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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/9
Data: vint-i-dos d'octubre de dos mil tretze
Hora: 18.05h fins 22.25h
Lloc: Casa Consistorial
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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
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Tinent d'alcaldia
Regidor
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Tinent d'alcaldia
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Interventor General
Secretària General del Ple

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 20 de setembre de 2013, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de
l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, benvinguts al Ple ordinari del mes d’octubre, comença la sessió, per
tant, Sra. Secretària, si pot fer lectura de l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per fer una breu intervenció respecte del punt número 4,
que fa esment a la renovació del conveni que té aquest Ajuntament amb el Consell
Comarcal del Barcelonès, respecte de les beques de menjador. Bé, com saben ja
l’any passat, en el curs anterior, ja es va signar aquest conveni que el que ve a dir és
que l’Ajuntament, en la mesura en què el Consell Comarcal no pot fer front,
puntualment, a les aportacions a les diferents escoles públiques de la ciutat, de les
beques de menjador, per no rebre els recursos acordats amb la Generalitat en el seu
temps, llavors aquest Ajuntament el que fa és aportar els diners suficients, perquè les
escoles puguin cobrar i a la vegada ho puguin fer les empreses de càtering que
presten aquest servei.
Però això, més enllà d’aquest conveni que pot semblar un mer tràmit administratiu,
posa en evidència algunes carències o algunes qüestions que és pel que pensem
que val la pena fer esment en aquest acord. Pensem que estem parlant d’això, de
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beques de menjador, de nens i nenes de la nostra ciutat, per sota dels 12 anys, que
van a les escoles públiques de la ciutat, que es queden a menjar a la seva escola i
que, en molts casos, és l’únic àpat que fan en condicions en tot el dia. El no poder
aportar els diners suficients o amb temps, en aquesta situació, el que faria és,
diguéssim, incidir de manera molt negativa, evidentment, en la nutrició dels nostres
infants.
Però és que més enllà d’aquesta acció, diguéssim, de tresoreria, en què l’Ajuntament
el que fa és avançar els diners, perquè després el Consell Comarcal, una vegada la
Generalitat li fa les aportacions, li torna a l’Ajuntament, a més a més, hem de tenir en
compte que aquest és un element que no és competència municipal i que ja hores
d’ara, l’Ajuntament ho fa per complementar aquells nens i nenes que no entren,
perquè no hi ha suficients diners aportats, perquè no arriben a tenir ni aquesta beca
que cobreix el 50% del cost, o nens i nenes que una vegada tenen la beca, no poden
aportar el 50% restant.
Per tant, aquests diners que després l’Ajuntament afegeix, com saben en aquest any
2013 han estat 800.000 euros, per l’any 2014 estem parlant d’entre 1.100.000 i
1.200.000 euros, que aportarà aquest Ajuntament per poder posar els diners per
poder pagar aquests àpats de nens i nenes, home, pensem que valdria la pena que
tots plegats reflexionéssim a l’hora de prioritzar, a l’hora de fer els nostres
pressupostos. Aquest Ajuntament, ja des de fa anys, aquesta prioritat la té molt clara i
posa els diners en aquesta partida, malgrat, insisteixo, no ser competència seva.
A la tornada de l’estiu, al mes de setembre, des de la Conselleria es posa de manifest
una declaració de la Consellera, on deia que estaven estudiant la possibilitat
d’incrementar aquesta partida, ella la quantificava en 1,8 milions d’euros, per poder
ampliar la partida de la Generalitat en el conjunt de Catalunya. Jo només els hi
donaré una dada, hores d’ara, en el Consell Comarcal del Barcelonès, tret de la ciutat
de Barcelona, és a dir, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i l'Hospitalet, la
Generalitat aporta, en aquests moments, 4.054.000 euros, aquests són els diners que
aporta, i això ens permet donar cobertura al 40% de les peticions, el 40%.
La Generalitat ha manifestat la seva voluntat d’aportar 1,8 milions d’euros per a tota
Catalunya, per poder fer front a aquestes beques del 50%, només a la comarca del
barcelonès, el que necessitaríem és que s’afegissin una mica més de 6 milions
d’euros, per tant, 1.800.000 per a tota Catalunya, és una bona notícia, però és molt
poca bona notícia, es necessiten molts diners, molts més diners dels que avui mateix
està dient la Consellera que aportarà en aquest element, per poder fer front en
aquesta qüestió en el conjunt de Catalunya.
Però insisteixo, des de l’Ajuntament de l'Hospitalet, altres municipis a partir que
nosaltres vam començar a fer-ho a través del Consell Comarcal, s’han afegit i ho
estan fent, estem posant diners, perquè pensem que els àpats, que el menjar de les
criatures, de criatures que van entre 3 i 12 anys a les escoles de primària, pensem
que no és que sigui una prioritat més, ha de ser la prioritat i, a partir d’aquí, si podem
fer més coses les farem, però aquesta, evidentment, nosaltres no deixarem de fer-la.
Cap nen en aquesta ciutat, que tingui aquesta necessitat, passarà gana, cap nen que
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tingui aquesta necessitat en aquesta ciutat, no veurà cobert el cost de tenir un menjar
digne al dia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, breument, per fer uns breus apunts, uns breus comentaris als dictàmens 7 i 8. Pel
que fa al dictamen número 7, que és el que correspon al seguiment i al compliment
sobre el pagament a tercers, a proveïdors, fins al període de 30 de setembre, els hi
hem de dir que estem complint i estem pagant a 27,70 dies de promig, essent el límit
establert legalment de 30 dies. Parlàvem en el segon trimestre que estàvem pagant a
31,42 dies de promig de període de pagament i en aquest moment podem dir que
estem fent un esforç veritable, doncs per fer front a les nostres obligacions.
Però jo crec que hem de deixar clar i jo crec que té relació, a més a més, amb el
dictamen número 4 que portem ara a aprovació també, i és que, efectivament, l’esforç
que està fent aquest Ajuntament per fer front a les seves obligacions, perquè així ho
estableix la Llei i això és el que fa aquest Ajuntament amb els requeriments legals
que s’estableixen, el cert és que està produint unes tensions de tresoreria molt
importants.
Tensions que porten, evidentment, a exigir o a buscar, operacions de tresoreria per
poder fer front i aquesta és la manera que per això complim, però crec que cal i val la
pena, doncs dir que si altres administracions complissin amb les seves obligacions,
parlàvem en el Ple del mes de setembre, doncs que per exemple la Generalitat ens
deu més de 13 milions d’euros, o que complissin les obligacions, per exemple, del
Consell Comarcal i, per tant, aquest Ajuntament no hagués d’avançar, el cert és que
aquesta despesa que tenim amb operacions de tresoreria, ens les podríem estalviar i
no tindríem aquest esforç a nivell financer que estem fent des d’aquest Ajuntament.
En qualsevol cas, la voluntat, ho ha dit el primer Tinent d’Alcalde, és complir i això és
el que estem fent.
I pel que fa al dictamen número 8, que correspon a l’informe de l’Interventor General,
sobre l’execució del pla d’ajust, dir-los que estem complint, no és significatiu, donat
que haurem d’anar a tancar a 31 de desembre, per veure quin ha estat efectivament
el compliment del pla d’ajust, però certament aquest Ajuntament continua amb el seu
esforç de reduir despesa, gestionar al màxim l’ingrés, però crec que hem d’insistir i ho
diré d’una forma molt tranquil·la, però jo crec que molt contundent, que si el govern
de l’Estat considera que els ajuntaments estem complint i el tancament a 2012 així va
quedar demostrat que els ajuntaments estem complint, per tal de reduir dèficit públic,
el que no se’ns pot fer és intentar collar, intentar donar una volta de rosca en la
gestió, en els comptes municipals, en la gestió pressupostària, constantment i amb
normes que, evidentment, ja no només marquen o poden arribar a entorpir la gestió
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administrativa, sinó que realment el que estan fent és asfixiar als ajuntaments en la
seva gestió pressupostària.
Jo crec que són unes notícies positives, l’Ajuntament compleix i, a més a més,
avança en aquelles prioritats com són, ara parlem de nens, però podríem parlar de
moltes accions a nivell polític que són l’estendard d’un govern d’esquerres i jo crec
que val la pena posar-ho de manifest, així com reivindicar un millor finançament local.
Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sra. Alcaldessa, Plataforma per Catalunya es posicionarà favorablement del punt 1 i
del punt número 4, ens abstindrem en el 2, en el 3, en el 5 i en el 6, i ens donem per
assabentats del punt número 7 i punt número 8.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votarem
favorablement del punt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i ens donem per assabentats del 7 i el 8. Volia
fer un comentari sobre el punt número 2, una reflexió, perquè veiem amb preocupació
el fet que la reducció de població electoral en algunes zones de la ciutat, quan no
s’està reduint la població real, la població de cens, d’una manera significativa, però sí
la població electoral és un reflex del que pensem, és una anormalitat o una anomalia
democràtica, que és que tenim molts conciutadans, moltes conciutadanes, que tot i
ser veïns i veïnes nostres, no poden participar de ple dret amb el seu vot i, per tant,
d’això resulta, entenem, aquesta necessitat de fondre algunes seccions electorals.
Pensem que això ve explicat en bona part per aquest motiu.
També volíem fer algun comentari en el punt número 4, perquè també pensem que
és molt important, cedeixo la paraula, en aquest sentit, al meu company, al Tinent
d’Alcalde d’Educació, Lluís Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Alcaldessa per la paraula. En tot cas, bàsicament, ara que la reforma de la
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Llei de bases locals, la dita ARSAL, posa en entredit tot el paper dels govern locals,
que ens volen convertir en mers gestors i, per tant, treure’ns tota la capacitat, totes
les competències i tota la potestat de ser govern, especialment en el temes
d’educació, de serveis socials, de promoció econòmica o de formació ocupacional,
crec que l’exemple del dictamen 4, jo crec que és molt positiu o molt adient, el
portaveu del PSC feia esment, com a ciutat estem complementant amb un milió
d’euros, aquelles beques menjador que no arriben a la ciutat, tenint en compte que
hem passat en tres anys, de posar 200.000, després 600.000 i ara un milió d’euros,
en tot el que significa els complements de les beques menjador i no solament això,
sinó que destinem molts diners, una quantitat similar, a avançar els diners de les
beques menjador que no arriben a les escoles, per evitar tensions de tresoreria a les
escoles i evitar impagaments de les escoles als proveïdors.
Per tant, això contrasta poderosament amb les dades que a la nostra ciutat, el curs
2012-2013 que ja vam deixar enrere, doncs va rebre 100.000 euros menys en beques
menjador, que no pas el curs anterior, per tant, és un contrast important el nostre
esforç respecte de l’esforç d’altres administracions, i tenint en compte que la
Generalitat de Catalunya també va deixar enrere, per tercer any consecutiu, de posar
sobre la taula els cinc milions d’euros que posava per a les beques de les famílies
sense recursos, en escoles bressol. Per tant, jo crec que contrasta molt, en aquest
sentit, la responsabilitat dels qui ens volen treure les competències, de la
responsabilitat de qui les té i realment no aporta suficients recursos per mantenir
aquestes competències.
Per tant, jo crec que aquest és l’exemple del full de ruta que el PP, en major mesura i,
de tant en tant, també Convergència i Unió, doncs vol replicar el model de Thatcher
de fa 30 anys, que és primer dimonitzar els sindicats, després dimonitzar els
ajuntaments i treure-los-hi el poder i després, fins i tot, en algunes ocasions,
dimonitzar la gent que cobra el PIRMI o dimonitzar a la gent que té atur i cobra l’atur.
Per tant, jo crec que aquest exemple és el que posa en valor el paper dels governs
locals, que crec que sempre trobarem l’escletxa, malgrat les lleis, per seguir servint a
la ciutadania, més tenint en compte que d’altres no exerceixen les seves
competències com cal.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, ens posicionarem Convergència i Unió sobre aquests
dictàmens. En el dictamen primer votarem favorablement, votarem també
favorablement en el segon, ens abstenim en el tercer, votem favorablement en el
quart, en el cinquè, en el sisè, i ens donem per assabentats en el setè i en el vuitè.
Respecte del setè, no, el vuitè, ens donem per assabentats, però la meva companya,
Annabel Clar, en farà un comentari.
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Respecte del quart, però, escolti, nosaltres, com poden comprendre, hem de fer una
explicació i hem de fer una explicació, perquè depèn de cóm s’expliquin les coses,
sembla que les coses es facin per gust i per ganes i aquest no és el cas i, per tant,
nosaltres volem que quedi constància en aquest plenari, de cóm estan essent les
coses a dia d’avui. I celebrem que la Sra. Mercè Perea hagi dit que, si d’altres
administracions complissin, quan es referia a la de l’Estat, les coses anirien d’una
altra manera. També ho podia haver dit, segur, ho ha dit un company seu, respecte
del govern de la Generalitat, però hi ha una diferència cabdal entre el que passa en el
govern de l’Estat i el que passa en el govern de la Generalitat. La diferència cabdal és
que els recursos, qui recapta els recursos és l’administració de l’Estat, i a nosaltres
no ens retornen allò que nosaltres hem pagat, ni de bona manera i, per tant, cada any
aquest país, perquè no és el govern, ni aquells que manen, sinó aquest país perd
16.000 milions d’euros, o el que és el mateix, cada ciutadà de Catalunya perd 600
euros cada any.
Per tant, en aquest sentit, aquest és un tema que si el govern de Catalunya d’això no
en fes batalla, si el govern de Catalunya no batallés, no hagués batallat, com per
exemple ho ha fet a través de fer una plantada respecte al que són els pressupostos
d’aquest país, per aconseguir que el dèficit fiscal, el dèficit que se’ns permet fer no
fos del 0,7, sinó que fos superior, i que després ens ho hem trobat en què, escolti’m,
ens accepten que el dèficit sigui un, però en canvi en el “fla” no vindran res més, ni
res menys que 1.700 milions d’euros. Jo vull suposar que les persones que estem
aquí no som cegues davant del que està passant en el conjunt de Catalunya i qui és
l’ofec que d’una forma premeditada, el govern espanyol està fent respecte aquest
país.
I si vostès volen, aquest és un tema que en faran tot l’ús que faci falta, per fer veure
que el govern de Catalunya no vol ser complidor amb quines són les seves
obligacions, però aquest no és el cas ni de lluny, i vostès ho saben i, per tant, estaria
bé que fossin lleials, no al govern de Catalunya, sinó als requeriments dels ciutadans
d’aquest país i, per tant, el seus requeriments fossin allà on han de ser, que en el
govern espanyol que, al cap i a la fi, és qui ens manlleva la quantitat de diners que
abans he citat. Per tant, en aquest sentit, escolti’m, no crec que s’hagi d’afegir res
més, crec que les voluntats han estat expressades d’una forma molt clara i, per tant,
això, crec amb sinceritat, que no se’ns pot discutir.
Un altre tema que ha citat, em sembla que ha sigut el Sr. Lluís Esteve, escolti’m,
nosaltres defensors dels governs locals, els que més, com a mínim com els que més,
perquè sap què passa, en aquests moments dels més de 900 municipis que hi ha en
el país, més de 600 els governa Convergència i Unió, per tant, com vostè pot
comprendre, tenim una xarxa municipal com no té cap altre formació política en
aquest país i, per tant, som els primers interessats que no hi hagi ni un euro menys
pels ajuntaments i que tampoc hi hagi ni una competència menys. Tan és així que
hem demanat de subscriure la moció que vostès han presentat, respecte a la Llei que
vostè citava, per tant, escolti’m, si aquí del que es tracta és només de criticar
Convergència i Unió, facin-ho, però al menys encertin els temes, perquè aquest no
n’ha tocat ni una de les que tocava. Gràcies Sra. Alcaldessa.

