de Reis del passat dia 5 a l’alçada del 302 del C/ Enric Prat
de la Riba, al pas de una de les carrosses es va trencar un fil elèctric elevat que el
travessava, caient entre les persones i criatures que contemplaven el pas.
Tenint en conta l’ acord del passat mes d’octubre 2011 al respecte.
Donat que coneixent d’antuvi l’alçada d’ algunes carrosses, es devia d’ haver
assegurat mitjançant inspecció prèvia el seu recorregut sense obstacles.
PREGUNTA
¿Per quina raó no es va fer si aquest cable corresponia a una parada de castanyes
de fira i era provisional?.
¿Perquè, tot i els avisos previs de les persones assistents que es van adonar del
perill a alguns responsables de l’organització de l’acte , no es va actuar amb
diligencia per evitar el tall del cable elèctric i les possibles incidències greus?.”

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 114 i data 20 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, referent al fet que un cable
elèctric va entorpir el pas d’una carrossa de la Cavalcada de Reis 2012, em plau fer
les següents consideracions:
A l’alçada del carrer Enric Prat de la Riba cruïlla amb la rambla Just Oliveras una de
les carrosses va topar amb un fil elèctric que travessava aquesta cruïlla. El conductor
de la carrossa es va assabentar amb immediatesa, i amb l’ajuda d’un dels
responsables dels firaires es va elevar el cable, podent continuar les carrosses el seu
recorregut sense cap més problema. Cal per tant, puntualitzar, que el cable no va
caure i no va significar un perill per al públic assistent.
Ben atentament,”
11.- RGE núm.2393, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que

…/…

226

sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, per primera vegada després de 40 anys, no hi haurà cap nedador/a
representant del Club Natació de l’Hospitalet als campionats de Catalunya i Espanya.
Vist que això és així donat que l’actual Junta Directiva no ha fet la inscripció que
pertocava tot i la voluntat dels pares dels nedadors/es, i la dels propis nedadors del
club, de participar-hi.
PREGUNTA
.- Quins són els motius pels quals la Junta Directiva del Club Natació de l’Hospitalet
no ha inscrit a cap nedador als campionats de Catalunya i Espanya?
.- Quina opinió té sobre aquest tema el regidor de l’àrea d’esports?
.- Es pensen dur a terme mesures per tal de garantir la participació d’aquests
nedadors als campionats?
.- Quines mesures es duran a terme per tal de garantir l’opció de practicar la natació a
nivell competitiu al Club Natació de l’Hospitalet?”

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 d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“En resposta a la pregunta presentada en l’escrit amb número d’entrada al Registre
General 2.393, en virtut de l’article 62.8 del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per
a la corresponent resposta en el pròxim Ple, cal dir el següent:
1)
No és responsabilitat del govern de la ciutat la inscripció o no de nedadors
d’un club de la ciutat, que és una entitat privada, en les competicions que organitza
unes altres entitats privades, com són la Federació Catalana de Natació i la
Federació Espanyola de Natació. Per tant, per conèixer els motius, és el club a qui se
la de formular aquesta qüestió.
2)
Entre les responsabilitats delegades en el regidor d’esports i joventut no es
troba la d’opinar sobre situacions pròpies de la dinàmica interna d’un club de la ciutat.
Això es podria interpretar com una voluntat d’interferència. En tot cas, com a regidor
d’esports si que m’he interessat sobre aquest conflicte, intentant apropar postures
entre les parts i facilitant les reunions i la informació que m’han estat sol•licitades.
3)
La inscripció de nedadors o nedadores en les diferents competicions és
responsabilitat dels clubs, no de la regidoria d’esports i joventut. Per normativa
federativa, els nedadors només poden competir inscrits a través del club amb el qual
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tenen la llicència. I segons la Federació Catalana de Natació, són els clubs els qui
poden establir els requisits necessaris per fer aquestes inscripcions.
4)
El mateix que hem fet fins ara: posar a disposició del Club Natació L’Hospitalet
(igual que ho fem amb moltes altres entitats esportives de la ciutat), els espais
necessaris per tal que es pugui practicar la natació en bones condicions
(concretament les Piscines Municipals de L’Hospitalet), mantenint la relació
institucional i tècnica pertinent amb el club per tal de fer-ho possible i establint, si és
el cas, els convenis de col·laboració econòmica pertinents per tal de facilitar aquesta
pràctica.
Resto a la vostre disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”

12.- RGE núm.2397, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Rosselló amb passatge Xiprer, segons els veïns/es hi ha un
problema de distribució de substancies estupefaents.
Atès que aquesta activitat provoca inseguretat i propicia la delinqüència en aquesta
zona.
Atès que el parc infantil que hi ha, és lloc propici ja que fomenta la presència de
possibles traficants de droga.
Atès que les obres que s’estan duent a terme en aquest parc han servit perquè els
traficants hagin marxat momentàniament d’aquest indret, fet que ha alleugerat la
preocupació dels veïns/es que tenen por de que una vegada acabades les mateixes,
els subjectes s’hi tornin a instal·lar.
Atès que caldria fer un servei de vigilància per tal de dissuadir aquests fets delictius
pel be de la comunitat.
PREGUNTA
.- Es pensa fer un servei de vigilància una vegada acabes les obres del parc per tal
de persuadir als possibles traficants de droga instal•lats a la zona?
.-Quan acabaran les obres del parc?
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.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, quina solució es pensa cercar per acabar amb aquest problema
que es causa d’inseguretat?
.-Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyores,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2397 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “....distribució estupefaents al carrer Xiprer...”
Resposta:
En aquest moment no podem donar-vos informació, degut a que n’hi han operacions
policials en curs per donar sol.lució en aquest tema.
Ben atentament, ”
13.- RGE núm.2398, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Castelao número 75 hi ha una finca unifamiliar que consta de local
i pis.
Atès que aquest pis està sobre ocupat, segons veïns/es de la zona.
Atès que això pot provocar problemes de convivència entre veïns/es i també a nivell
de salubritat.

PREGUNTA
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.-Es pensa donar les ordres per tal que s’inspeccioni la finca unifamiliar i el pis sobre
ocupat del carrer Castelao, 75?
.-Si és que si, quan serà?
.-Si és que no, quina solució es pensa donar a la sobre-ocupació dels pis?
.-Sol·licitem informació al respecte.

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2398 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” sobre ocupació finca Castelao
75....”
Resposta:
Degut a les diverses queixes veïnals s’estan realitzant les gestions administratives
pertinents per donar resposta a la situació plantejada pels veïns.
Ben atentament, ”
14.- RGE núm.2399, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 27-9-011 es va presentar una moció per part de CiU
demanant suport per la família d’en David Díaz Rios, mort en circumstàncies
doloroses a la presó de Buenos Aires.
Atès que aquesta moció va passar a ser conjunta de tots els grups polítics que s’hi
varen adherir.
Atès que a hores d’ara no hem rebut noticia de que s’hagin fet els tràmits que en la
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seva part resolutiva es demanaven a l’ambaixada espanyola a Buenos Aires.
PREGUNTA
Quin seguiment s’ha fet de la moció sobre en David Díaz Rios, que va ser
sotasignada per tots els grups polítics d’aquest ajuntament?
.Sol·licitem informació per tal de poder transmetre-la a la seva família.”

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:
“Senyores,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2399 i data 20 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a la moció que el
seu Grup va presentar demanant suport per a la família d’en David Díaz Ríos.
Us comunico que es va traslladar un certificat emès per la Secretaria General
d’aquest Ajuntament, informant de l’aprovació d’aquesta moció a l’Ambaixada
Espanyola en Buenos Aires el passat mes de novembre i que des d’aquest Gabinet
de l’Alcaldia, mitjançant correu electrònic, es va sol•licitar a l’esmentada Ambaixada
una resposta per transmetre a la família. L’Ambaixada ens han contestat que des del
mateix dia de la mort d’en David Díaz Ríos, el Consulat General de Espanya en
Buenos Aires, han estat en contacte permanent amb la família del finat, així com
amb la Defensoria General de la Nación argentina, organisme que patrocina en
qualitat de querellant a la sra. Roser Ríos, en el marc del procés judicial que tramita
la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 11 de Buenos Aires.
Finalment, ens informen que el passat dia 23 de febrer, el titular de la Defensoria
General de la Argentina rebria als pares del finat.
Ben atentament,”
15.- RGE núm.2400, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que al carrer Badalona, a la vorera, durant la nit, hi ha un grup de persones que
es reuneixen i fan soroll, ocupant aquest espai per llurs reunions.
Atès que això provoca malestar entre els veïns/es que es veuen privats del descans.
Atès que un espai públic no pot ser ocupat per un grup de persones que dificulten el
lliure pas als vianants, sense disposar de permís de reunió.
Atès que l’administració ha de vetllar per la seguretat de llurs ciutadans/es i pel seu
descans.
PREGUNTA
.-Es pensa fer un servei de vigilància per tal de dissuadir a aquests ciutadans que
ocupen la vorera per organitzar llurs reunions sense disposar de permís d’ocupació
de la via pública?
.-Si es que si, quan serà?
.-Si és que no, quina solució es pot donar als veïns/es?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyores,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2400 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “.. molèsties grups de persones al c.
Badalona...”
Resposta:
Per part de la Guardia Urbana es
requeriment del veïns.