…/…

8

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, pel que fa referència al dictamen número 8, Convergència i Unió volíem fer una
petita intervenció. Volíem deixar constància de la nostra preocupació, si es pot dir
d’aquesta manera, pel que fa referència a la mesura número 3 dels ingressos, ja que,
tal i com diu la Intervenció, és una mesura que a data 30 de setembre, encara no
s’havien començat els treballs d’inspecció, tenint en compte que es preveien uns
ingressos derivats d’aquesta mesura, ens preocupa que a aquestes dates de final del
tercer trimestre, encara el més calent sigui a l’aigüera i encara no s’hagi posat fil a
l’agulla i encara no s’hagi fet cap gestió per començar aquesta mesura d’increment
d’ingressos.
I pel que fa referència a les despeses, només dos petits apunts. Un, referent a les
despeses corrents, la desviació negativa hores d’ara és de menys del 0,02%, mentre
que es preveu que amb aquesta mateixa aprovació que portem a finals d’any, sigui al
voltant del 7,13%, això no deixa de ser una cosa, doncs que s’ha d’estar a sobre, s’ha
de fer un seguiment i Convergència i Unió volem que es vigili i que es vigili de prop.
I pel que fa referència a les despeses de personal, es preveia una desviació final,
hores d’ara es preveu, a 30 de setembre, una desviació final de l’1,55, mentre que a
30 de juny aquesta desviació es preveia que seria de l’1,33%, llavors veiem que ha
hagut un petit increment en aquesta desviació i el mateix que hem comentat a les
despeses corrents, doncs des de Convergència i Unió demanem que es posi una
especial cura en aquestes despeses, per mirar de controlar i ajustar al màxim a 30 de
desembre, aquestes previsions. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, ens abstenim en el dictamen número 1, a favor del 2, abstenció al 3 i a favor del 4,
abstenció al 5, al 6 i ens donem per assabentats del 7 i del 8.
Y, hombre, después de haber escuchado al Sr. Lluís Esteve, yo le pediría que no
tarde mucho en presentar una moción en el Consejo Comarcal, reclamando a su
socio de gobierno, que es Convergència i Unió, a incrementar las ayudas de la
Generalitat, o cuando menos que las dé en tiempo y forma ¿no?
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De los gobiernos locales, como luego hay una moción, ya hablaremos sobre ello,
pero mire, no banalice usted sobre las necesidades de los ciudadanos. Lecciones de
usted sobre defensores del bienestar social, usted no se puede permitir el lujo de
presentarse aquí como defensor del bienestar social, cuando usted está gobernando
en Andalucía y ha hecho recortes en salarios a los funcionarios, a través del plan
económico-financiero, cuando usted ha hecho que en Andalucía se despida a 4.502
profesores de secundaria, cuando usted ha hecho que 250.000 beneficiarios de
dependencia, a día de hoy 57.662 no reciban ningún tipo de servicio, porque usted
está apoyando ese gobierno en Andalucía, cuando usted en Andalucía está haciendo
que se hayan cerrado 3.000 camas hospitalarias, cuando usted ha hecho en
Andalucía que se despida a 7.027 trabajadores de la sanidad, cuando usted ha
hecho en Andalucía que se recorten 1.043 millones de euros en sanidad, cuando
usted ha hecho que Andalucía tenga la ratio más baja de médicos del conjunto de
España, cuando usted ha hecho que en Andalucía la tasa de camas en los hospitales
públicos sea la más baja de España, cuando usted está apoyando en Andalucía a un
gobierno, donde dos de cada tres centros hospitalarios son privados y donde el 20%
de ciudadanos de Andalucía tiene que recurrir a la asistencia privada, porque no
puede llegar a la asistencia pública. Lecciones de usted ni una.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si n’hi ha alguna intervenció, sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Molt breument, Sra. Clar, evidentment la preocupació és de tothom, perquè si les
transferències que han de provenir d’altres administracions, no vénen, doncs
evidentment és preocupant. I parlem del dèficit generat per l’Estat al llarg d’aquest
any, que em sembla, si no recordo malament, és de 5 milions, parlo de memòria, i ja
no parlo de la Generalitat, que, hores d’ara, pressupostos estem prorrogats, amb la
Generalitat.
I, bé, ofec patim tots, bàsicament les famílies, les famílies les que més, però és que
els ajuntaments també i tot i així hem de complir, perquè si no les transferències no
ens arriben, és a dir, i el Sr. Belver ho deia a la seva exposició, ens estan collant per
totes bandes i el que es vol és un desapoderament, i ho deia el Sr. Esteve, del poder
dels governs locals i en aquest moment, aquest desapoderament ve per la banda de
la Generalitat i per la banda de l’Estat, perquè en realitat als ajuntaments molt en
compte no se’ns ha tingut, i la Sra. Borràs deia que qui recapta és l’Estat i a nosaltres
ens colla, més collats estem els ajuntaments. Però això sí, hem d’aprovar
pressupostos, hem de complir el pla d’ajust, hem de pagar a 30 dies i hem de fer,
perdó per l’expressió, virgueries i ho fem.
I jo crec que això és el que s’ha de posar en valor, podem estar tots indignats i
intentar parlar cadascú des del nostre color polític, però és que en aquest moment
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l’únic color polític és el de les famílies, o ens espavilem totes les administracions, i ho
hem dit moltes vegades en aquest Ajuntament, o ens espavilem totes les
administracions a donar la cara davant de la gent o difícilment podrem continuar
discutint sobre si complim o no la mesura tres, la quatre, la cinc o la vint-i-cinc,
perquè haurà desaparegut l’Ajuntament com a poder polític. Jo crec que estem
davant d’un desballestament de l’estat de benestar i un desballestament de
l’estructura constitucional que ens vam dotar ara fa més de 35 anys.
I sí, Sra. Clar, estic preocupada, estem tots preocupats, però li puc assegurar que els
esforços per part d’aquest govern municipal és acomplir al màxim amb les seves
obligacions, però sense deixar de banda a la gent, a les persones.
I miri, jo, Sra. Borràs, els majors defensors dels governs locals, jo crec que en aquest
moment, bé, mirin, jo no em posaria moltes medalles, li parlaré de la Diputació, la
baixa de les subvencions de la Diputació que té l’Ajuntament aquest any, ha estat
dràstica, jo crec que puc parlar i parlo de memòria, a vegades em falla, però crec que
està per sobre del 30%, i la Diputació la governen vostès, per tant, la sensibilitats
municipals, doncs vigilem, li dic que parlo de memòria, vull dir que si m’he equivocat,
doncs rectificaré. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No, bàsicament, Sra. Borràs, sap que compartim perfectament amb vostès, que
Catalunya necessita un estatus diferent del que té i necessita un model de
finançament absolutament diferent i, per tant, que les coses siguin més justes,
financerament parlant, per Catalunya, i això ho sap, però això no pot tapar com una
manta absolutament tot allò que creiem que es fa malament des del govern de
Catalunya. I li posaré tan sols dos exemples, que alguns ja els he posat aquí, jo quan
vaig a una reunió a Barcelona, agafo el tren a la Renfe, aquí a l’estació de tren i,
casualment, sempre em regalen La Vanguardia quan entro al tren, a part que és un
diari que no és de la meva devoció, no necessito que em regalin La Vanguardia, per
tant, no necessito que el govern del meu país destini 8 milions d’euros cada any a La
Vanguardia, a finançar un mitjà de comunicació com és La Vanguardia. I més li vaig a
dir, me la van donar en castellà, per tant, no era ni el motiu de normalització
lingüística. I l’altre exemple, ja ho he dit vàries vegades en aquest Ple, no estic
d’acord que el govern del nostre país dediqui 25 milions d’euros cada curs, a finançar
escoles d’elit, que ja sé que les va concertar qui les va concertar, però com a
formació política no hem estat mai d’acord i, per tant, aquests 33 milions que sumen
els 8 de La Vanguardia i els 25 de les escoles d’elit del nostre país, doncs
probablement farien molt de servei en aquestes beques menjador, que probablement
el Consell Comarcal del Barcelonès, doncs tindria prous diners per totes les seves
beques i altres Consells Comarcals.
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I respecte del Sr. Juan Carlos del Río, estem governant a Hospitalet, vostè pot avorrir
amb tots els seus números respecte d’Andalusia, jo li podria dir què passa a Madrid,
que passa dos o tres vegades el mateix, però el que ha de tenir clar és que vostè no
pot parlar de sensibilitat social des d’un govern que diu la seva vicepresidenta que hi
ha 500.000 parats que fan frau, quan són 15.000, s’ha demostrat, quan un ministre
d’hisenda diu que estan pujant els sous en el nostre país, quan el President alhora
està dient que baixen i convida a que s’instal·lin empreses en el nostre país, perquè
baixen els sous, i el seu ministre, en canvi, al Parlament diu que estan pujant els
sous, o quan el mateix ministre diu que la indústria del cinema no té qualitat, per tant,
enfonsant tota una indústria del nostre país. Per tant, jo diria que ens centrem en
l'Hospitalet, nosaltres estem molt preocupats perquè cada vegada ingressem menys
en beques per part de la Generalitat, el Consell Comarcal vostè sap que és un mer
instrument que rep els diners de la Generalitat i el Consell Comarcal no avoca diners,
és la Generalitat, i el Consell Comarcal és un instrument per fer-los arribar a les
escoles, per tant, el govern del Consell Comarcal no té res a veure amb les retallades
de les beques menjador i, per tant, centrem-nos en allò que ens interessa, que és que
cada vegada hi ha menys diners per part de la Generalitat en beques menjador, cada
vegada aquest Ajuntament ha de destinar més recursos als seus ciutadans en
beques menjador i, per tant, aquesta és la raó fonamental.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, breuement. Amb matisos, però agraeixo que hagin
reconegut l’ofec que el país i quan dic el país, és el que deia abans, la gent, està
patint, vostè en diu les famílies, jo en deia la gent, la població, diguem-ho com
vulguem, és el mateix, aquest és el tema, els ciutadans són tractats injustament per
un Estat que cada any ens manlleva una part important del que són els nostres
impostos i dels nostres diners. I aquesta és una realitat que celebro, que insisteixo,
uns amb uns matisos, uns altres amb uns altres, però ho posen aquí.
I després, a partir d’aquí, demagògies les que vulguin, però les justetes, perquè
respecte a les escoles concertades, també ho celebro que vostè ho ha dit, les va
concertar qui les va concertar, vostès, manava el govern tripartit quan es va fer de
nou els concerts amb les escoles concertades i concretament a les que vostè volia
citar. Per tant, escolti’m, aquest és un compromís que vostès van prendre i que,
lògicament, doncs s’hi ha de donar resposta.
I respecte a La Vanguardia, és també..., fa una mica de gràcia, perquè sap que va
haver-hi una ajuda en un pressupost concret, igual que hi va ser en el seu moment
amb El Periódico, per tal que pogués haver-hi una rotativa, que pogués ser en català.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo, mire, yo creo que ha hecho usted una propuesta que
considero interesante, cuando menos interesante, hablar de ciudad, o sea, si a usted
le parece bien, yo creo que es una reflexión que podemos compartir o analizar, si en
este Pleno tenemos que hablar solamente de ciudad y traer mociones que solamente
discutan sobre temas de ciudad. Podemos compartir esa posición, yo creo que usted
ha hecho una reflexión que yo considero cuando menos interesante para ser
analizada. Pero claro, es que usted me presenta una moción que habla sobre Islas
Baleares, que yo sepa, por ahora, Hospitalet no tiene territorio en las Islas Baleares,
por ahora, ya veremos, por tanto, hombre, acogiéndome a lo que usted acaba de
decir, retire usted la moción que habla de las Islas Baleares.

SRA. ALCALDESSA
A veure, per finalitzar, Sr. del Río, estem parlant d’un dictamen, no estem parlant de
cap moció, estem parlant d’un dictamen que segurament és fruit del moment difícil,
complicat, i de la crisi econòmica que hi ha, que afecta a les famílies, que afecta a les
administracions, que genera problemes, que genera tensions, que evidentment, la
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i d’Economia deia, i té raó, doncs els ajuntaments,
possiblement perquè estem acostumats a patir aquestes tensions, aquest sistema de
finançament injust, des de fa molt anys, doncs hem decidit que el que hem de fer és
governar i governar significa prioritzar, i prioritzar significa que un govern ha de
decidir què posa pel davant i què posa al darrera. I en el dictamen que avui ens
ocupa, el punt número 4, el que estem defensant i el que hem decidit, és garantir que
el col·lectiu més feble de la nostra ciutat, que són els infants, tinguin assegurat l’àpat,
un àpat al dia, a les escoles. I estem treballant en altres projectes i treballem perquè
no sigui l’únic àpat que tinguin aquests nens i nenes, però en tot cas, el que estem
parlant en aquests moments, és de garantir que les escoles, que les famílies, que les
empreses que treballen en aquest sector, puguin cobrar en temps i que pugui arribar
el menjar realment a l’escola i als infants.
Per desgràcia, tenim moltes famílies en una situació d’emergència social, són més de
5.000 famílies que en aquests moments s’estan atenent en els serveis socials, que
estem treballant l’Ajuntament i que estem treballant en col·laboració amb el teixit
associatiu d’aquesta ciutat i que ho estem fent junts i que jo crec que ho estem fent
molt bé. I, en aquest sentit, hi ha un col·lectiu que dins de tot aquest col·lectiu de
famílies i de persones que necessiten recolzament en un moment de crisi com
l’actual, són els més vulnerables, que són els infants. I és per això que aquest
col·lectiu, dic que com a govern hem decidit que per nosaltres aquest col·lectiu és
una prioritat, ho hem marcat així i per això portem aquest dictamen en aquest Ple, per
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garantir una cosa que és complexa, difícil, i és alhora senzilla, perquè la Sra. Perea el
que fa és avançar els recursos al Consell Comarcal, fins que no arribin els recursos
de la Generalitat de Catalunya.
I no només fem això, s’ha explicat, no només fem de banquers, en aquest cas, per
garantir que aquestes famílies, que aquests nens i les escoles i les empreses puguin
cobrar i que puguin menjar, sinó que, a més a més, el que estem fent és
complementar els recursos que la Generalitat realitza, perquè no són suficients. I, en
aquest cas, també s’ha dit, hem passat de 800.000 euros en el curs passat, a
1.200.000 en aquest curs. I això, doncs simplement és una decisió política, és una
prioritat d’aquest govern, en un moment difícil i en un moment complicat, s’ha dit,
però a mi el que més em preocupa no és això, això ho estem fent, i dins de tot estem
pagant a 27 dies, acaba de dir la Tinent d’Alcalde, estem assumint les polítiques que
d’altres administracions estan deixant de realitzar, ho estem fent gràcies als ciutadans
i ciutadanes de l'Hospitalet.
Però el que més em preocupa és una de les reflexions que en algunes de les
intervencions s’ha esmentat i que suposo que després parlarem, perquè hi ha una
moció, és la famosa Llei de sostenibilitat i racionalització de l’administració local.
Aquesta Llei el que fa és treure totalment les competències en educació i en serveis
socials dels ajuntaments, treu la proximitat, treu l’opció que el ciutadà, a la primera
porta que pica quan té un problema, és l’Ajuntament. I això és el que està fent
aquesta Llei, per tant, el que em preocupa en aquests moments és que avui, tot això
que estem discutint i que estem parlant, que és si l’Ajuntament posa recursos
extraordinaris, si l’Ajuntament avança aquest 1.200.000 euros o posa els diners que
el Consell Comarcal no cobra de la Generalitat, de tot això el que em preocupa és si
podrem continuar fent-ho després que aquesta Llei entri en vigor. I això és el que més
em preocupa i crec que el que hem de fer, tots plegats, és lluitar perquè l’Ajuntament
de l'Hospitalet, l’ajuntament de qualsevol ciutat i poble d’aquest país, pugui continuar
fent aquesta tasca de proximitat, de col·laboració i d’ajuda a les persones i als
col·lectius que més ho necessiten.
I, per últim, fer una reflexió, penso que en aquest Ple, evidentment, hem decidit, com
a grups polítics, perquè hem fet un reglament tots plegats, parlar de qualsevol tema,
no hi ha restriccions. És evident que els ciutadans de la ciutat ens agrairan que
parlem dels problemes dels ciutadans, que parlem veritablement dels seus
problemes, dels seus drames, dels seus neguits, de les seves propostes i que fem de
canal de transmissió del que la ciutadania ens diu en aquest Ple. Penso que amb
discursos de “y tú más, y usted más y aquel más”, no aconseguirem fer que la política
que és realment qui ha de resoldre els problemes actuals dels ciutadans i ciutadanes,
doncs es vegi com una cosa útil, sinó que es vegi com, en fi, un “paripé” en el que
només el que fem és retreure uns als altres la inoperància de determinats governs.
Treballem des de la ciutat, en benefici dels ciutadans, en benefici de les persones
que més ho necessiten i jo crec que és la millor contribució que tots els grups polítics
i tots els representants d’aquest Consistori podem realitzar.
Ho deixem aquí i passaríem ja al següent apartat de la Comissió Permanent d’Espai
Públic.

…/…

14

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DETERMINAR COM A FESTES LOCALS D’AQUEST
MUNICIPI PER L’ANY 2014, ELS DIES 9 DE JUNY (DILLUNS DE PASQUA
GRANADA) I 24 DE SETEMBRE (MARE DE DÉU DE LA MERCÈ).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST l’escrit de la Cap de Servei de Coordinació dels Serveis Territorials a Barcelona,
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de data 2 de
setembre de 2013, amb registre general d’entrada en aquest Ajuntament número
40.971 de 17 de setembre de 2013, pel qual es sol·licita que aquesta Corporació
proposi amb caràcter definitiu les festes locals del municipi per l’any 2014.
ATÈS que la Conselleria d’Empresa i Ocupació, per Ordre EMO/202/2013, de 22
d’agost, publicada al DOGC núm. 6450, de data 30 d’agost de 2013, estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2014, deixant constància
en el seu article 2 que, a més de les que es fan constar en l’article 1, seran fixades
mitjançant una ordre d’aquell Departament dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels respectius ajuntaments.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 9 d’octubre de 2013, per la qual
resol que s’iniciï l’expedient administratiu adient per establir com a festes locals per
l’any 2014, els dies 9 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) i 24 de setembre (Mare de
Déu de la Mercè).
VIST l’informe emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament (L’H 25/2013),
que integra l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Establir com a festes locals de l’any 2014 per al terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat els dies 9 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) i 24 de
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setembre (Mare de Déu de la Mercè).
SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l’Alcaldia-Presidència, a la
Gerència Municipal, a la ponència d’Hisenda i Recursos Generals, a la Secretaria del
Ple, a la Intervenció i Tresoreria Generals d’aquest ajuntament; i mitjançant l’intranet
municipal posar-ho en coneixement de la resta ponències, regidories, serveis i
treballadors/res d’aquest Ajuntament.

DICTAMEN 2.RELATIU A LA PROPOSTA DE FUSIÓ I MODIFICACIÓ DE
DIVERSES SECCIONS ELECTORALS D’AQUEST MUNICIPI.
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 Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST l’article 23 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny de règim electoral general
que a l’apartat 1 disposa que les circumscripcions estan dividides en seccions
electorals i a l’apartat 2 que cada secció inclou un màxim de dos mil electors i un
mínim de cinc cents i l’article 33 que disposa que el cens electoral s’ordena per
seccions territorials.
VIST que l’article 24.1 de la mateixa Llei faculta les Delegacions Provincials del cens
electoral per determinar el número i límits de les seccions electorals, escoltats els
Ajuntaments.
VISTA la notificació rebuda en data 26 de febrer de 2013, registre general d’entrada
número 10373, de la Delegació Provincial de Barcelona de la oficina del Cens
electoral, en relació a les seccions del municipi que a data 1 de gener de 2013
superaven els 2000 electors o no arribaven a la xifra de 500, requerint l’Ajuntament
per a l’enviament d’una proposta raonada de fusió, partició o modificació del
seccionat per donar compliment als límits referits.
VISTA la resolució de l’Institut d’Estadística de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaria,
per la qual es disposa la publicació de la resolució d’1 d’abril de la Presidenta del
Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la
qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del
Padró Municipal, i en concret l’apartat IV, que estableix les normes bàsiques a les
que s’han d’ajustar les seccions i la forma en que els Ajuntaments poden dur a terme
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la revisió del seccionat del seu terme municipal.
VIST que s’han efectuat els treballs per a la adequació de la divisió de les seccions
electorals que figuren a l’informe emès pel Cap de secció de sistemes d’informació
geogràfica i cartogràfica.
VISTOS els plànols annexes al present dictamen, en els que es defineixen les fusions
i modificacions d’algunes de les seccions electorals del terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat i els límits de les seccions resultants.
VIST l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de gener de 2013 pel qual s’aprova la
modificació de les delimitacions territorials dels districtes i les seccions electorals del
municipi de L’Hospitalet de Llobregat
ATÈS que el present acord comporta la modificació de l’acord de 29 de gener de
2013, donat que es modifiquen de nou les seccions electorals del municipi, la
competència per adoptar-lo correspon al Ple Municipal.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la proposta de modificació de les seccions electorals en que es
divideix el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat, segons figura en la
cartografia i documentació annexa i que resumidament és la següent:
1) Districte I: Seccions 101 a 140. Sense variacions.
2) Districte II: Seccions 201 a 249.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la secció censal 201 es mante amb la seva configuració actual.
les seccions censals 202 i 203 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 202.
la secció censal 205 es mante amb la seva configuració actual.
les seccions censals 204 i 206 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 204.
les seccions censals 207 i 215 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 207.
les seccions electorals 208, 209, 210, 211, 212 i 213 es
mantenen amb la seva configuració actual.
les seccions censals 214 i 219 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 214
la secció electoral 215 es fusiona amb la 207 tal i com s’explica
anteriorment.
la secció electoral 216 es manté amb la seva configuració
actual.
les seccions censals 217 i 218 es fusionen i es converteixen en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la nova secció censal electoral 217
la secció electoral 219 es fusiona amb la 214 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions censals 220 i 244 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 220
les seccions censals 221 i 222 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 221
la secció electoral 223 es mante amb la seva configuració
actual.
les seccions censals 224 i 225 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 224
les seccions censals 226 i 227 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 226
les seccions censals 228 i 235 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 228
les seccions censals 229 i 230 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 229
les seccions electorals 231, 232, 233 i 234 es mantenen amb la
seva configuració actual.
la secció electoral 235 es fusiona amb la 228 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 236, 237, 238 i 239 es mantenen amb la
seva configuració actual.
les seccions censals 240 i 241 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 240
les seccions electorals 242 i 243 es mantenen amb la seva
configuració actual
la secció electoral 244 es fusiona amb la 220 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 245, 246, 247, 248 i 249 es mantenen
amb la seva configuració actual