realitzen les actuacions oportunes d’ofici o a

Ben atentament, ”
16.- RGE núm.2401, de 20 de gener de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
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sigui contestada en el proper Ple del dia 24 de gener 2012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En relació a l’empresa que presta els serveis de manteniment, neteja i vigilància de
les instal·lacions del Mercat de La Florida.
PREGUNTA
Quina empresa s’ha fet responsable d'aquest servei?. Per quina raó se rescindit el
contracte amb l'anterior?
Si s’ha consensuat el canvi d'empresa amb les dues agrupacions de paradistes?, si
es que no, per quin motiu?
En quina situació resten els empleats de l'antiga empresa que feia el servei?
Si el departament de Promoció Econòmica te constància documental de que la nova
empresa està autoritzada per realitzar aquest servei inclòs el de vigilància? quin es el
objectiu social que figura al Registre Mercantil? Si es que no, per quina raó te la
concessió? . Es te també constància documental de que està al corrent de totes les
seves obligacions amb l'administració com la declaració de comptes al Registre
Mercantil, i el pagament del impost de societats? Si es que no, per quina raó se
cedeix la concessió?
S’ha fet concurs públic entre les empreses del sector per donar l'adjudicació i
aconseguir la millor relació qualitat-preu del servei ? si es que no, perquè?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2401 i data 20 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer 2012, en relació amb l’empresa que
presta els serveis de manteniment, neteja i vigilància de les instal·lacions del Mercat
de la Florida, l’informo:
Que la prestació d’aquest servei, des de l’1 de gener de 2012, el realitza l’empresa
DACGA2 MANTENIMENTS, SL, donat que el Ple de l’Ajuntament, en sessió
celebrada el 29 de novembre de 2011, va adoptar l’acord de denunciar els concerts
subscrits amb l’Associació de concessionaris del Mercat de la Florida i l’Associació de
titulars dels espais exteriors del mateix Mercat Municipal, com a conseqüència de l’
incompliment dels requeriments efectuats de presentar una proposta conjunta
d’ambdues associacions que efectués les citades prestacions.
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Pel que fa a la situació dels empleats, la manca de col·laboració de l’antiga empresa,
ha provocat que l’actual només hagi pogut contractar a 2 dels 5 treballadors, donat
que no es va produir ni subrogació ni baixa voluntària pels propis treballadors de
l’anterior empresa.
En referent a la contractació, i donat que els serveis oferts als Mercats Municipal
tenen caràcter de servei essencial, aquest Ajuntament, amb efectes de les 0,00 hores
de l’1 de gener de 2012, va encarregar a l’esmentada empresa, de forma transitòria,
la prestació dels serveis mitjançant un contracte menor, el qual per la seva
naturalesa, no requereixen analitzar la capacitat per a la prestació de serveis de les
empreses, donada la seva escassa quantia i duració.
Paral·lelament, s’ha iniciat un contracte ordinari amb un procediment d’adjudicació
obert, al qual es podrà presentar tots els professionals i empreses que ho considerin,
donant compliment als principis d’igualtat i transparència de l’art. 139 del text refós
de la Llei de contractes del Sector Públic
Atentament,”
17.- RGE núm.7027, de 17 de febrer de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que segons informacions ciutadanes el Casal de la Torrassa no te sortida
d’emergència i tampoc calefacció.
Atès que ambdós coses son prou importants i caldria solucionar-les.
PREGUNTA
.-Es pensa donar solució a la manca d’ambdues coses al Casal de la Torrassa?
.-Si és que si, quan?
.-Si és que no, per quin 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
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
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Ajuntament amb número 7.027 i data 17 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la
climatització i la sortida d’emergència del Casal de La Torrassa, us comunico que
ambdues informacions plantejades són falses.”
18.- RGE núm. 7029, de 17 febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que veïns/es del camp de futbol Provençana, es queixen del soroll degut als
entrenaments que acaben a les 23’-hores.
Atès que els diumenges a les 7,45 comencen els escalfaments, i a les 8,15 el partit.
Atès que a les 22,15 comencen partits que acaben a les 23,30
Atès que el soroll propi dels partits com xiulets, crits d’entrenadors, fan que es
produeixi un soroll que acaba per pertorbar el descans als veïns/es de l’edifici que hi
ha proper.
Atès que caldria posar-se d’acord amb els veïns/es per tal que els horaris
s’adeqüessin a les necessitats esportives sens perjudici d’uns i altres.
Atès que es podria arribar a un acord consensuat.
PREGUNTA
.- Es pensa fer alguna acció encaminada a consensuar els horaris del camp de futbol
Provençana, i/o cercant algun sistema que serveixi d’amortidor del so generat?
.-Si es pensa fer, quan?
.-Si no es pensa fer, quin és el motiu?
.-Quina solució hi ha al soroll durant la nit?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, a la Secretaria General no consta cap resposta.
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19.- RGE núm. 7031, de 17 de febrer de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
PREGUNTA
.- Quants diners ha aportat l’Ajuntament de l’Hospitalet a l’ATM, els anys 2008, 2009,
2010 i 2011?
.-Quina previsió hi ha per el 2012?
.-Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7031 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” informació aportació Ajuntament a
l’ATM”
Resposta:
Per part de l’Area de Seguretat, Convivència i Civisme i concretament des de
Mobilitat mai s’han aportat diners a l’ATM, que és un organisme de la Generalitat de
Catalunya
Ben atentament, ”
20.- RGE núm. 7033, de 17 de febrer de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Vist que al barri del Gornal hi ha els col·legis Xaloc i Pineda.
.- Atès que davant d'aquests col·legis es crea, a les hores punta d'entrada i sortida
dels nens, un col·lapse viari doncs molts pares acudeixen a buscar els fills en cotxe i
el deixen mal estacionat.
.- Atès que a causa d'això, els veïns del barri que agafen el cotxe a aquestes hores
es veuen obligats a fer un recorregut més llarg i de més temps per poder sortir del
barri.
.- Atès que a l'entorn d'aquests col·legis hi ha zones habilitades per estacionar sense
provocar cap molèstia als veïns de la zona.
PREGUNTA
.- Quines mesures es pensen dur a terme per tal d'evitar les situacions de mal
estacionament i col·lapse viari que es donen davant d'aquests col·legis?
.- Quan es pensen dur a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7033 i de data 17/02/2012, 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 28/02/2012 en relació a “....col•lapse viari entrada col·legis viari
Pineda i Xaloc....”
Resposta:
La Guàrdia Urbana realitza la vigilància diària del lloc a les hores puntes, de 8’30 a
9’00 hores i de 16’30 a 17’00 hores, per evitar els estacionaments indeguts i el
col·lapse que poden generar.
Ben atentament, ”
21.- RGE núm. 7034, de 17 de febrer de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
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sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que a l’avinguda Carmen Amaya, número 5, els veïns/es pateixen un problema
d’incivisme i delinqüència, degut a que grups de joves a la matinada es reuneixen a la
porteria de l’immoble fumant “porros”, així com consumint drogues dures, i fent
cridòria fins a altes hores de la matinada.
Atès que això provoca malestar entre els veïns/es que es veuen privats del descans i
temen per la seva integritat, i la de llurs fills.
Atès que tot i haver avisat a l’ajuntament per participar-los del seu malestar, no han
obtingut resposta.
Atès que caldria coordinar amb la policia algun sistema per dissuadir aquests
comportaments incívics que malauradament es donen amb freqüència a la nostra
ciutat.
Atès que s’ha de donar resposta i recolzament als veïns/es en aquests tema punyent.
PREGUNTA
.Te coneixement l’ajuntament d’aquests actes incívics?
.-Si en te coneixement, perquè no s’ha donat resposta als veïns/es?
.-Es pensa estudiar i coordinar un servei de vigilància compartit amb la policia a fi i
efecte de dissuadir aquests comportaments a la nostra ciutat?
.-Demanem solucions a curt termini.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7034 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “.. molèsties grup de joves a la matinada
porteria c. Carmen Amaya, num 5...”
Resposta:
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Per part de la Guardia Urbana s’ha realitzat durant el 2011-2012 , 13 actuacions de
vigilància dels fets denunciats, principalment al torn de nit, servei que es continua a
hores d’ara realitzat. Específicament ens consten 4 denuncies per part dels veïns de
l’esmentada adreça.
Ben atentament, ”

22.- RGE núm. 7035, de 17 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
PREGUNTA
-Sol·licitem les següents preguntes per escrit.
-Quin nombre d'unitats o grups específics del Cos de la Guàrdia Urbana operen a
l'àrea de L'H?
- Quin és el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana que operaren a les unitats o grups
específics destinats a la nostra ciutat?