3) Districte III: Seccions 301 a 327:
•
•
•

les seccions electorals de la 301 a la 322 es mantenen amb la
seva configuració actual
la secció electoral 323 actual es modifica amb la segregació
d’una part per configurar una nova secció la 327. Es manté la
secció 323 amb la resta no segregada de l’antiga secció 323
la resta de les seccions electorals del districte 324, 325 i 326 es
mantenen amb la seva configuració actual

4) Districte IV: Seccions 401 a 442.
•
•

les seccions electorals 401, 402, 403 i 404 es mantenen amb la
seva configuració actual
les seccions censals 405 i 408 es fusionen i es converteixen en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la nova secció censal electoral 405.
les seccions electorals 406 i 407 es mantenen amb la seva
configuració actual
les seccions censals 409, 413 i 424 es fusionen i es
converteixen en la nova secció censal electoral 409
les seccions electorals 410, 411 i 412 es mantenen amb la seva
configuració actual
les seccions censals 414 i 415 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 414
les seccions censals 416 i 417 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 416.
la secció censal 418 es mante amb la seva configuració actual.
les seccions censals 419 i 439 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 419.
les seccions censals 420 i 429 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 420.
les seccions electorals 421, 422 i 423 es mantenen amb la seva
configuració actual
la secció electoral 424 es fusiona amb la 409 i 413 tal i com
s’explica anteriorment.
les seccions electorals 425 i 426 es mantenen amb la seva
configuració actual
les seccions censals 427 i 428 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 427.
la secció electoral 429 es fusiona amb la 420 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 430, 431 i 432 es mantenen amb la seva
configuració actual
les seccions censals 433 i 434 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 433.
la secció censal 435 es manté amb la seva configuració actual
les seccions censals 436 i 442 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 436.
les seccions censals 437 i 438 es fusionen i es converteixen en
la nova secció censal electoral 437.
la secció electoral 439 es fusiona amb la 419 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 440 i 441 es mantenen amb la seva
configuració actual
la secció electoral 442 es fusiona amb la 436 tal i com s’explica
anteriorment.

5) Districte V: Seccions 501 a 538.
•
•

les seccions electorals 501, 502, 503, 504, 505, 506 i 507 es
mantenen amb la seva configuració actual
la secció electoral 508 es fusiona amb la 509 i es converteixen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

en la nova secció electoral 508
la secció electoral 510 es mante en la seva configuració actual.
la secció electoral 511 es fusiona amb les seccions 512 i 515 i
es converteixen en la nova secció electoral 511.
la secció electoral 513 es fusiona amb la secció 516 i es
converteixen en la nova secció electoral 513
la secció electoral 514 es fusiona amb la secció 519 i es
converteixen en la nova secció electoral 514.
la secció electoral 515 es fusiona amb les seccions 511 i 512 tal
com s’explica anteriorment.
la secció electoral 516 es fusiona amb la secció 513 tal com
s’explica anteriorment
la secció electoral 517 es fusiona amb la secció 522 i es
converteixen en la nova secció electoral 517
la secció electoral 518 es mante amb la seva configuració
actual.
la secció electoral 519 es fusiona amb la 514 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 520 i 521 es mantenen amb la seva
configuració actual.
la secció electoral 522 es fusiona amb la 517 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 523, 524 i 525 es mantenen amb la seva
configuració actual.
la secció electoral 526 es fusiona amb la secció 527 i es
converteixen en la nova secció electoral 526
les seccions electorals de la 528 a la 532 es mantenen amb la
seva configuració actual.
la secció electoral 533 es fusiona amb la secció 536 i es
converteixen en la nova secció electoral 533
les seccions electorals 534 i 535 es mantenen amb la seva
configuració actual.
la secció electoral 536 es fusiona amb la 533 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals 537 i 538 es mantenen amb la seva
configuració actual

6) Districte VI: Seccions 601 a 632
•
•
•
•

la secció electoral 601 es fusiona amb la secció 604 i es
converteixen en la nova secció electoral 601
la secció electoral 602 es fusiona amb la secció 603 i es
converteixen en la nova secció electoral 602
la secció electoral 604 es fusiona amb la 601 tal i com s’explica
anteriorment.
la secció electoral 605 es fusiona amb la secció 628 i es
converteixen en la nova secció electoral 605.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les seccions electorals 606 i 607 es mantenen en la seva
configuració actual.
la secció electoral 608 es fusiona amb la secció 629 i es
converteixen en la nova secció electoral 608.
les seccions electorals de la 609 a la 617 es mantenen en la
seva configuració actual.
la secció electoral 618 es fusiona amb la secció 620 i es
converteixen en la nova secció electoral 618.
la secció electoral 619 es mante en la seva configuració actual.
la secció electoral 620 es fusiona amb la 618tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals de la 621 a la 627 es mantenen amb la
seva configuració actual.
la secció electoral 628 es fusiona amb la 605 tal i com s’explica
anteriorment.
la secció electoral 629 es fusiona amb la 608 tal i com s’explica
anteriorment.
les seccions electorals de la 630 a la 632 es mantenen amb la
seva configuració actual.

Les delimitacions geogràfiques de les seccions fusionades o modificades resulten
dels planells annexes al present acord.
SEGON.- Trametre tota la documentació relativa a la proposta de modificació a la
Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística als efectes de la seva
aprovació.
TERCER.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i a la Tinenta
d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas per a dur a terme tots els tràmits i la
signatura de tots els documents pertinents per tal de fer efectiva la modificació
acordada, un cop hagi estat aprovada.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a totes les àrees municipals, als grups
polítics municipals, al departament d’informàtica, al servei de cartografia, a la unitat
de gestió de la població, a la Secretaria General del Ple i a la Intervenció General
Municipal.

RELATIU AL NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE
DICTAMEN 3.DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL QUE REPRESENTARÀ A AQUEST
AJUNTAMENT EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT INCOAT PER L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
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Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de
majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que en data 21 d’agost de 2013, amb el número de registre 38.807 va tenir
entrada en aquest Ajuntament la comunicació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de
Barcelona de 24 de juliol de 2003 pel qual es va resoldre l’inici de l’expedient per a la
delimitació dels termes municipals limítrofs, entre els quals es troba aquest municipi,
amb la finalitat de clarificar qualsevol disfuncionalitat territorial i per una acurada
fixació de les línees de delimitació en el marc de l’execució del mapa municipal de
Catalunya i constituir la seva Comissió de delimitació.
Vista la Provisió de l’alcaldia de data 26 de setembre de 2013, en la qual es proposa
el nomenament de la comissió municipal de delimitació de L’Hospitalet de Llobregat.
Atès el que disposar l'article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya disposa que la
composició de la comissió en les operacions del terme municipal . Nomenar l'alcalde,
dos regidors, un tècnic i la secretària de l'Ajuntament com a membres de la comissió
que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació del terme
municipal.
Vist l’informe de la Secretaria General del Ple, en funcions, (L’H 24/2013) de 26 de
setembre.
El Ple, a proposta de l’alcaldia presidència, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i Economia, per majoria absoluta, acorda:
PRIMER.- Nomenar la Comissió de Delimitació del Terme Municipal de L’Hospitalet
de Llobregat que representarà al municipi en totes aquelles actuacions derivades de
l’expedient de delimitació incoat per l’acord del ple de l’Ajuntament de Barcelona de
24 de juliol de 2013, la qual estarà integrada pel següents membres:
• L’alcaldessa: Exc. Sra. Núria Marín Martínez.
• Els Regidors: Il·lm. Sr. Francesc J. Belver Vallès (Tinent d’alcaldia d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat) i Il·lm. Sr. Alfons Bonals Florit (Tinent
d’alcaldia de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme)
• La Sra. B.A.G.. Directora de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
• La Sra. M. Teresa Redondo del Pozo (Secretaria General del Ple, en
funcions).
SEGON.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Barcelona i al Departament de
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Governació i Relacions Institucionals.
TERCER.- Notificar a les comunitats de propietaris, i en el seu defecte als titulars de
les finques afectades el nomenament de la comissió i la data de les operacions de
delimitació un cop aquestes hagin estat determinades.
QUART.- Facultar de manera indistinta l’alcaldessa o qualsevol dels regidors que
integren la comissió per tal que dugui a terme les actuacions necessàries per fer
efectius aquests acords.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord, als membres de la Comissió, als diferents
grups polítics municipals, a l’ADU, al Cap de Secció de SIG i Cartografia i fer difusió
per mitjà de pàgina web municipal.

DICTAMEN 4.PER APROVAR LA MINUTA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL
DEL BARCELONÈS, PER A LA MATERIALITZACIÓ DEL PAGAMENT DELS
AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ATORGATS ALS ALUMNES DE LES
ESCOLES DEL MUNICIPI DURANT EL CURS ESCOLAR 2013-2014.
Vist l’informe condicionat de la Intervenció General que literalment diu: “INFORME
FAVORABLE CONDICIONAT a la formulació dels Pressupostos de l’exercici 2014 i
d’una liquidació dels costos que hagi produït la bestreta a l’Ajuntament i a que les
disposicions de la mateixa tinguin una periodicitat trimestral.” No obstant això, 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:

ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès exerceix, per delegació de la
Generalitat de Catalunya determinades competències en matèria d’ensenyament,
entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals d menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes d’escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis del Barcelonès.
ATES que cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya determina i lliura al Consell Comarcal les assignacions corresponents pel
finançament d’aquests ajuts.
ATES que les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat
en els darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat comarcal,
provocant disfuncions en la Tresoreria del Consell Comarcal del Barcelonès i causant
greus dificultats en el funcionament dels menjadors de les escoles de L’Hospitalet.
ATES que per tal de pal·liar les conseqüències que poguessin patir les escoles de
L’Hospitalet a causa dels endarreriments en el pagament dels ajuts individuals de
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menjador per part del Departament d’Ensenyament, L’Ajuntament de L’Hospitalet i el
Consell Comarcal del Barcelonès, varen subscriure un conveni marc i un conveni
específic, el 3 de setembre de 2012 i el 21 de desembre del mateix any
respectivament, pels quals l’Ajuntament es comprometia a lliurar al Consell Comarcal
del Barcelonès la quantitat total de 1.060.000€ en concepte de bestreta per cobrir
l’import dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles de
l’Hospitalet corresponents al curs 2012-2013.
ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès manifesta que no hi ha indicis que la
situació de la Tresoreria de l’Administració Autonòmica hagi experimentat una millora
suficient per permetre garantir en els propers mesos la puntualitat en les
transferències a les escoles.
ATES que continua essent voluntat de l’Ajuntament de l’Hospitalet pal·liar les
possibles tensions que la Tresoreria Comarcal pugui patir durant el curs escolar
2013-2014 i a aquest efecte ofereix mantenir la seva col·laboració al Consell
Comarcal del Barcelonès per evitar demores en el pagament a les escoles dels ajuts
corresponents al curs escolar 2013-2014, i per tant perllongar la vigència i efectes
dels convenis signats amb l’Ajuntament el 3 de setembre i el 21 de desembre de
2012.
VISTA la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització del pagament
dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles del municipi
durant el curs escolar 2012-2013, aprovada per la Junta de Govern Local del Consell
Comarcal del Barcelonès el 18 de setembre de 2013.
VISTOS els informes de l’Interventor i del Tresorer, així com l’informe jurídic que
acompanyen aquest expedient.
VIST l’article 123 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i a la vista
de les excepcions a la delegació de competències a favor de la Junta de Govern
Local previstes a l’apartat quart c) del Decret 9383/2011 de 12 de desembre.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització
del pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles
del municipi durant el curs escolar 2013-2014, el qual es transcriu a continuació:
MANIFESTEN:
I)

El Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la Generalitat
de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre les que
s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
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socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i
per a cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.
II) Les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat en els
darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat comarcal. En
previsió de que aquesta situació es reproduís durant el curs escolar 2012-2013,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès el 3
de setembre de 2012 varen signar un conveni marc de col·laboració per a la
materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador a les escoles del
municipi pel curs escolar 2012-2013, que posteriorment es va complementar amb
un conveni signat en data 21 de desembre de 2012.
La formalització d’aquells convenis va permetre establir els mecanismes de
coordinació d’esforços entre ambdues administracions per tal de garantir que les
escoles de L’Hospitalet que presten el servei de menjador i que tenen entre els
usuaris alumnes que reben ajuts en funció de la seva situació socioeconòmica,
cobressin puntualment les quantitats corresponents als esmentats ajuts.
Aquesta puntualitat va fer-se possible amb el compromís de l’Ajuntament de
l’Hospitalet d’avançar al Consell Comarcal les quantitats econòmiques
necessàries per fer efectius íntegrament els pagaments parcials previstos
trimestralment.
III) Pel curs escolar 2013-2014, el Consell Comarcal del Barcelonès manté la
competència delegada pel Departament d’Ensenyament corresponent a la gestió i
atorgament dels ajuts de menjador, al temps que no es preveu que la possible
millora de la situació de la tresoreria de la Generalitat permeti garantir la
puntualitat en la transferència dels recursos per atendre el pagament dels ajuts a
les escoles en els terminis establerts.
Per tot això, als efectes de donar continuïtat a la col·laboració interadministrativa
iniciada en el curs escolar 2012-2013, les parts signatàries acorden aprovar el
present conveni de col·laboració, que es regirà de conformitat amb les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA
El Consell Comarcal del Barcelonès procedirà a aprovar l’atorgament pel curs 20132014 dels ajuts individuals de menjador, per necessitats socio-econòmiques o
geogràfiques, dels alumnes de les escoles dels municipis del Barcelonès (tret de la
ciutat de Barcelona), en aplicació de les Bases aprovades a l’efecte, amb els
calendaris i mecanismes habituals previstos en la mateixa.
Del resultat d’aquest atorgament d’ajuts es donarà la corresponent informació tant a
les escoles com als ajuntaments dels municipis de la comarca. En el marc d’aquest
conveni i de les previsions que en el mateix es contenen, la tramesa d’aquesta
informació a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat s’efectuarà als destinataris
habituals, afegint-se però també comunicació específica a l’alcaldia i a la primera
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tinència d’alcaldia, als efectes de preparació per a la posterior activació, si s’escau,
dels mecanismes de col·laboració als que fa referència aquest conveni.
SEGONA
El Consell Comarcal del Barcelonès es compromet a fer tots els esforços possibles
per evitar demores en la materialització del pagament que s’efectua a les escoles
dels imports que corresponen als ajuts de menjador per al curs 2013-2014.
El calendari de materialització d’aquests pagaments al llarg del curs 2013-2014 es
manté amb la periodicitat habitual, un cop verificat que s’ajusta als ritmes de
pagament de les factures i despeses que deriven del funcionament dels menjadors,
en tres fraccionaments:
- El primer, corresponent als imports dels ajuts en el període de setembre a
desembre de 2013 (primer trimestre del curs), s’efectuarà, a ser possible entre
el 9 i el 15 de gener de 2014.
- El segon, corresponent als imports dels ajuts en el període de gener a març
de 2014 (segon trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de Setmana Santa, a
ser possible entre el 7 i l’11 d’abril de 2014.
- El tercer, corresponent als imports dels ajuts en el període d’abril a juny de
2014 (tercer trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de final del curs, a ser
possible entre el 16 i el 20 de juny de 2014.
TERCERA
L’Ajuntament de L’Hospitalet, conscient de les problemàtiques que poden generar
retards en la materialització d’aquests pagaments, reitera el seu oferiment a seguir
col·laborant amb l’administració comarcal per evitar demores.
El Consell Comarcal notificarà a l'Ajuntament de L'Hospitalet les resolucions relatives
a l'atorgament d'ajuts de menjadors a les escoles del municipi, amb el calendari de
previsió de pagaments parcials de cadascuna d'elles.
Amb un mes d'antelació a cadascun dels pagaments parcials previstos, la gerència
del Consell Comarcal comunicarà a l'Ajuntament quina quantitat, de la total prevista
per a les escoles de L'Hospitalet de Llobregat, no podrà ser atesa amb puntualitat per
l'entitat comarcal.
En cas que el Consell Comarcal no pugui atendre totes les seves obligacions,
l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat avançarà al Consell Comarcal les quantitats
corresponents als imports que la tresoreria comarcal no estigui en disposició de
cobrir, als efectes que el Consell pugui abonar a les escoles del municipi els
pagaments íntegres. El Consell Comarcal del Barcelonès es compromet a destinar
les quantitats avançades per l’Ajuntament de L’Hospitalet a la finalitat prevista en
aquest conveni i a fer efectives a les escoles les quantitats corresponents, en el
termini màxim de vuit dies hàbils a comptar des de la data d’ingrés de la quantitat
avançada per l'Ajuntament.
QUARTA
Les quantitats avançades, amb un import màxim acumulat estimat pel curs 20132014 de un milió seixanta mil euros (1.060.000 euros), tindran la condició de
bestretes de tresoreria sense interessos.
Les condicions d’aquestes bestretes pel curs 2013-2014 seran les mateixes que es
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van establir pel curs 2012-2013:
Import màxim:
1.060.000 euros.
Venciment:
31 de desembre de 2014.
Objecte:
Ajuts individuals de menjador dels alumnes d’escoles de L’Hospitalet,
curs 2013-2014.
Garantia:
La part corresponent als ajuts de menjador d’alumnes d’escoles de
L’Hospitalet dins les transferències de la Generalitat a favor del Consell Comarcal
corresponents a competències delegades en matèria d’ensenyament del curs 20132014.
Per aquest conveni el Consell Comarcal autoritza a l'Ajuntament per a fer efectives
les quantitats avançades i vençudes pendents de retorn per mitjà de compensació.
CINQUENA
Per a l’execució de la col·laboració entre l’entitat comarcal i la corporació municipal a
que fa referència el present conveni s’acorda el manteniment dels sistemes de
coordinació a nivell tècnic establerts, que permeten el manteniment permanentment
actualitzat de tota la informació relativa a: l’atorgament dels ajuts individuals de
menjador dels alumnes de les escoles de l’Hospitalet; els possibles ajustos en
aquests atorgaments i les materialitzacions dels pagaments. Aquesta coordinació
s’efectuarà amb la màxima agilitat possible, amb la tramesa dels corresponents
documents i informació per correu electrònic a les adreces designades a l’efecte,
llevat que es consideri que en algun cas són necessaris formalismes addicionals.
SISENA
Totes les mesures a les que es fa referència en aquest conveni s’aplicaran amb
independència del possible establiment d’iniciatives municipals o el manteniment de
programes existents que tinguin per objecte complementar les assignacions que
atorga el Consell Comarcal del Barcelonès en concepte d’ajuts individuals de
menjador dels alumnes de les escoles del municipi de L’Hospitalet, quan es pugui
considerar que es tracta de famílies que requereixen un major suport.
SETENA
Aquest conveni es mantindrà vigent durant el curs escolar 2013-2014 i fins la
materialització de totes les obligacions econòmiques derivades de l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles del municipi
corresponents a l’esmentat curs.
La vigència del conveni es podrà perllongar per mutu acord de les parts per a
posteriors cursos escolars sempre que es consideri adient mantenir aquest marc de
col·laboració i no es verifiquin canvis en les tresoreries públiques que justifiquin
poder-ne prescindir
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present document
per duplicat en el lloc i data indicats a l ’inici.

SEGON.- FACULTAR a La Junta de Govern local , per a l’aprovació de les bestretes
trimestrals dins el marc establert al present conveni.

…/…

27

TERCER.- TRASLLADAR els anteriors acords al Consell Comarcal del Barcelonès, a
la Gerència Municipal, a la Direcció de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, a la
Secretaria del Ple i a la Intervenció General.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 5.PER A L’APROVACIÓ DEL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 66 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 142, 149 I 150/2013, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS I 147/2013 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ; CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
D’acord amb l’informe d’aquesta Intervenció General de data 10 d’octubre de 2013,
s’incompleix conjunturalment l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. No
obstant això, donat la inexistència de normativa respecte a les incorporacions de
crèdits amb finançament afectat, a aquests efectes, el còmput per a l’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, s’efectuarà en la liquidació de l’exercici 2013 i
en la aprovació del Pressupost de l’any 2014.” 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 representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari i
Transferència de Crèdits d’acord amb el que es preveu a l’article 175, 177, 179 i 180
del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
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Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 66 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 142, 149 i 150/2013 en la
modalitat de Transferència de crèdits (186.292,59 euros) i 147/2013 en la modalitat
de baixa per anul·lació; crèdit extraordinari (16.339,95 euros) d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.557.607,04
21.360.856,07
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 5.098.756,89
77.089.627,94
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
936.033,62
2.044.033,62
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 39.256.469,36
0,00 241.611.550,07
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.474.310,33
82.507.043,18
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.263.650,80
42.233,00 81.764.056,65
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-301.019,15
-157.969,80
5.141.011,05
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.161.202,48
115.736,80 19.260.675,19
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 26.432.632,45
-3.265,79 35.787.366,66
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 2.214.716,83
3.265,79
8.840.421,72
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 39.256.469,36
0,00 241.611.550,07

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

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DEL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 68 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 153, 154 I 155/2013, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ; CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
D’acord amb l’informe d’aquesta Intervenció General de data 14 d’octubre de 2013,
s’incompleix conjunturalment l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa. No
obstant això, donat la inexistència de normativa respecte a les incorporacions de
crèdits amb finançament afectat, a aquests efectes, el còmput per a l’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, s’efectuarà en la liquidació de l’exercici 2013 i
en la aprovació del Pressupost de l’any 2014.” 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 representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots d’abstenció dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 68 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 153, 154 i 155/2013 en la
modalitat de baixa per anul·lació; crèdit extraordinari (1.549.734,34 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.557.607,04
21.360.856,07
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 5.142.969,27
77.133.840,32
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00 1.936.033,62
3.044.033,62
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 40.300.681,74
0,00 242.655.762,45
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.505.630,90
19.679,01 82.558.042,76
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.305.796,18
81.763.969,03
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-458.988,95
5.141.011,05
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.261.171,04
-60.068,24 19.184.838,71
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 24.968.416,39 -1.460.950,27 32.865.466,12
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 4.707.680,56 1.501.339,50 12.831.459,16
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL

202.355.080,71 40.300.681,74

0,00 242.655.762,45

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

DICTAMEN 7.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS, PERÍODE FINS A 30-092013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
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que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 5.4 de la Llei 15/2010, estableix que la Intervenció o l’òrgan de l’ens
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a l’informe regulat en
l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius respecte dels
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de l’anotació al Registre de factures
i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o
s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels mateixos.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de setembre de
2013.
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en l’article
4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria General.

PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE
DICTAMEN 8.L’INTERVENTOR GENERAL, SOBRE L’EXECUCIÓ DEL PLA D’AJUST,
APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

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

SR. ORDÓÑEZ
Sra. Alcaldessa, Plataforma per Catalunya votarà en contra del punt número 9 i
s’abstindrà en el punt número 10.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Votem favorablement del 9 i del 10.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió s’abstindrà del número 9 i votarà a favor
del número 10.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Abstenció en els dos dictàmens.

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

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 9.PER RESOLDRE, A FAVOR DE L’HABILITACIÓ DE L’ÀREA,
LES DISCREPÀNCIES ENTRE AQUESTA I LA INTERVENCIÓ GENERAL PER
OBJECCIONS OPOSADES EN INFORMES DE FISCALITZACIÓ, PER
INADEQUACIÓ DE PARTIDA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 10 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Intervenció General, en data 2 d’agost de 2013, ha emès informe
expressant la seva disconformitat, per aplicació inadequada de la partida
pressupostària, respecte de la factura núm. 1702884417, de data 10 de gener de
2013, de l’empresa HILTI ESPAÑOLA, SA, per import de 1.730,49 euros, factura
inclosa a l’ADO 130011839 i imputada a la partida 06.1650.210.00.00.
VIST l’informe emès al respecte pels serveis tècnics de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, que consideren que la factura respon a l’adquisició d’eines
d’ús quotidià, i no de maquinària, per la qual cosa es considera correcta la imputació
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pressupostària.
VIST l’informe emès al respecte pel Cap de la Secció Econòmic Administrativa de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i Habilitat de l’Àrea gestora, proposant la
resolució de la discrepància a favor de les actuacions realitzades per l’Habilitació de
l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per l’art. 217.2 a) del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
El Ple, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
Primer.- RESOLDRE la discrepància, de conformitat amb el que disposa l’art. 217.2
a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a favor de l’Habilitació de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat i les objeccions oposades per la Intervenció General
en l’exercici de funció fiscalitzadora:
-

Informe de la Intervenció General, de data 2 d’agost de 2013, de
disconformitat, per aplicació inadequada a la partida pressupostària, respecte
de la factura núm. 1702884417, de data 10 de gener de 2013, de l’empresa
HILTI ESPAÑOLA, SA, per import de 1.730,49 euros, factura inclosa a l’ADO
núm. 130011839 i imputada a la partida 06.1650.210.00.00.

Segon.- NOTIFICAR la resolució d’aquesta discrepància a la Intervenció General, i a
l’Habilitació de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanismes i Sostenibilitat.

PER APROVAR LA LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE
DICTAMEN 10.L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL “CONVENI DE COL·LABORACIÓ I
ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, RELATIU A
L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI”,
SUBSCRITA EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2012, PER AL PRIMER SEMESTRE
DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots
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d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en sessió celebrada el dia 18 de
desembre de 2012, va acordar aprovar la minuta d’Addenda de pròrroga del “Conveni
de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada
en aquest municipi”, subscrit en data 14 de maig de 2012, per al primer semestre de
2013, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi. I que aquesta
Addenda va ésser subscrita en data 31 de desembre de 2012.
VIST que del contingut de l’acord segon de l’esmentada Addenda de pròrroga del
conveni subscrit, aprovada pel Ple municipal en data 18 de desembre de 2012, es
desprèn que es mantenen tots els pactes previstos en aquell conveni, i que per al
primer semestre del 2013 les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el
pacte quart del conveni prorrogat són les següents:
•

L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 23.306,00 €.

•

L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
31.074,50 €.

VIST l’Informe emès per la Directora de l’Oficina Municipal d’Habitatge en el que es
detalla les despeses corresponents al cost del personal adscrit a l’esmentada
Oficina/Borsa per dur a terme els serveis mínims d’atenció ciutadana i
d’assessorament en matèria d’habitatge. Alhora que es relacionen els expedients
tramitats en atenció amb les tasques que es deriven de les funcions especifiques de
caràcter opcional de l’Oficina durant el primer semestre de 2013.
VIST l’informe emès per l’assessor jurídic de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i pel Cap del Servei d’Urbanisme, favorable aquest a l’aprovació de la
present liquidació econòmica.
VIST el pacte tercer, apartat 6, del mencionat Conveni relatiu a l’encàrrec de gestions
entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
subscrit el 14 de maig de 2012, que preveu compensar les despeses de gestió de les
diverses línies d’actuació objecte d'aquell conveni, segons els paràmetres i imports
que s'estableixen en el pacte cinquè, segons el qual els pagaments de les
aportacions econòmiques previstes es tramitaran a favor de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
VISTA la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a creditors de data 27 de
setembre de 2012, emesa per la Tresoreria General d’aquest Ajuntament pel qual es
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posa de manifest que els ingressos provinents d’aquell ens públic a nom de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’han d’efectuar a l’entitat financera Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria al compte amb número 0182-6035-44-0010015502.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en vuit àrees
executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i
Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge així com l’activitat
de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos
(garantia de lloguer just).
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local que preveu que correspon al Ple municipal l’atribució de l’acceptació de
les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres Administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la quantitat de TRENTA-UN MIL SETANTA-QUATRE EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (31.074,50 €) corresponent a la liquidació econòmica
relativa a l’Addenda de pròrroga del “Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions
entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
relativa a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi”, subscrita en data 31
de desembre de 2012, per al primer semestre de 2013, aprovada pel Ple municipal en
data 18 de desembre de 2012, conforme a la liquidació de serveis següent:

Serveis
Pels serveis bàsics i generals
d’atenció
ciutadana
i
d’assessorament
en
matèria
d’habitatge
Gestió de sol·licituds de cèdules
d’habitabilitat
Tramitació de cèdules d’habitabilitat,
amb inspecció tècnica
Tramitació
d’ajuts
per
a
la
rehabilitació, inclosa la inspecció
tècnica
Avaluació tècnica prèvia a la
sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que

Import per
expedient
tramitat – OLH

23.306 €

Nombre de
Sol·licituds

Import

1

23.306 €

33 €

149

4.917 €

40 €

12

480 €

66 €

0

0€

33 €

0

0€

…/…

38

inclou els informes tècnics previs a
les obres de rehabilitació d’edificis
d’ús residencial
Avaluació tècnica prèvia a la
sol·licitud d’ajuts a la rehabilitació que
inclou els informes tècnics previs a
les obres de rehabilitació d’habitatges
Gestió d’expedients de prestacions
per al pagament del lloguer
Gestió d’expedients de prestacions
d’urgència especial
Volum d’expedients de Renda Bàsica
d’Emancipació gestionats
Gestió de les Inscripcions al Registre
de sol·licitants d’habitatge amb
protecció oficial, només per al cas de
disposar de Registre Propi

40 €

0

0€

50 €

184

9.200 €

10 €

171

1.710 €

10 €

943

9.430 €

10 €

463
4.630 €
Subtotal
53.673 €
Quantitat màxima segons pacte 4 de l’Addenda al Conveni 31.074,50
€
TOTAL 31.074,50 €
Bestreta abonada en data 2/7/2013 23.306,00 €
TOTAL A ABONAR 7.768,50 €

S’incorporen al present acord els següents annexos:
• Annex 1.- Tramitació de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
• Annex 2.- Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció tècnica
• Annex 3.- Gestió d’expedients d’ajuts per al pagament del lloguer
• Annex 4.- Gestió d’expedients de prestacions d’urgència especial
• Annex 5.- Gestió d’Inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatge amb
protecció oficial.
SEGON.- SOL·LICITAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que, un cop
contrastades les dades relacionades en l’anterior acord, procedeixi al pagament de la
quantitat de SET MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (7.768,50 €), aprovada a l’acord precedent, mitjançant ingrés al compte
corrent titularitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a l’entitat financera
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria amb número 0182-6035-44-0010015502.
TERCER.- SOL·LICITAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de conformitat
amb allò previst al pacte quart, lletra c), del Conveni subscrit en data 14 de maig de
2012, prorrogat per l’Addenda que és objecte de liquidació pels presents acords,
l’increment de l’aportació econòmica per part de l’Agència de l’Habitatge de
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Catalunya en la quantitat de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS
(22.599.-€), un cop justificada una activitat superior a les previsions efectuades en
aquell instrument per part de l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’alcaldia d’Espai Públic,
d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme, a la Secretaria General, a la
Tresoreria Municipal i al Servei de Comptabilitat d’aquest Ajuntament.
ANNEXOS
ACTIVITATS REALITZADES PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE
L’HOSPITALET CONTINGUDES A L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL “CONVENI
DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGENCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, RELATIVA A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI”, SUBSCRITA EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2012, PER AL
PRIMER SEMESTRE DE 2013.
ANNEX 1.- TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CÈDULES D’HABITABILITAT
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.
ANNEX 2.- TRAMITACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT, AMB INSPECCIÓ
TÈCNICA
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.
ANNEX 3.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS D’AJUTS PER AL PAGAMENT DEL
LLOGUER
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 4.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE PRESTACIONS D’URGÈNCIA ESPECIAL
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Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.
ANNEX 5.- GESTIÓ D’INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, votarem favorablement als tres dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón o Sr. Esteve, a favor. Sra. Borràs o Sra. Clar.

SRA. CLAR
Votarem favorablement als tres dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, a favor, todo y diciendo que alguna cosa debemos hacer cuando el 98% de las
multas que ponemos no se cobran. Yo sí que creo que tenemos que hacer una
reflexión, el gobierno de la ciudad tiene que hacer una reflexión, para que no
pongamos multas y tender más al trabajo social, pero que de alguna manera que a
los incívicos que hay en la ciudad de Hospitalet, no les salga gratis su
comportamiento incívico.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals, vol dir alguna cosa?

SR. BONALS
Simplement dir que aquesta xifra no és certa, a més a més, a la sanció hi ha un
període de cobrament molt llarg, no estem parlant d’un tribut, hi ha tot un període que
es poden presentar recursos, amb una primera sanció de civisme sempre hi ha la
possibilitat de canviar-la per unes xerrades relacionades amb l’Ordenança del
Civisme, i després això segueix un procés molt llarg. I no es pot dir que una sanció no
s’ha arribat a cobrar fins que no ha acabat tot el seu període i es pugui fer. I, per tant,
en tot cas, jo li puc dir que aquestes xifres no són així, ara, reconeixent tot plegat que
és un problema general a molts ajuntaments, les dificultats que hi ha per cobrar
determinat tipus de sancions.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, passaríem al següent bloc, Sra. Secretària, continuem.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 11.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. G.A.Y.C., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 36/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que mitjançant Resolució núm. 6138 DE 06.08.2013 es va incoar el present
procediment sancionador contra el Sr. G.A.Y.C. amb domicili al carrer XXXXXXXXXX
de Esplugues de Llobregat .
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta van ser notificades
en data 20.08.2013
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de DEU dies (10 dies).
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. G.A.Y.C., mitjançant resolució núm. 6138 de
06.08.2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 19 d’agost de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. G.A.Y.C., amb domicili al carrer
XXXXXXXX de Esplugues de Llobregat. per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en aplicació
de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR al Sr. G.A.Y.C, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Qualificació definitiva de la infracció: GREU
Sanció definitiva: 300,00.-euros.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
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Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DICTAMEN 12.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. A.G.Z., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300€. SA 35/13
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Resolució núm. 6137 de 06.08.2013 es va incoar el present
procediment sancionador contra el Sr. A.G.Z. amb domicili al carrer XXXXXXXX de
l’Hospitalet.
VIST que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta van ser refusades
per la persona interessada en data 20.08.2013 i que malgrat això, se li va deixar una
còpia a la bústia.
ATÈS que d’acord amb l’article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJ -PAC, i atenent a que
l’interessat ha refusat la notificació d’una actuació administrativa i aquesta
circumstància es fa constar expressament en l’expedient, es considera adient
continuar el procediment, procedint-ne a dictar la corresponent resolució
administrativa, d’acord amb la proposta de resolució de la Sra. Instructora, de data 27
de març de 2012
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. A.G.Z. mitjançant resolució núm. 6137 de
06.08.2013.
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SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 19 d’agost de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. A.G.Z. amb domicili al carrer
XXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, en aplicació de l’art. 130 de
la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR al Sr. A.G.Z., la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.-Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR SANCIO A LA SRA. L.K.B.H, PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 30/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que en data 19.7.2013 es va dictar la resolució núm. 5813/2013, per la qual
s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar a la Sra. L.K.B.H. una
sanció per presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos. Aquesta resolució, juntament amb la Proposta
de resolució adjunta, va ser notificada a la Sra. B. en data 6 d’agost 2013.
VIST que consta la presentació en data 14 d’agost de 2013 (RGE 38383) d’un escrit
d’al·legacions, de la Sra. B., que haurà de desestimar -se per les raons que es diran a
la part dispositiva.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
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ATÈS que a la vista del contingut de les dites al·legacions, s’ha emès informe proposta definitiva per la Sra. Instructora en data 16 de setembre de 2013, on
proposa desestimar-les íntegrament.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions formulades per la Sra. A.G.Z. en el seu
escrit de data 14 d’agost de 2013 (RGE 38383) pels motius següents:
► La Sra. B. no desmenteix ni rebat el fet de que el gos anés per la via
pública sense els preceptius morrió i corretja i no aporta cap prova ni indici
amb força suficient com a per a destruir la presumpció de veracitat de que
gaudeix l’acta de denúncia del servei de la Guàrdia urbana, de data 2.5.2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 19.07.2013 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, a la Sra. A.G.Z, amb domicili a l’Av.
XXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR a la Sra. A.G.Z. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.-Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 14.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 16/09/2013 A 11/10/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6572
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AL 7822.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 6572
de data 16 de setembre de 2013 al núm. 7822 d’11 d’octubre de 2013.
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 PER
DICTAMEN 15.LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 33 DE 25 DE SETEMBRE I 34, 35 I 36 D’1, 8 I 15
D’OCTUBRE DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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

Les sessions són les corresponents als números 33 de 25 de setembre de 2013 i 34,
35 i 36 d’1, 8 i 15 d’octubre de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, PP, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM, PP,
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ICV-EUiA, número 16, es produeixen les intervencions següents:

SRA. SECRETÀRIA
Moció conjunta del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit
Popular, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, a la qual ha
manifestat també la seva adhesió el grup municipal de Convergència i Unió, que és la
moció relativa a l’adhesió al manifest institucional del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones.