- Quin és el nombre de delinqüents multi reincidents que hi ha registrats a L'H?
- Quin és el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana que operen a L'H?
- Quin seria el nombre adequat d'agents de la Guàrdia Urbana que hauria d’operar a
L'H?
- Quin és el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana que patrullen a peu durant el dia a
L'H?
- Quin és el nombre de patrulles de la Guàrdia Urbana de L'H que estan de servei els
divendres, dissabtes, diumenges i festius?
.-Quina és la mitjana d'agents de la Guàrdia Urbana de L'H que no estan de servei
durant les vacances o les festivitats?
- Quin és l'absentisme laboral entre els agents de la Guàrdia Urbana de L'H?
- Quants vehicles del Cos de la Guàrdia Urbana operen a l’Hospitalet?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
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Unió, a la Secretaria General no consta cap resposta.

23.- RGE núm. 7036, de 17 de febrer de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els veïns/es del carrer Castelao ens han fet arribar la seva preocupació
respecte la sobre ocupació d’un local de planta baixa en el número 120 d’aquest
carrer.
Atès que en el Ple del dia 24-1-012, ja varem preguntar sobre la sobre ocupació en el
mateix carrer en la finca número 75.
Atès que els veïns/es s’han posat en contacte amb l’ajuntament i no han obtingut
resposta
Atès que tot i que la vivenda està tapiada, el local no ho està, facilitant així la seva
ocupació.
Atès que els veïns/es volen respostes en aquest sentit ja que tenen por que el
problema s’accentuï:
PREGUNTA
.-Quines actuacions s’estan portant a terme sobre aquest tema?
.-Es pensa fer un seguiment per evitar la sobre ocupació de pisos?
.-Es pensa donar resposta els veïns/es?
.-Si es pensa fer, quan ?
.-Si no es pensa fer, quina solució es pensa donar al problema per tal que no
s’agreugi?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7036 i de data 17/02/2012, 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 28/02/2012 en relació a ” sobre ocupació local planta
baixa c. Castelao 120....”
Resposta:
Des de el servei de la Guardia Urbana, s’han realitzat diferents actuacions per
sol·lucionar la situació existent a Castelao 120.
Els agents corresponents s’han personat en l’esmenta’t immoble que sembla ser
ocupen indigents habituals de la zona, i on es dona una acumulació de brutícia
important.
Ens posem en contacte amb el titular de la finca , que ens comunica que l’immoble
esta des habilitat i resta a l’espera del permís municipal d’obres per ser demolit.
Els agents entren en la finca i no troben a cap persona en aquell moment, es detecta
gran quantitat d’escombraries i brutícia. , degut al gran risc d’insalubritat es comunica
al propietari de l’immoble que es procedeix a col·locar un candau per obstaculitzar
l’entrada a cap persona i informar-lo a la vegada que procedeixi a la neteja del
mateix.
Un dels familiars del propietari procedeix a realitzar les gestions oportunes per
agilitzar la tramitació de les accions que calguin.
En una altre visita dels agent s’observa que ja està penjat el cartell de l’empresa que
demolirà l’edifici i la porta esta tancada, no hi existeixen indicis de presencia de
persones recentment.
A data 21 de febrer s’ha realitzat la demolició del sostre per fer-lo inhabitable, i estem
informats que en breu es realitzarà la demolició total del edifici.
Ben atentament, ”
24.- RGE núm. 7038, de 17 de febrer de 2012.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 25-10-011 el nostre grup Polític va formular una pregunta
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referent a les càmeres de vídeo vigilància instal·lades. Quin és el procediment i/o
gestió de les imatges captades per les càmeres que existeixen o existiran a la ciutat.
Atès que en la contestació a la mateixa, tot i fer referència a la Llei orgànica 4/1997
de 4 d’agost, aquesta no clarifica exactament aquest procediment.
Entenent que una vegada instal·lades les càmeres de seguretat, hi hauria d’haver un
control de seguiment de les mateixes doncs el contrari no seria una solució per fer
d’eina dissuasòria en robatoris i atracaments.
PREGUNTA
.-Sol·licitem informació específica i detallada sobre el control que es fa de les imatges
captades per les càmeres de videovigilància a la nostra ciutat.
.-Es fa un seguiment-control exhaustiu les 24 hores del que passa per tal de poder
actuar immediatament si és el cas?
.- Si és que no, per quin 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
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7038 i de data 17/02/2012, 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 28/02/2012 en relació a “....pregunta referent a càmeres de
videovigilància.......”
Resposta:
El control que es fa de les imatges captades per les càmeres de videovigilància
s’ajusta , com no pot ser d’altre manera, al que estableix el Decret 134/1999, de 18
de maig, que regula la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les
policies locals.
En l’actualitat n’hi ha instal•lades càmeres a l’ Avda. Carrilet, per vigilar la sortida de
les persones que es concentren a Famades . No es contempla un seguiment de 24
hores de les imatges captades. Es realitza un seguiment mes concentrant en els dies
i hores en que es poden generar algun tipus de conducte conflictiva o lesiva per la
convivència o altres infraccions (dijous a diumenge).
Ben atentament, ”
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25.- RGE núm. 7375, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
.- Atès que es va crear una Comissió Tècnica per la Reformulació dels Mitjans de
Comunicació.
.- Vist que la Directora dels Mitjans de Comunicació de l'Hospitalet va adreçar un
correu als treballadors dels mitjans de comunicació on informa de les conclusions
d'aquesta Comissió.
.- Vist que els grups de l'oposició encara no tenim coneixement d'aquestes
conclusions.
.- Atès en que aquest correu electrònic s'afirmava que el Ple de l'Ajuntament havia
aprovat el tancament de la Ràdio i la Televisió de l'Hospitalet.
PREGUNTA
.- Pensa, l'equip de govern informar per escrit als grups polítics del consistori de les
conclusions de la Comissió Tècnica per a la Reformulació dels Mitjans de
Comunicació?
.- Quan es pensen dur a terme aquestes conclusions?
.- Com afecten aquestes conclusions als treballadors de Ràdio l'Hospitalet?
.- En quin Ple i sota quin concepte es va votar el tancament de la Ràdio i la Televisió
de l'Hospitalet?
.- Quina és la previsió/ futur de Ràdio l'Hospitalet?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest

…/…

243

Ajuntament, amb número 7375 i data 20 de febrer i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Atès que es va crear una Comissió Tècnica per la Reformulació dels Mitjans de
Comunicació.
Vist que la Directora dels Mitjans de Comunicació de l'Hospitalet va adreçar un correu
als treballadors dels mitjans de comunicació on informa de les conclusions d'aquesta
Comissió.
Vist que els grups de l'oposició encara no tenim coneixement d'aquestes conclusions.
Atès en que aquest correu electrònic s'afirmava que el Ple de l'Ajuntament havia
aprovat el tancament de la Ràdio i la Televisió de l'Hospitalet.
Pregunta:
• Pensa, l'equip de govern informar per escrit als grups polítics del consistori de
les conclusions de la Comissió Tècnica per a la Reformulació dels Mitjans de
Comunicació?
• Quan es pensen dur a terme aquestes conclusions?
• Com afecten aquestes conclusions als treballadors de Ràdio l'Hospitalet?
• En quin Ple i sota quin concepte es va votar el tancament de la Ràdio i la
Televisió de l'Hospitalet?
• Quina és la previsió/ futur de Ràdio l'Hospitalet?
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
26.- RGE núm. 7376, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el solar que hi ha entre els carres de La Fortuna, Narcís Monturiol i la
zona esportiva es troba una carpa que es utilitzada com lloc d’ oracions i pregaria de
fidels de la religió musulmana, a la que no només acudeixen persones de la nostra
ciutat si no que també dels municipis propers i es practica comerç ambulant als
voltants d'aquest carrers.
Donat que aquet espai no és adequat per a la elevada concentració de persones que
hi acudeixen sobre tot els divendres, donada la precarietat de la mateixa instal•lació
sense subministrament d'aigua, electricitat i lavabos.
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Atès que aquest solar es troba tancat perquè es preveu la construcció de nous
habitatges.
PREGUNTA
S’ha comunicat per part de l'Ajuntament alguna data en la que s’haurà d’aixecar
aquesta instal·lació provisional? Si és que si, quan? . Si és que no perquè?
Té prevista aquesta comunitat musulmana la construcció o adquisició d'un lloc de
culte adequat i en condicions de compliment de permisos i normatives adients
específiques, per establir-se a la ciutat? Si és que si on?
Es te coneixement a quina branca de l' islam pertanyen els imans o directors
religiosos d'aquesta comunitat ? Si és que si, quina?
S’ha fet alguna actuació per par de la Guardia Urbana davant del comerç ambulat
que te lloc al carrer des dels cotxes, sobre tot els divendres ?”

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 7.376 i data 20 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb la carpa
ubicada entre els carrers Fortuna, Narcís Monturiol i la zona esportiva, us comunico
que els terrenys on està emplaçada l’esmentada carpa són propietat de l’Incasòl. I el
que es va pactar entre aquest i la Comunitat instal·lada a la carpa és que farien ús de
les instal·lacions fins que trobessin un espai definitiu. Pel que fa a la venda ambulant,
no tenim cap requeriment per aquest motiu.”

27.- RGE núm. 7377, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del passat mes d’octubre de 2011 el nostre grup va presentar una
pregunta número de registre d’entrada 2.370.
Atès que aquesta pregunta era referent als contenidors de brossa del carrer Josep

…/…

245

Maria de Sagarra i la seva ubicació.
Atès que en la pregunta demanàvem que els contenidors de brossa fossin re ubicats
al lloc on eren abans.
Atès que la pregunta hauria d’esser la que segueix:
PREGUNTA
.-Per que no s’estudia un lloc adient per tal que els 6 contenidors de brossa es puguin
ubicar de forma que no molestin als veïns/es, o que sigui rotatiu el lloc
d’emplaçament per tal que hi hagi els menys perjudicats 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 les preguntes que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb números 7377 i 2370 i dates 20 de febrer i 20 de gener de 2012,
respectivament, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28
de febrer de 2012, en relació amb la ubicació dels contenidors del carrer Josep Mª de
Segarra, 27-29, us comunico que aquests contenidors estan instal·lats seguint els
criteris que s’apliquen a la resta de la ciutat, quant a la seva ubicació, i no poden
tornar a l’antic emplaçament ja que suposaria un perill per manca de visibilitat pels
vehicles que surten del c/ Santa Rosa cap al c/ Josep Mª de Segarra.”

28.- RGE núm. 7379, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat l'augment de robatoris soferts els darrers mesos als diversos comerços
,domicilis i a persones grans de la ciutat pel sistema del "butron", "escalada" i
"estrebada " de la bossa.
PREGUNTA
A hores d’ara, s’han adoptat mesures policials preventives i/o dissuasòries escaients
per tal d’evitar aquests fets delictius ? Si és que si, quines? si és que no, per quina
raó?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivènica i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7379 i de data 20/02/2012, 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 28/02/2012 en relació a “..robatoris soferts els darrers mesos als
diversos comerços, domicilis...”
Resposta:
Respecte aquest tema hem traslladat la nostra preocupació al Mossos d’Esquadra, i
ens consta que s’estan realitzant actuacions continues per tal de reduir aquesta
problemàtica.
Ben atentament,”
29.- RGE núm. 7380, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la sortida del pàrking soterrani del Centre Comercial Media Mark al barri
de Bellvitge son molts els vehicles que giren cap a l'esquerra direcció Gran Via,
maniobra prohibida, donat que es travessa una línea continua, creant una situació de
perill.
Donat que a conseqüència d’ aquest fet son freqüents les topades entre vehicles en
aquest punt.
PREGUNTA
Es té previst el reforçament de la senyalització horitzontal o vertical d’aquet punt ? Si
és que si, quan es farà? Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
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Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivènica i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7380 i de data 20/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “ sortida pàrking soterrani Centre Comercial
Media Mark”
Resposta:
No es te previst reforçar la senyalització, ja que el servei tècnic corresponent
considera que la existent en aquest moment es suficient.
Ben atentament, ”

30.- RGE núm. 7384, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els professionals de la Guardia Urbana precisen realitzar uns cursos de
formació obligatòria reglamentàriament per realitzar la seva funció. Es també cert que
existeixen una sèrie de cursos especialitzats que aprofundeixen més en el
coneixement dels diferents aspectes de la seva feina o també actualitzen les
normatives i tècniques noves que contínuament es desenvolupen, totes relatives a
que tots els membres de la nostre G.U. estiguin al dia en la seva preparació i millor
servei a la ciutadania.
PREGUNTA
A banda de la formació obligatòria reglamentària s’ofereixen a tots els membres de la
G.U. altres cursos de formació? Quins han estat en aquest dos últims anys, i de quin
tipus?
Es dona publicitat adequadament perquè tots els membres que ho desitgen tinguin
coneixement de la realització d’aquests cursos formatius? A on? Qui es el
responsable de donar-la?
Es fa algun tipus de preselecció per determinar quina és la persona o persones que
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poden realitzar aquests cursos?. Si és que si, sota quins criteris de transparència es
fa aquesta preselecció? Es dona l’oportunitat a tota la plantilla de la G.U. sense
condicionaments del servei per accedir-hi ?
Sol·licitem informació al respecte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors/
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7384 i de data 20/02/2012, 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 28/02/2012 en relació a “ ...diverses preguntes cursos formació
Guàrdia Urbana......”
Resposta:
La formació be determinada pels criteris d’organització, prestació de serveis i
necessitats amb criteris establerts per els Comandaments de la Guàrdia Urbana.
Ben atentament, ”
31.- RGE núm. 7385, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que les obres que s’estan efectuant als vestuaris de la Guardia Urbana , a hores
d'ara queden pendents l’acabament dels vestuaris de comandaments, i del de les
agents de la G.U.
PREGUNTA
Quina és la data acordada contractualment d'entrega de finalització de l'obra?
Quin és el numero de treballadors de la empresa Concesionaria que actualment
estan realitzant aquesta tasca ? aquest número és suficient per finalitzar l'obra en el
temps indicat ? si no és el numero de treballadors indicat , quin és el motiu perquè
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això sigui?
L'obra quedarà realitzada en el temps acordat amb l'empresa Concesionaria? . si no,
per quina raó?
Hi ha cap conflicte tècnic o econòmic entre l'Ajuntament i l'empresa Concesionaria
per la seva continuïtat en acabar a temps l'obra?. Si es afirmatiu quin?”

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 7.385 i data 20 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb les obres
dels vestidors de la Guàrdia Urbana, us comunico que la data prevista de finalització
de les obres és el 5 de maig de 2012. El nombre de treballadors és el necessari per
les activitats a realitzar seguint el planin de l’obra. Si no apareix cap causa
sobrevinguda, les obres quedaran finalitzades en el temps acordat. S’estan tramitant
les certificacions mensuals en la forma i els terminis establerts en el contracte.”

32.- RGE núm. 7386, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’ Ajuntament te cedits a diferents entitats de la ciutat locals de la seva
propietat.
PREGUNTA
Demanen relació dels locals de propietat i lloguer d’aquet Ajuntament i l’ús que es fa
d’ells i en quines condicions estan respecte si son cedits, donats per un temps de
concessió, o de lloguer.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 7386 i data 20 de febrer i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Atès que l’ Ajuntament te cedits a diferents entitats de la ciutat locals de la seva
propietat.
Demanen relació dels locals de propietat i lloguer d’aquet Ajuntament i l’ús que es fa
d’ells i en quines condicions estan respecte si son cedits, donats per un temps de
concessió, o de lloguer.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
33.- RGE núm. 7390, de 20 de febrer de 2012
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-2-012.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el terra de les rampes d’accés a l'estació del metro L-1 de Santa Eulàlia, és
especialment fi i fa que els dies de pluja es torni perillosament relliscós, provocant
freqüents caigudes dels usuaris que en alguns casos, han sofert lesions de certa
gravetat.
PREGUNTA
És l’estat d'aquestes rampes d'accés competència de l’Ajuntament? si és que no , de
qui?
En tot cas, pensa el Ajuntament realitzar les actuacions necessàries per modificar la
superfície del terra d'aquestes rampes amb un tipus de sol antilliscant? Si és que si
quan? Si és que no per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
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Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 7.390 i data 20 de febrer de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb el terra
de les rampes d’accés a l’estació de metro L-1 de Santa Eulàlia, us comunico que
aquestes rampes es troben dins de l’àmbit de manteniment del metro.”

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 14 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies19, 24, 25 i 30 de gener de 2012, 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. 2014, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González, portaveu del Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article
62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Exposició de Motius:
El 21 d’octubre de 2011 vam presentar la pregunta de ple “Quin és el termini
d’execució de les obres del Mercat de la Florida de la nostra ciutat?” i la resposta
rebuda va ser “que el termini és de 2 anys des de quan s’iniciïn les obres.”
Pregunta sobre l’inici de les obres del Mercat de la Florida:
Quan començaran les obres de construcció del nou mercat de la Florida?”

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 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 2.014 i data 19 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb l’inici de
les obres del nou Mercat de la Florida, us comunico que aquestes obres, finançades
pel CAME (Catálogo de Actuaciones Área Metropolitana, període 2012-2015), està
previst que s’executin dins d’aquest termini.”
2.- RGE núm.2015, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre il·luminació nadalenca:
El sistema d‘il·luminació nadalenca, és de baix consum?”

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 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 2.015 i data 19 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb si el
sistema d’il•luminació nadalenca és de baix consum, us comunico que sí.”

3.- RGE núm. 2016, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre el projecte “Cicerone”:
Quin és el cost total del projecte Cicerone que contempla el Pla Integral la Florida i
Pubilla Casas?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández
Bosch, 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 2016 i data 19 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
proper Ple Ordinari, en relació al Projecte Cicerone, de comunicar-vos que:
El Projecte Cicerone, en els seus inicis, tenia un pressupost assignat dins el Pla
Integral Florida-Pubilla Casas, per tal de crear una dinàmica d’actuació transversal
amb la intervenció dels diferents agents del territori.
Per aquest curs 2011-2012 no té cap pressupost assignat ja que, un cop assumits els
objectius inicials, es porta a terme dins dels Instituts per professionals dels diferents
àmbits –Mediació Comunitària, Joventut, Serveis Socials, Educació, Pla d’Acció
Territorial i Centres Educatius-.
Atentament,”
4.- RGE núm. 2017, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre “La Festa de la Diversitat”:
Quin és el cost total pressupostat per aquest consistori per portar a terme “La Festa
de la Diversitat” de l’any 2012?
En quines partides i quanties es desglossa el total?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. Antoni Rivera León, que literalment diu:
“Benvolgut senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2017 i data 19 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a la “Festa de la
Diversitat”.
Per respondre a l’esmentada pregunta, em plau adjuntar-vos informe emès per
l’Assessor Tècnic de Cooperació.
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Atentament,”
“I N F O R M E
Que emite el Asesor Técnico de Cooperación de este Ayuntamiento, en relación a la
pregunta formulada por el señor Daniel Ordóñez González, Portavoz del Grupo
Municipal de Plataforma por Catalunya, sobre la Fiesta de la Diversidad, para ser
contestada en el próximo Pleno Municipal de 28 de febrero de 2012.
Informo que dado que la Fiesta de la Diversidad está pendiente de análisis por parte
de los técnicos de la UB y de su aprobación por el Consell de Cooperació, la
mencionada actividad está pendiente de asignación presupuestaria.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 2019, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre la renovació d’equips en la televisió pública local:
Quin va ser el cost total durant el any 2011 de la renovació d’equips en la televisió
pública local?
Els equips tècnics (ordinadors, micròfons, càmeres de vídeo, ...) de la televisió
publica local són de propietat de l’Ajuntament?
En cas negatiu, són de “rènting” o en quin règim estaven contractats?
En cas afirmatiu i donat el tancament de la televisió pública local el passat mes de
desembre, quina sortida s’ha donat a aquests equips?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2019 i data 19 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
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celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Pregunta sobre la renovació d’equips en la televisió pública local:
Quin va ser el cost total durant el any 2011 de la renovació d’equips en la televisió
pública local?
Els equips tècnics (ordinadors, micròfons, càmeres de vídeo, ...) de la televisió
publica local són de propietat de l’Ajuntament?
En cas negatiu, són de “rènting” o en quin règim estaven contractats?
En cas afirmatiu i donat el tancament de la televisió pública local el passat mes de
desembre, quina sortida s’ha donat a aquests equips?
Em plau informar-vos que la Societat municipal “LA FARGA GESTIÓ
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.” té, des de l’exercici 1996, l’encomana de la
gestió directe del servei públic de la Televisió Local.
Considerant que el seu Grup Municipal compta amb representació al Consell
d’Administració de “LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, S.A.”,
entenc que el vostre requeriment s’haurà d’adreçar al membre del seu grup que
forma part d’aquest Consell, ja que és a la societat municipal, com a responsable de
la prestació del servei, on s’han de formular aquestes qüestions.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 2022, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre ajuda humanitària:
Als pressupostos per a l’any 2012 es contempla un increment en concepte d’ajut
humanitària respecte als pressupostos de l’any 2011? En cas de resposta afirmativa,
què augment proporcional representa aquest increment respecte a l’any 2011?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2022 i data 19 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
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celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Pregunta sobre ajuda humanitària:
Als pressupostos per a l’any 2012 es contempla un increment en concepte d’ajut
humanitària respecte als pressupostos de l’any 2011? En cas de resposta afirmativa,
què augment proporcional representa aquest increment respecte a l’any 2011.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 2024, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre el CAID:
Què es el CAID ? i quines són les funcions d’aquest centre d’atenció i informació a la
dona?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández
Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2024 i data 19 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
proper Ple Ordinari, en relació al Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID), us
comunico que al web municipal podeu trobar la informació que sol·liciteu.
Atentament,”
8.- RGE núm. 2026, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
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contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre les prestacions econòmiques d’urgència social:
Quantes prestacions econòmiques d’urgència social s’ha atorgat durant l’any 2011 en
total? D’aquests ajuts, quants s’han atorgat a persones estrangeres? I en relació a les
quantitats, quin percentatge representa l’import de les destinades a persones/famílies
estrangeres en relació a l’import total?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández
Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2026 i data 19 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
proper Ple Ordinari, en relació a prestacions econòmiques d’urgència social he de
comunicar-vos que:
El numero d’ajuts d’urgència social durant l’any 2011 ha estat de 6.415.
La Llei 12/2007 de serveis socials estableix que la Cartera de Serveis Socials és el
catàleg classificat dels serveis i prestacions socials del Sistema català de serveis
socials. Aquest instrument descriu que les prestacions econòmiques d’urgència social
tenen com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques,
de subsistència com ara; l'alimentació, el vestit, i l'allotjament
Aquestes prestacions són atorgades, d'acord amb les competències que les entitats
locals tenim en l'àmbit dels serveis socials bàsics, per ajudar persones individuals o
famílies que, per causes sobrevingudes de caràcter greu, es troben en una situació
d'urgent necessitat, sempre i quan acompleixin els requisits establerts a la legislació
aplicable i al marge del seu origen.
Atentament,”
9.- RGE núm. 2028, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre la Borsa de Lloguer:
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Quins beneficis obtenen les persones que s’inscriuen en la borsa de lloguer?”

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 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 2.028 i data 19 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 de febrer de 2012, en relació amb els
beneficis que obtenen les persones que s’inscriuen a la borsa de lloguer, us
comunico que per poder-vos respondre correctament ens hauríeu d’especificar si us
referiu als propietaris dels habitatges o als possibles llogaters.”
10.- RGE núm. 2029, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Pregunta sobre bústies:
Quantes bústies hi ha a la nostra ciutat? Llistat amb les bústies per districte, barri,
colegi electoral, mesa electoral i carrer.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2029 i data 19 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
Pregunta sobre bústies:
Quantes bústies hi ha a la nostra ciutat? Llistat amb les bústies per districte, barri,
col·legi electoral, mesa electoral i carrer.
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Em plau dir-vos que us faig arribar adjunt l’informe que ha elaborat el cap de Servei
de Sistemes d’Informació i Projectes.
Ben atentament,”
“INFORME
Que emet el cap del Servei de Sistemes d’Informació i Projectes en relació a la
pregunta formulada pel Grup Municipal Plataforma per Catalunya amb el Nº de
registre general 2029:
Que de les dades que obren en aquest servei es pot donar resposta del següent:
•
Entenen que la pregunta sobre bústies es refereix a les que es troben als
domicilis particulars, segons les dades existents per portar a terme les notificacions
padronals, son:
o
o
o
o
o
o

Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI

21.123
20.421
16.950
17.002
15.494
13.116

•
Segons l’ultima convocatòria electoral del mes de novembre de 2011,
existeixen:
o
o

49 col·legis electorals.
279 meses electorals.

El que s’informa als efectes escaients.
11.- RGE núm. 2031, de 19 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Exposició de Motius:
El 21 d’octubre de 2011 vam presentar la pregunta de ple “Llistat del percentatge de
l’alumnat immigrant a les escoles bressols municipals i a l’ensenyament obligatori de
caràcter públic (infantil, primària i l’ESO), separat per centres.” i la resposta rebuda va
ser que “atenent a la definició de l’Enciclopèdia Catalana del mot “estranger”, la
Regidoria d’Educació no té informació precisa i objectiva dels alumnes estrangers
escolaritzats a la nostra ciutat.”
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Donada la dificultat per entendre la nostra pregunta anterior, i tenint al davant les
sol•licituds de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil,
educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats
amb fons públics, dels darrers cursos, on podem observar que és obligatori omplir la
casella Nacionalitat dins de l’apartat Dades de l’alumne/a i també omplir la casella
Nova incorporació SE (Alumnat estranger que s’incorpora al sistema educatiu
espanyol o que fa menys de 2 anys que s’ha incorporat), li tornem a preguntar,
Pregunta sobre les nacionalitats de l’alumnat de la nostra ciutat:
Llistat del percentatge de l’alumnat immigrant a les escoles bressols municipals i a
l’ensenyament obligatori de caràcter públic (infantil, primària i l’ESO), separat per
centres. És a dir, aquells que a l’hora de fer la preinscripció van omplir la casella
Nacionalitat amb una paraula diferent d”Espanyola”. Llistat dels països d’origen amb
el percentatge que representen sobre el total.”

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 Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr.
Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2031 i data 19 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a la nacionalitat de
l’alumnat de la nostra ciutat, li comuniquem el següent.
Com certament diu, en el full de sol•licitud de preinscripció a ensenyaments de segon
cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en
centres educatius sufragats amb fons públics, apareix un camp on s’ha d’indicar la
nacionalitat.
El primer que ha de tenir en compte és que es tracte de les sol•licituds de
preinscripció. Aquesta sol•licitud tan sols determina la voluntat de la família, en cap
cas dona dret d’accés directe al centre sol•licitat. L’assignació de centres la realitza
en primera instancia el Consell Escolar de cada un dels centres, i en segon terme la
Comissió d’Escolarització, presidida per l’inspector del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya.
Així doncs, la tabulació d’aquesta dada no subministraria una informació vàlida de les
nacionalitats dels alumnes d’un centre, donat que la matrícula final sempre és diferent
de les sol•licituds rebudes per diferents motius, entre d’altres la relació entre l’oferta
d’un centre i la demanda rebuda.
També li hem de comunicar que l’imprès al que fa vostè referència, no és un imprès
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d’aquest ajuntament. Aquest imprès, així com la base de dades que significa, és
propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sent
aquest Departament el responsable legal de la mateixa.
El nostre Ajuntament, com la resta d’ajuntaments de Catalunya que tenen
competències delegades en matèria d’informació (Oficina Municipal d’Escolarització),
es limita a transferir a cada escola la sol•licitud presentada a l’OME i a la seva
transmissió al Departament d’Ensenyament. En cap cas registrem aquesta
informació, fet que per altra banda a més de poc ètic, seria il•legal.
Lamentem no poder indicar-li si el Departament d’Ensenyament subministra aquesta
informació, nosaltres no l’hem demanat mai al considerar-la irrellevant per la tasca
educativa. La nostra prioritat és atendre l’accés a l’escolarització dels infants i joves
en funció de les seves necessitats, ja siguin les pròpies de cada etapa, o les
específiques que puguin tenir els alumnes en funció de les seves característiques
físiques, psíquiques, sensorials o socials.
Per últim, i en relació a les escoles bressol municipals i finançades amb fons públics,
on l’Ajuntament si que gestiona totes les dades de preinscripció i matrícula final, com
podrà suposar no demanem aquesta informació pel motiu que anteriorment ja li he
indicat.
Atentament,”

12.- RGE núm. 2772, de 24 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González, portaveu del Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 28 de febrer de 2012.
Exposició de Motius:
La policia local va comprovar els passats dies 25 de desembre de 2011 i 1 de gener
de 2012 que alguns negocis de la nostra ciutat estaven oberts, incomplint la
normativa vigent d’horaris comercials.
Pregunta sobre les denuncies per incompliment d’horaris comercials:
Quantes actes es van aixecar per incompliment de normativa d’horari comercial?
Llistat de les actuacions que es van dur a terme.”

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 i
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Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat , en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2772 i data 24/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “ denuncies per incompliment
d’horari...”
Resposta:
Es va realitzar una vigilància per part de les patrulles de torn el dia 25/12 i el 01/01 a
nivell de ciutat.
Es van realitzar per infracció horària 24 actes el dia 25/12/2011 i 5 el dia 01/01/2012
Ben atentament, ”

13.- RGE núm. 3048, de 25 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González, portaveu del Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 28 de febrer de 2012.
Exposició de Motius:
En data 15 de desembre de 2011 es va presentar una pregunta per ser contestada
en el Ple ordinari de data 20 de desembre de 2011, sobre denúncies per sorolls
excessius. Aquesta pregunta va ser ajornada i contestada el dia 24 de gener
d’engany, en el sentit que durant l’any 2011 es van presentar 501 denúncies per
sorolls excessius de les quals 112 van comportar sancions de 750,00.-euros
cadascuna elles. Això deixa un total de 389 denúncies sense sanció, que en el cas
d’haver estat sancionades suposaria uns ingressos per aquesta Corporació de
291.750,00.-euros.
Pregunta sobre les denúncies per sorolls excessius que no han comportat sanció:
Quins són els motius de que 389 denúncies presentades durant l’any 2011 no hagin
comportat cap sanció als infractors?
De les 112 denúncies que sí han comportat sancions de 750,00.-euros cadascuna
elles, quantes han estat efectives ingressades? I de les encara no cobrades, en quina
situació es troben segons les normatives de recaptació aplicables?”

…/…

263

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 i
Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat , en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 3048 i data 25/01/2012, 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 28/02/2012 en relació a “ nombre de denúncies per
sorolls excessius que no han comportat sanció.....” .
Resposta:
•

L’any 2011 es van sancionar 112 de les 501 denúncies imposades.

No és possible obtenir informació comptable separada d’aquestes sancions amb la
resta de sancions imposades en matèria de civisme, no obstant, en la majoria
d’aquestes denúncies no existeix reincidència i, per tant, la major part dels infractors
reconeixen la seva responsabilitat i sol•liciten els treballs voluntaris per a la comunitat
i tasques socioeducatives, que es una de les opcions que es reflexa en l’ordenança
de la convivència i del civisme, per substituir la sanció econòmica. (Capìtol II , article
125)
Ben atentament, ”
14.- RGE núm. 3517, de 30 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González, portaveu del Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 28 de febrer de 2012.
Exposició de Motius:
El passat 2 de desembre es va fer una pregunta a la senyora M.Mercè Perea
Conillas, tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, via correu
electrònic, en relació a si el local del C. Ermita de Bellvitge, número 66 és propietat
municipal o no, i que encara no ha estat contestada a data d’avui. És per aquest
motiu que presentem la següent pregunta al Ple,
Pregunta sobre propietat del local del carrer Ermita de Bellvitge, 66 ?
El local del C. Ermita de Bellvitge, 66 08907 L’Hospitalet, és propietat municipal?
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Si la resposta és afirmativa, estava cedit, llogat, ... per ubicar el CAP Bellvitge (dte.
VI).?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 3517 i data 30 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 28 de febrer de 2012, en relació a:
El passat 2 de desembre es va fer una pregunta a la senyora M.Mercè Perea
Conillas, tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, via correu
electrònic, en relació a si el local del C. Ermita de Bellvitge, número 66 és propietat
municipal o no, i que encara no ha estat contestada a data d’avui. És per aquest
motiu que presentem la següent pregunta al Ple,
Pregunta sobre propietat del local del carrer Ermita de Bellvitge, 66 ?
El local del C. Ermita de Bellvitge, 66 08907 L’Hospitalet, és propietat municipal?
Si la resposta és afirmativa, estava cedit, llogat, ... per ubicar el CAP Bellvitge (dte.
VI)
Em plau dir-vos que és de titularitat d’aquest Ajuntament el sòl sobre el que es troba
el local del carrer Ermita de Bellvitge 66 i va ser cedit.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Hemos acabado el Orden del Día, queda el punto de precs i preguntes, algun
prec o alguna pregunta? Sí, un momento, un momento, tranquilas, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
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Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Es respecto al compromiso que se adquirió de que
al final de este mes se nos haría entrega del documento respecto a cómo
quedarán los medios de comunicación, mañana acaba el mes y esperamos
recibir ese documento al finalizar este mes, que queda un día.

SRA. ALCALDESSA
Yo el compromiso de que sería entregado a final de mes, no sé, no me
consta, en todo caso, cuando sea el momento será hecho partícipe, todos los
grupos políticos con representación en este Ayuntamiento. ¿Alguna pregunta
más? Sí, Sr. Josep Lluís Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. És un prec, miri, en el espai de jardins compresos
entre els carrers Herrero, Juan de Juanes, Can Trías i Aprestadora, es ve
observant un augment de la població de rates que al final de la tarda surten
dels seus caus i ocupen tota la zona, així com els espais de joc dels infants i
pugen, fins i tot, als balcons dels habitatges, creant l’alarma entre el veïnatge.
Certament s’han fet actuacions per desratitzar la zona, però a dia d’avui ha
tornat a proliferar-ne el seu nombre. És pel que demanem la realització d’una
nova actuació de desratització, el més enèrgica possible, i fer-ne un
seguiment. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, prenem nota i donem, en fi, prenem, per part del departament que
facin la revisió i que intentin eliminar, doncs aquests habitants, sí, sí,
desagradables, que també existeixen a la nostra ciutat.
Bé, hem finalitzat, per part dels grups polítics, precs i preguntes, si per part del
públic hi ha alguna pregunta, hi ha tres persones.

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
A veure quant temps em donen, perquè l’altre vegada han sigut dos minuts...

SRA. ALCALDESSA
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Vostè faci la pregunta i ja està.

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
Bé, jo tinc vàries preguntes, són petites, però són bàsiques. Primerament,

SRA. ALCALDESSA
Primerament digui vostè com es diu, perquè quedi constància.

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
Ah! vale, perdona, no ho sabia, em dic Pepa de Bellvitge, famosa.

SRA. ALCALDESSA
Pepa de Bellvitge, molt bé.

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
Bé, primer, jo estic aquí per l’ambulatori, el CAP, que és bàsic. Segona, que
no tenen diners, bé no sé, ara m’han baixat a mi un 2% més del sou, si jo
cobrava 700, li dono al govern que tenen el forat i que paguin ells els meus
claveguerams, la meva hipoteca, tot el que tinc i que em portin al metge,
perquè ara hem de pagar també ja els medicaments. No tenim metges a
Bellvitge, la violència domèstica la feu vosaltres, els que estaven i els que
estan, perquè ara quan anem a l’hospital, no arribem dintre, ja ens morim pel
camí, és violència domèstica i profunda, perquè els anys que tenim no són de
15 anys, són de 65 per damunt i hem treballat tota la vida, el que han de fer és
portar els nostres metges com estaven, que aquest CAP no els hi costa un
real, parlem ja en pessetes i que deixin de treure que si tu, que si jo, que si el
PSOE, que si Convergència. Si no recordo malament al juny estava el tripartit i
els socialistes i va ser quan ens volien tancar el CAP, després va arribar
Convergència i ja no el va obrir, i continuem amb ell dintre, què passa? que
ens volen enganyar perquè som avis? Perquè no ens han portat allà el fons
d’ulls i l’otorrino, el que ens interessa són els de capçalera, els que teníem
abans.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Pepa.

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
I després una altra...

SRA. ALCALDESSA
Ja se li ha acabat el temps...

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
No han passat cinc minuts, que jo tinc rellotge...

SRA. ALCALDESSA
No, no, cinc minuts no té.

SRA. PEPA (DE BELLVITGE)
I el que dic és que retallin als polítics i que tinguin més humanitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi havia per aquí al darrera, també hi havia aquella senyora de
vermell.

SRA. FELI (DEL CENTRE)
Hola, bona nit, me llamo Feli y soy de aquí, del centro. Mi pregunta era para
los productos tóxicos de la banca. Ustedes, el Consistorio, ha dado, a
sabiendas de que sabía perfectamente de lo que estaban hablando, etc, aquí
los únicos que quedamos desprotegidos somos los minoristas, como bien
habéis dicho un grupo parlamentario, vale, me refiero, con esta moción
ustedes ayudan a los que ya están afectados, no solamente a los de las

…/…

268

preferentes, que todo el mundo se ha volcado en las preferentes, pero hay
muchos productos tóxicos que no son preferentes y que estamos también
afectados los demás. Mi pregunta es la siguiente: en el futuro ¿qué se
pretende hacer para que la banca no dé estos productos tóxicos? Porque es
evidente que las personas que nos afectamos con este producto, no
entendemos este producto, nos lo venden como seguro y después, cuando
pasa todo esto en prensa, es cuando te enteras que ese producto no era tan
seguro. Entonces mi pregunta es si va a haber una Ley que esto lo prohíba o
que desde el Banco de España no pueda dejar, porque yo ya me he
informado y me han dicho que este producto no es ilegal, puesto que el Banco
de España lo tiene para que lo puedan vender las entidades financieras, pues
si vamos a ir por este lado.
Si desde el gobierno central o no sé quien tiene que hacer las leyes en esto,
porque lo desconozco, si desde el gobierno central se va a poner para que el
Banco de España supervise y evite estos casos, porque claro, es lamentable
que, como ustedes muy bien han dicho, personas que han confiado en el
director de la banca de toda la vida, hayan puesto ahí todo su dinero y ahora,
actualmente, estén sin un duro. Hay otras personas que han puesto poco y,
bueno, pues más o menos van haciendo, pero el que pone sus ingresos en la
banca, confiado de que eso es una cosa segura, pues que no le pase lo que le
está pasando, porque de la misma manera que ustedes han expuesto que
sabían lo que era y que era un riesgo grande, pues yo creo que antes de que
haya pasado todo esto y de que haya salido en prensa, ustedes ya tenían
también la obligación de saber y decir lo que el ciudadano tenía o no tenía que
comprar, más que comprar, lo que el banco tenía o no tenía que vender.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Gracies, aquest senyor. A ver, había pedido cuántas personas y habían
levantado la mano tres personas, aquel señor y esta señora no la habían
levantado y esto no puede ser... no, yo creo que, a ver, tenemos que
acostumbrarnos a hacer las cosas cuando se solicitan, a ver, no podemos
estar improvisando. A ver, perdón, Alejandro, tienes la palabra.

SR. ALEJANDRO ***********
Buenas noches, me llamo Alejandro **************, soy miembro de la
Plataforma de Afectados por las Hipotecas y miembro de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet. Primero, decimos que la mesa o el
estamento que se quiere crear sobre el tema de las hipotecas, que se haga y

…/…

269

que se nos informe, porque cada día hay 15 desahucios en Hospitalet, cuando
muchos se pueden negociar y se les puede dar salida, iría muy bien para esta
ciudad. Lo segundo es que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se
creó dentro del movimiento vecinal de las Asociaciones de Vecinos y de la
Federación, y que todas las mociones y todas las actividades que hace, están
dentro de lo que es la Federación de Asociaciones de Vecinos de l’Hospitalet.
La tercera es que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, porque la
gente que está en ella ve que hay una similitud, quiere cambiar el nombre, va
a cambiar el nombre, seguramente pierda la de Plataforma, porque en este
municipio hay una plataforma política con representación municipal y
nosotros, indudablemente, no queremos que se nos confunda. Y la cuarta es
que la dación en pago, nosotros decimos que hay tres daciones en pago, y lo
digo para que nos enteremos. Primero la de los bancos, segunda la de
hacienda, y la tercera, los impuestos que se derivan de cuando a una familia
se le quita el piso, de los impuestos municipales, como en Sanfeliu de
Llobregat el Ayuntamiento, a 18 familias, que salió el otro día, la ha
condonado la deuda cuando están afectados por una dación en pago. Y la
cuarta, nosotros decimos que los pisos que se les quiten a los afectados, se
vuelvan en alquiler social, porque hay ya muchos pisos vacíos y las familias
no sabemos dónde meterlas. Y nada más, salud.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, justo a tiempo. Venga, dos intervenciones y acabamos.

SR. MIGUEL ***********
Hola, buenas noches, yo me llamo Miguel ********* y vivo aquí en la calle
Lavínia, al lado de la Iglesia de Santa Eulália, y resulta que allí hay una
chatarrería y da vergüenza aquello, aquello da vergüenza. Antes de las
elecciones pasaban muchos urbanos por allí, hoy pasan una vez al mes, esto
por qué. Y luego no digamos por la avenida del Carrilet, que vas pisando allí
sobre el suelo, y sobre todo cuando llueve, salpica aquello un montón de
agua, eso cuándo se va a arreglar. Vale, gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, esta señora.

SRA. MARI LUZ
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Hola, soy Mari Luz y me dirijo a ti, o a usted, Meritxell. El día del mitin, el Sr.
Mas y usted nos prometieron una cosa que no está cumpliendo para nada,
para nada, porque estuvieron 20 minutos hablando con nosotros y sí, sí, sí,
meteremos esto del ambulatorio, sí, no me digas que no Meritxell, porque no
tenéis corazón, ni tenéis piedad de las mujeres y los hombres que estamos allí
luchado cuatro meses, encerrados día y noche, no tenéis corazón. No tenéis
padres, ni hijos, ni nada ¿no los tenéis? ¿sí los tenéis? porque veo que no.

SRA. ALCALDESSA
Oye, perdona…

SRA. MARI LUZ
Y otra cosa, perdone, otra cosa, esto de los 600 euros lo habéis quitado o lo
habéis aplazado, los 600 euros de haber tenido un hijo, lo habéis aplazado o
lo habéis quitado, porque mi hija…

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor Mari Luz, Mari Luz…

SRA. MARI LUZ
Perdona, perdona…

SRA. ALCALDESSA
Mari Luz, escucha una cosa, escucha una cosa…

SRA. MARI LUZ
Espera un momento a la Meritxell ¿los habéis quitado los 600 euros? ¿se ha
aplazado? Porque yo tengo una hija separada, con tres hijos, y sin trabajo y
no le habéis dado todavía ningunos 600 euros, por eso te pregunto si los
habéis quitado o los habéis aplazado.
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SRA. ALCALDESSA
Mari Luz, Mari Luz…

SRA. MARI LUZ
¿Quién me llama?

SRA. ALCALDESSA
Yo, la Alcaldesa, soy yo. Vamos a ver, esto no es una asamblea de vecinos.

SRA. MARI LUZ
No, pero tenía que decírselo, lo del ambulatorio…

SRA. ALCALDESSA
Vamos a ver, Sra. Mari Luz, si usted quiere hablar con la Sra. Borràs, yo creo
que no habrá ningún inconveniente para que pueda quedar con ella y
preguntarle y decirle lo que usted considere.

SRA. MARI LUZ
¿Cuándo?

SRA. ALCALDESSA
Bueno, a ver…

SRA. MARI LUZ
Si yo ahora tengo la oportunidad de decírselo, pues se lo digo, y lo del
ambulatorio ya es un cachondeo.
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SRA. ALCALDESSA
Pero, vamos a ver señora, vamos a poner un poco de orden, porque es que
esto me parece…, no, no, no, usted siéntese o haga lo que tenga que hacer,
pero por favor, a ver, esto no es…

SRA. MARI LUZ
Núria Marín, lo del ambulatorio no es un cachondeo ya o qué, que nos digan
que sí o que no, lo que no vamos a estar es toda la vida allí metidos.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, me parece que ya ha acabado esta señora. A ver, yo creo que del
ambulatorio, y entendiendo que lleváis…

SRA. MARI LUZ
Se lo estaba diciendo a Meritxell, perdona.

SRA. ALCALDESSA
Sí, pero bueno, pero vamos a ver, estamos en un Pleno Municipal, esto no es
que nos hemos encontrado por la calle, ni estamos en medio de la asamblea
de vecinos en el CAP de Bellvitge, escucha una cosa, mira, llevamos
hablando del CAP de Bellvitge desde hace…, hombre no, es que cada día no
podemos, no, no me levantéis más la mano, porque no voy a dar la palabra a
nadie más, no, no, no hi ha paraula. A veure, tema del CAP de Bellvitge, que
nos quede también un poco claro, no podemos estar debatiendo en el Pleno
Municipal, cada mes el mismo tema, a ver, lo podemos hacer, la solución
sabéis, y yo creo que, a ver, aquí ha habido una intervención por parte de la
Sra. Pepa que, a ver, ustedes han estado aquí, llevan desde el primer día
luchando por este CAP y, hombre, lo que me parece que algunas
afirmaciones que han hecho, me parecen del todo un poco extrañas. A ver,
quien ha tomado aquí la decisión de cerrar este CAP, no es otro que el govern
de la Generalitat de Catalunya, de Convergència i Unió, Partido Socialista, no,
lo digo porque la Sra. Pepa comentaba que parecía que el tripartit, pues no,
no, no, no, ja li dic jo, aquesta mesura l’ha pres un govern que és de
Convergència i Unió, a veure, ells són els que governen i han decidit fer això...
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S’escolten crits des del públic.
Pero me parece muy bien, a ver, la Sra. Meritxell está escuchando, supongo
que con muchísima atención y supongo que le dará respuesta de lo que ella
considere, pero a ver, lo que no podemos es convertir el Pleno Municipal en
un debate de un tema que evidentemente afecta a los ciudadanos de
Hospitalet, pero que nadie de los que estamos aquí, o al menos en este
Pleno, no podemos dar una solución. Podemos, como hemos hecho en los
primeros puntos del Orden del Día, comprometernos a intentar convencer a
las personas que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, que
cambien de opinión, pero que tengan ustedes claro que ni yo como Alcaldesa,
ni ningún concejal de este Ayuntamiento, puede cambiar una decisión que
corresponde a la Generalitat de Catalunya. La Sra. Meritxell Borràs es
concejal de este Ayuntamiento y como concejal de este Ayuntamiento, a ver,
podrá opinar, evidentemente, y podrá defender lo que considere oportuno,
pero en este Ayuntamiento lo que podemos hacer es posicionarnos como
concejales del Ayuntamiento.
La Generalitat de Catalunya y el govern de la Generalitat de Catalunya no
está aquí, nosotros no formamos parte del govern de la Generalitat de
Catalunya, la Sra. Borràs es diputada en el Parlament de Catalunya y no es la
que ha tomado esta decisión, aunque sí que su voto y su partido ha sido el
que ha provocado esta situación. Yo no estoy aquí, evidentemente, para
defender algo, que ni comparto, algo en lo que yo me he opuesto y que he
defendido siempre que estos médicos debían volver al CAP. Pero lo que
quiero hacer entender a todas personas que están defendiendo que vuelvan
los médicos y que vuelvan los especialista, a que por mucho que vengan aquí,
por mucho que intenten solucionar el problema en esta sala, el Ayuntamiento
no tiene las competencias para poder solucionar este tema, lo saben ustedes
y lo hemos comentado en más de una ocasión.
Dicho todo esto del CAP…

(Parla una senyora sense micròfon i no s’escolta el que diu.)

Sí, sí, como si quieren… bueno pero…, a ver ustedes han tenido el derecho
de tomar la palabra, no de ni acercarse a nadie, sino simplemente usted
exponer lo que consideren, pero lo que no pueden pretender es que aquí
arreglemos…
(Parla una senyora sense micròfon i no s’escolta el que diu.)
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Bueno, a ver, pero un cierto respeto, ya está, si es que no pasa nada, y estoy
convencida de que, como cualquier vecino y cualquier concejal de este
Ayuntamiento, se puede hablar, con tranquilidad, de las cosas, para intentar
arreglarlas y mejorarlas.
La Sra. Feli hacía comentario del tema de los productos tóxicos, hombre, en
fin, yo creo que nos hemos posicionado, todos los grupos políticos, en este
particular y que, evidentemente, si se hace o no una Ley, evidentemente a
nosotros no nos corresponde, pero todos formamos parte de unos partidos
políticos y vamos a elevar este tema, para que allí donde corresponda,
puedan legislar y que se pueda proteger a las personas que de una forma, en
fin, tranquila, intentaban tener su dinero a buen recaudo y que, en todo caso,
han sido engañados por parte de algunas oficinas y de algunas entidades
financieras y, evidentemente, esto debe ser regulado por el Banco de España
y tiene que ser regulado a través de leyes. Evidentemente nosotros, cada uno
en su posición, pues intentaremos elevar, y supongo que también quien en
estos momentos ostenta el gobierno y quien tiene la posibilidad de dar
mayoría en el Parlamento, pues tomará nota e intentará que esto no vuelva a
suceder.
Y, por último, el Sr. Alejandro ha hecho un comentario del tema de la
Plataforma, tomamos nota y sabemos, no ha formulado ninguna pregunta,
simplemente ha hecho una exposición de los temas.
Y al Sr. Miguel *********** decirle que, en todo caso, para hacer una queja
respecto a un tema puntual de un barrio, lo que debería hacer para ser más
ágiles es ponerse en contacto con el concejal, en su caso con la concejal del
distrito, para que se puedan ir resolviendo los temas y que ella le pueda
explicar exactamente cómo están las dos cuestiones, la de la chatarrería que
usted comentaba y del tema…
(S’escolta un senyor que parla sense micrófono i no s’escolta el que diu.)
No, pero es que esto no es una conversación, a ver si nos aclaramos, es que
el Pleno del Ayuntamiento no se puede convertir en una asamblea vecinal,
porque no lo es, por tanto, creo que hemos sido suficientemente laxos para
que todas las personas que están aquí puedan opinar, pero no es una
asamblea de vecinos y, por tanto, esas son las reglas de las que nos hemos
dotado.
Hay alguien que quiera…, no, ya no hay más preguntas, no, no, no, no hay
más preguntas, se levanta la sesión.

…/…

275

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