SRA. ALCALDESSA
Bé, doncs seria conjunta dels quatre grups polítics, la Sra. Dolors Fernández farà la
seva presentació.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Davant del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la
violència envers les dones, volem manifestar el nostre rebuig contra qualsevol tipus
de violència que s’exerceixi contra les dones arreu del món i amb tota i cadascuna de
les seves versions i formes. La violència masclista tots sabem que és un fet
estructural, que es manifesta de diferents maneres i que ho fa tant des de l’àmbit
privat, com des de l’àmbit públic. I, per combatre la violència envers les dones, crec
que hem de ser conscients que tots i totes ens hem de conscienciar i hem de prendre
un paper actiu, hem d’estar implicats per assolir un nivell de tolerància zero en els
maltractes a les dones i, des de l’àmbit públic, també ens hem de comprometre,
seriosament, a continuar fent sensibilització i prevenció, per conscienciar a la
població de la necessitat d’eradicar la violència de gènere i donar atenció i intervenció
professional especialitzada i de qualitat, a les dones que la pateixen.
No obstant això, volem posar també de manifest que, malauradament, les contínues
retallades a les polítiques socials no ajuden en absolut a l’autonomia i independència
econòmica de les dones, tenen salaris més baixos, són les primeres en ser
acomiadades, i ara això és molt fàcil, les retallades en l’educació i en la Llei de la
dependència van en contra de la promoció de les dones i les tornen a situar en el seu
paper tradicional de cuidadores i, per altra banda, la reforma que vol fer el Sr.
Gallardón a la Llei d’avortament, ens situa abans del 1985.
Dir que hores d’ara, resulta que, arreu de l’estat, el govern del Partit Popular està
tancant cases d’acollida, sense donar solucions alternatives, per exemple, a CastellaLa Manxa, és un bon exemple i ho trec, hem quedat que no parlaríem d’arreu que no
fos Catalunya, doncs obviem aquest tema, lamentablement és així. I es tornen a
posar les polítiques per a la igualtat com exemple de polítiques en duplicitat, jo no
acabo d’entendre a què es refereixen quan parlen de duplicitat, perquè els que
atenem, estem en primera instància, ho saben, ens ho poden dir i ho fan amb una
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especial contundència, no saben que quanta més igualtat, menys violència.
I, per cert, ja que parlem de polítiques per a la igualtat, que són les que haurien de
contribuir a que hi hagués menys violència, doncs les subvencions al nostre
Ajuntament, per a les polítiques adreçades a les dones, continuen essent les
mateixes que en els anys anteriors, tant des de la Diputació de Barcelona, com des
de la Generalitat de Catalunya, i ens preguntem qui farà la feina amb una nova Llei.
Per tant, nosaltres sí que demanem a la ciutadania i a totes les institucions que
mostrin el seu rebuig a la violència de gènere, que no quedi només en declaracions
de principis al voltant del 25 de novembre i que s’esmercin tots els recursos que
calguin per poder treballar per a la seva eradicació.
És cert, el que jo he dit no està aquí a la moció, però és que la moció ja està escrita i
la moció ja saben quina és i la moció suposo que tots la compartim i suposo que
cadascú també farà la seva interpretació de què caldria fer per eradicar la violència
de gènere. Ho dic, perquè m’ha semblat que el Sr. del Río deia, això aquí no ho posa,
no, no, és que el que posa aquí ja ho posa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma per Catalunya vota favorablemente a adherirse al manifiesto que es
un poco el texto que pasaron aquí, la verdad Sra. Fernández es que todo esto que ha
dicho, ha hecho una exposición que no se corresponde en nada con la moción y eso
sí que hay que decirlo, o sea, claro, yo no sé si la posición de los otros grupos es así,
pero bueno, yo creo que hay que tener un poco de coherencia con lo que se pasa en
la moción, con lo que luego se expone, porque es que no ha tenido nada que ver,
porque aquí hay un manifiesto que todos me parece que compartimos, que habla de
la violencia de género, que habla del sexismo, pero en ningún momento aquí están
nombrando el aborto, ni muchos temas que usted ha expuesto. Por tanto, nosotros
obviamente votaremos a favor de adherirnos a este manifiesto, pero sí que rogamos,
porque lo hemos visto alguna vez, que cuando ustedes u otros grupos hacen una
moción, luego cuando la exponen aquí, hablan de temas muy diferentes, entonces,
un poco más de que se compenetre lo que piden en la moción, con lo que exponen,
simplemente era remarcar eso. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, indicar que nosotros nos retiramos de las dos mociones, en tanto en cuanto nos
sentimos engañados, porque usted ha hecho aquí una reflexión, usted aquí ha
explicado unas cosas que en ningún momento salen en el texto al cual yo me he
adherido y que el resto de grupos nos hemos adherido. Yo veo aquí una moción, de
la cual la felicito, de la propuesta la felicito, porque no hay uso partidista de ella, nadie
utiliza el dolor de las mujeres en uso partidista, nadie critica a ningún partido político,
todos podríamos criticar, todos, pero nadie lo ha hecho en esta moción y usted sí que
lo ha hecho. Por lo tanto, usted ha faltado a esta moción, usted ha engañado al resto
de grupos políticos y yo considero, Sra. Alcaldesa, que si nos sumamos a las
mociones, yo lo que pido es que sean coherentes, que luego no nos hagan trampas
en los plenos y vengan aquí y nos den bofetadas, cuando esa moción es institucional,
cuando no tenemos que hacer política de esto. Y, evidentemente, el Partido Popular
se retira de esta y de la otra, y le pido al portavoz que nos sentemos y hablemos de
esta situación, porque si no, no nos podemos fiar de ustedes.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, entiendo que usted… sí, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, des de Convergència i Unió volíem deixar constància, perquè constés en Acta,
que Convergència i Unió ens hem adherit a una moció a la qual hi havia dos punts,
que el primer punt era donar suport al manifest que havia elaborat la Generalitat de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de
Municipis de Catalunya i les quatre diputacions provincials de Catalunya, en la moció
tenim el text exacte d’aquest manifest, i un segon punt que era donar trasllat
d’aquests acords a l’Institut Català de les Dones, al departament de Benestar i
Família de la Generalitat, a la Delegació de Govern per a la violència de gènere i
altres associacions i institucions de dones de la nostra ciutat. La resta que s’ha dit
han estat valoracions personals, que podem compartir-les, que les podem compartir,
però ens estem anant del que és la moció i des del punt de vista de Convergència i
Unió pensem que, quan una moció està sotasignada per diferents partits polítics,
l’exposició, i encara més tenint en compte que en principi només parla la persona que
ha presentat la moció, no poden parlar tots el partits polítics, ha de ser fidel al que
posa la moció, les opinions partidistes haurien de quedar per un altre tipus de moció
que vagin en solitari o si no, no permetre que això se signi, si es pensa fer un discurs
també partidista. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per aclariments, el Sr. Ordóñez ha manifestat el seu vot a favor de la moció,
el Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Nosaltres també a favor, però ens retirem de la moció.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, no la presenten conjuntament, i per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
No, nosaltres no ens retirem, però sí elevem una queixa, igual que va haver-hi en
l’anterior Ple un tema que es va escapar de les mans, entenem nosaltres, entenem
que si aquestes coses segueixen passant, també haurem d’elevar una queixa, perquè
en Junta de Portaveus tractem aquest tema que quan hi ha un tema sotasignat per
tothom, el que s’ha de fer és parlar de la moció, no del que li ve de gust a qui parla.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord, doncs això, en tot cas, ho parlarem en Junta de Portaveus i, en tot
cas, per la resta de grups ja s’ha manifestat el posicionament respecte de la moció,
que diu el que diu i que, en tot cas, normalment el que es fa per part de qui presenta
la moció, no és llegir la moció, sinó és presentar-la. En tot cas, vostès no s’han vist
representats en aquesta presentació, ho lamentem, però, en tot cas, la moció és la
que hem acordat entre tots els grups polítics i la que tothom té i, per tant, diu el que
diu.
Passaríem al següent apartat.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 16; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 16.- D’ADHESIÓ
AL
MANIFEST
INSTITUCIONAL
DEL
DIA
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES.
Abans de la votació de la present moció, el grup municipal del Partit Popular
manifesta la seva retirada de l’adhesió a la moció i el grup municipal de Convergència
i Unió manifesta la seva adhesió a la moció. No obstant això, es dóna compte de la
moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:
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ATÈS que tots els anys, el dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència de Gènere, recordem les víctimes, donem dades, constatem que encara
queda molt per fer. No obstant això, les dones segueixen morint any rere any per
aquest terrorisme masclista, segueixen patint en la seva vida i en la dels seus fills i
filles agressions físiques i psicològiques, segueixen vivint, massa vegades en silenci,
un infern del qual és molt difícil escapar.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat sempre la seva condemna i
rebuig a totes i cadascuna de les expressions de la violència envers les dones.
Per tot l'anterior, els grups polítics del PSC-PM, CIU i d’ICV-EUiA proposen a
l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- ADHERIR-SE al Manifest Institucional del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones, elaborar per la Generalitat de
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de
Municipis de Catalunya i les quatre Diputacions Provincials catalanes i que literalment
diu:
Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a
aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats; una
violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les
voluntats per prevenir-la i eradicar-la.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes:
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència
econòmica. Es pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit
laboral, en l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de
dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència
derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i
reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o
la llibertat de les dones.
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses però tenen un denominador
comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures
socials. Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no
poden obviar el sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de
desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer.
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte
que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball
coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i
instàncies competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat
política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també
des de la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i
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associacions de dones, i de totes aquelles persones que individualment treballen de
forma incansable per assolir aquesta fita.
És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència
masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint
molt especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per
tal d’evitar relacions desiguals.
És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra
les dones sigui impensable i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat.
D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de
la violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes,
basats en l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la
paraula, el diàleg i l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en
contextos que afavoreixin l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una
realitat constatable que en l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el
de l’educació no formal, existeix una bona oferta de recursos, materials i experiències
per abordar la prevenció de la violència masclista.
L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los
els elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment
que la violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i
homes s’han de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat.
Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això,
seguirem treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes
d’avui, i també les generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.
SEGON.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Institut Català de les Dones del
Departament Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació
del Govern per a la Violència de Gènere i a totes les associacions i institucions de
Dones de la ciutat.

PSC-PM, PP

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i PP,
número 17, es produeixen les intervencions següents:

SRA. SECRETÀRIA
Fem constar la retirada del grup municipal del Partit Popular, tot i que figura en
l’Ordre del Dia com està.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, proposem l’adhesió de l’Ajuntament de l'Hospitalet a la proposta de la Federació
Espanyola d’Associacions d’Ajuda al Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat, per tal
d’aconseguir que la OMS declari un Dia Mundial del Trastorn per Dèficit d’Atenció i
Hiperactivitat. Compartim la preocupació de la ciutadania davant d’aquest trastorn del
comportament que, lamentablement, afecta a una quantitat molt important dels nens i
dels adults, que no sempre és fàcil de detectar i que el retard en el seu diagnòstic
disminueix la possibilitat d’un tractament global i eficaç. La instauració del Dia
Mundial, pot ser una bona eina per fer sensibilització sobre la malaltia i una
oportunitat per conèixer-la millor i poder actuar per pal·liar els seus efectes. Per tant,
el que demanaríem és l’adhesió de l’Ajuntament al que ens demana la Federació.

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

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sra. Alcaldessa, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa ens
abstindrem d’aquesta moció, perquè ens fem ressò del..., entenem la bona intenció,
segurament, de la moció, per descomptat comprenem i empatitzem amb les dificultats
i amb els problemes que tenen les famílies amb algun nen afectat amb aquesta
patologia, però ens fem ressò també del debat que hi ha al conjunt de la comunitat
científica, del món de la psiquiatria, de la psicologia clínica, per dir-ho d’alguna
manera, que posa en dubta que l’excés en el diagnòstic d’aquesta malaltia no sempre
correspon a una gravetat del mateix, sinó amb alguna alegria a l’hora de diagnosticar
aquest tipus de patologia, que respon més, en alguns casos, i ho dic amb molta
prudència, en alguns casos i segons aquest debat molt viu que hi ha a la comunitat
científica, als interessos d’algunes indústries farmacèutiques i que pot tenir el risc de
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tapar altres problemes emocionals, intel·lectuals, familiars, i que amb aquesta
recepta, amb aquest fàrmac només, si no s’acompanya d’un estudi més ampli, doncs
no ajuda a solucionar els problemes, sinó a posar-li una etiqueta al nen i això no
sempre és bo. Fem una abstenció, entenem que aquest problema s’ha de treballar i
s’està treballant a la comunitat científica, però entenem que potser el fet
d’institucionalitzar-lo amb un dia, no sé si ajudaria justament en el sentit contrari que
necessita aquest col·lectiu.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, des de Convergència i Unió ens sumarem, votarem favorablement, perdó, en
aquesta moció i si ens permeten, doncs fer una petita explicació. Aquests nens que
pateixen aquest trastorn, i parlarem de nens bàsicament, perquè a l’edat adulta
també es detecta, però gràcies a Déu actualment es comença a detectar ja aquest
trastorn a les edats infantils, normalment s’acostuma a detectar a les escoles, eren
nens que fins fa poc temps es deia que eren “el travieso de la clase”, “el gamberro de
la clase”, i de mica en mica anava passant de curso i cada vegada l’anaven assentant
a cadires més llunyanes del professor, perquè aquest nen no m’escolta, aquest nen
no l’interessa el que li estic explicant, i eren nens que estaven estigmatitzats, i eren
nens que patien, que patien emocionalment i patien moltíssim, perquè ells veien que
no podien, que no podien concentrar-se, que no podien mantenir aquesta atenció i en
canvi eren vistos com si fos que no tenien interès en fer-ho.
Gràcies a Déu aquesta malaltia es detecta bàsicament, actualment, a les escoles, es
comença a detectar en unes edats precoces, en unes edats que estem a temps de
corregir a nivell educatiu la desviació que podria tenir aquesta malaltia, i amb
medicació és una malaltia que permet superar-se, portar el dia a dia amb una
normalitat. És una mica com el que passava amb la dislèxia a principis del segle XX,
a principis del segle XX un nen dislèxic era un nen que no li agradava llegir, que feia
faltes d’ortografia, que era bobo, depenent del profe, etc, va arribar un moment a
mitjans del segle XX, doncs que ja es va detectar quin trastorn era la dislèxia i l’últim
gran avanç va ser fa uns pocs anys, es va permetre que a les proves de selectivitat,
els nens que estaven diagnosticats de dislèxia, tinguessin més temps per realitzar
aquestes proves i que la puntuació negativa de les faltes d’ortografia, no fos valorada
de la mateixa manera que els nens que no tenen dislèxia.
Des del punt de vista de Convergència i Unió, hem d’anar una mica en aquesta línia i
aquests nens que tenen aquests trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat,
reconèixer la malaltia, medicar aquesta malaltia i permetre que el nen pugui
desenvolupar la seva vida educativa, social i de relació amb la resta de nens del cole,
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amb la màxima normalitat possible. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, también el grupo popular va a votar a favor de la moción, es una forma también de
ayudar a este colectivo, fundamentalmente de niños, que durante mucho tiempo,
pues han estado ahí, no escondidos, pero sí que no se les ha prestado la atención,
porque tampoco se tenía mucho conocimiento sobre de lo que se trataba y, por tanto,
creemos que es un granito de arena más, para situar en el mapa un problema que
existe y en el cual creemos que debemos de colaborar y ayudar entre todos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que tothom s’ha posicionat, quedaria, per tant, aprovada la
moció, una moció que neix també d’una proposta de persones de la ciutat, de pares i
de familiars de nens amb aquesta malaltia i, concretament, em sembla que avui ens
acompanya F.F., que és d’alguna forma el que ha aportat i ha elevat aquesta moció i
que li vull agrair, doncs en benefici, no només de la família, sinó en benefici del
col·lectiu d’aquests nens i nenes de l'Hospitalet i d’arreu. Gràcies i ara passaríem al
següent apartat de mocions.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 17; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 17.- DEMANANT L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET A
LA INICIATIVA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AYUDA
AL DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (FEAADAH), PER TAL
D’ACONSEGUIR QUE L’OMS DECLARI UN DIA MUNDIAL DEL TDAH
Amb motiu de l’examen de la moció que figura en el punt anterior de l’Ordre del Dia,
el grup municipal del Partit Popular manifesta la retirada de l’adhesió a aquesta
moció. No obstant això, 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 Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 2
vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
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part dispositiva:

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad (FEAADAH), que agrupa a associacions de familiars i afectats pel
TDAH de totes les Comunitats Autònomes d’Espanya, ha pres la iniciativa de
sol·licitar a la Organització Mundial de la Salut (OMS) la declaració d’un dia anual
com a Dia Mundial de Sensibilització sobre el TDAH.

Atès que el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és una patologia
psiquiàtrica freqüent: es calcula que afecta al voltant d’un 5-7% de nens i un 4-5%
d’adults a tot el món.

Atesa la importància de detectar el trastorn de forma precoç ja que hi ha estratègies
educatives i terapèutiques efectives per millorar-ne la simptomatologia i el curs.

Atès que en els programes d’intervenció integrals s’hi contempla la participació del
propi infant, de la família i de l’escola i per tant requereix de la cooperació de
professionals d’àmbits diferents (principalment salut i educació) i per tal de que
aquesta cooperació sigui més fluida és important que aquests col·lectius siguin
coneixedors de la problemàtica.

Atès que la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, particularment de la dels
nostres infants, i que la lluita contra l’estigma de les persones amb trastorns mentals
és una prioritat en el nostre Ajuntament.
Per tot l'anterior, el grup polític del PSC-PM proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la iniciativa de la
Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad (FEAADAH), per tal d’aconseguir que l’OMS declari un Dia Mundial del
TDAH.
SEGON.- Traslladar aquests acords a la Federación Española de Asociaciones de
Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, a l’associació TDAH Catalunya i a totes
les AMPAs dels centres educatius de l’Hospitalet.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i
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ICV-EUiA, números 18, 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:
SRA. SECRETARIA
A la moció 18, a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans
dels municipis i els Consells Comarcals, també figura per escrit l’adhesió del grup de
Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
Bé, a veure, són tres mocions, les presentaria la Sra. Dolors Fernández, el Sr. García
Mompel i el Sr. Salmerón i, per tant, s’han de repartir els deu minuts entre les tres
intervencions. Comença la Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres volem mostrar el nostre total rebuig a la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, perquè envaeix competències
pròpies, nosaltres tenim una Llei de serveis socials que garanteix la universalitat dels
mateixos i ja ens ha dit també la Sra. Borràs que serà tan bel·ligerant amb que
aquesta Llei no entri en vigor, com ho va ser amb la Llei de dependència, perquè
envaïa competències.
Estem en contra, perquè allunya la ciutadania de l’administració més propera, que
coneix la problemàtica del seu territori, perquè acaba amb 20 anys de construcció del
sistema públic de serveis socials de qualitat i universals, perquè deixa sense efecte la
xarxa creada amb molt d’esforç entre administracions públiques, entitats de la
iniciativa social, de la mercantil i el voluntariat, que constitueix el sistema públic de
serveis socials i perquè no creiem realment que hi hagi cap estalvi i molt menys
eficàcia, si es pretén donar una atenció de qualitat i universal.
I continuem sense saber que és el duplicat i dubto també que els que han decidit que
es duplica, en tinguin coneixement de què. Més aviat el que pensem és que darrera
d’aquesta Llei hi ha ignorància en el millor dels casos i en el pitjor, que és el que
creiem, a més d’ignorància, voluntat d’eliminar un sistema públic que funciona i
entregar la gestió dels serveis socials a la iniciativa privada. Canviem sistema públic
de serveis socials per mercantilització dels serveis socials i beneficència, tornem al
que seria 30 anys enrere i creiem que, un cop assolits els seus objectius, que és
acabar amb un sistema de benestar fràgil com era el nostre, ja no caldrà posar com a
excusa la crisi, quan hagin acabat amb tot, la donaran per finalitzada, i quina gran
excusa tornar a que pagui qui pugui i pel que no, hi ha la beneficiència.
Evidentment, els acords que s’anomenen a la moció són els que subscrivim.

Essent les 19.05 hores, abandona la sessió el Sr. Jaume Graells Veguín, regidor del
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grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Bàsicament, presentem aquesta moció també
connectant amb una part de la població, aquests dies han sentit vostès que n’hi ha el
col·lectiu de parats més grans de 50 anys, 45 en alguns casos, que han presentat
diferents processos de discussió sobre què està passant en aquesta capa de la
societat, que és una part important de la població laboral i que cada vegada està
caient més en la manca d’oportunitats, perquè s’ha incorporat, per dir-ho d’una
manera suau, s’ha incorporat al món dels parats.
Aquest col·lectiu, en aquest moment, la gent gran de 50 anys, amb un nivell formatiu
que és el que és, degut als processos d’escolarització que van patir en el seu dia,
durant altres règims polítics que n’hi havia, evidentment no estan en les millors
condicions, moltes vegades, de buscar una nova feina que connecti amb el que són
les feines que avui pot oferir el mercat laboral. N’hi ha una manca de perspectiva
laboral, això és evident, però també un empobriment material.
El que demanem a la moció és la necessitat de regular laboralment per donar sortida
a aquest col·lectiu d’una altra manera de la que s’ha regulat últimament. N’hi ha una
manca d’expectatives i n’hi ha una discriminació en funció de l’edat, en l’accés al món
de l’ocupació, al món laboral. Són gent que acumulen una gran experiència, un gran
coneixement, una gran experiència laboral, però les últimes reformes laborals, de la
manera que han treballat això, la desregulació que han patit les relacions laborals,
centrada exclusivament en els costos salarials, sense posar l’accent en d’altres tipus
de costos, han fet que, mirant-ho així, evidentment, moltes empreses i moltes
societats hagin prescindit dels seus serveis, simplement per un problema de costos,
per posar a una altra persona que ho pot fer a un cost absolutament menor.
N’hi ha una pèrdua de drets laborals, de drets de la seguretat social i de protecció de
la desocupació. S’han perdut moltes ocupacions indefinides, s’han reduït les
polítiques actives d’ocupació que podien pal·liar això, en un 60%, estem parlant d’una
quantitat important, i els subsidis dels majors de 52 anys, com vostès saben, han
passat a 55 anys, empitjorant la situació i les condicions d’obtenció, s’ha modificat
l’edat de jubilació anticipada. N’hi ha hagut en cascada, tota una reforma de les lleis
laborals que ha fet que cada vegada aquest col·lectiu sigui més important i tingui
menys drets.
Per tant, estem en una situació de molta població, parlem d’un 20% de la població
que està en edat de treballar, en unes condicions de desocupació força, diria jo que
indignes. El plantejament d’un pla de rescat com el que demanem, es basa
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bàsicament en millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones, en la moció tenen vostès
els punts de forma més concreta, millorar les mesures d’ocupabilitat, l’impuls a la
formació com un mecanisme oficial de reconeixement de les competències
professionals, tal i com es fa a Europa en aquest moment, el desenvolupament
d’accions de creació d’empreses i d’autoocupació, perquè també és important que la
gent emprengui, i el finançament d’aquests projectes o l’ajuda al finançament en
aquests projectes i, definitivament, incentius fiscals a la contractació estable per a
majors de 50 anys.

Dit això que és el que proposem a la resta de grups polítics, això també és un procés
de model i els models no són neutres, és evident que no hi ha recursos per tothom i
és evident que la política és optar, i en aquests moments que hem d’optar, es pot
optar per tenir una política fiscal o una altra, es pot optar per tenir una legislació o una
altra o, en definitiva, es pot optar per tenir uns plantejaments determinats respecte a
la societats o uns altres, per tant, més enllà del tema econòmic, això no l’hem de
perdre de vista. En fi, proposem a la resta de grups polítics, el recolzament a aquesta
moció, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. Bien, el pasado 15 de mayo, la Asamblea o la Coordinadora de Pensionista
y Jubilados de Hospitalet, presentó una moción, en aquel caso, sobre un tema
parecido al que traemos hoy, exigiendo la revaloración de las pensiones, exigiendo el
cumplimiento de ese principio constitucional, y hoy volvemos a estar aquí trayendo
una moción que habla sobre las pensiones, porque creemos que ha habido un nuevo
atentado hacia el sistema público de pensiones de nuestro país.
Un nuevo atentado, no solamente hacia los pensionistas y los jubilados y las
jubiladas, sino también hacia las pensiones de futuro, hacia el modelo de cohesión
que tanto fruto ha dado en los últimos años y que hoy está siendo el colectivo, el
colectivo y el modelo de pensiones, el que está salvando todavía en mucho casos, la
cohesión social de muchísimas familias del conjunto del Estado.
Y es por eso que consideramos y sin eufemismos, que lo que pretende hacer el
Gobierno del Estado es un auténtico robo, sin eufemismos, porque es quitarle el
dinero a las personas que han cotizado a lo largo de todos estos años, de una
manera ordenada, con el sudor de su frente, ganando el dinero y cotizando de una
manera abnegada en ese sentido.
Hay algunos elementos que no se sostienen, sobre los cuales ha querido fomentar o
cimentar esta reforma de las pensiones y que brevemente intentaré explicar, intentaré
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desmontar. En primer lugar, parece que hay, también en este caso, una
demonización del colectivo de pensionistas y de jubilados y jubiladas, parece que
sean una especie de clase privilegiada a la que hay que pedirle esfuerzos en estos
momentos, parece que junto con los funcionarios, son un colectivo al cual hay que
pedirle los esfuerzos en estos momentos, y no precisamente a los que más han
ganado.
Digo que sustenta esta reforma sobre los pilares, nos dicen, de la sostenibilidad del
sistema, es una auténtica falacia si tenemos en cuenta dos cosas. En primer lugar,
que durante estos últimos años de crisis, precisamente las rentas del capital han
seguido subiendo y las rentas del trabajo han continuado bajando, debido al paro
fundamentalmente, de una manera espectacular, el sistema nos dicen que es
insostenible, porque el sistema de pensiones solamente se financia con las rentas del
trabajo, mientras las rentas del capital, sin hablar del fraude fiscal, no han
incrementado la fiscalidad sobre las rentas del capital y, por tanto, si
incrementáramos la fiscalidad sobre las rentas del capital y modificáramos el sistema
de pensiones, para que se pudiera financiar no solamente con la caja de la seguridad
social, sino sobre la fiscalidad sobre las rentas del capital, sobre las rentas más altas,
sobre los ricos, podríamos garantizar la sostenibilidad del sistema.
No me puedo extender por la falta de tiempo, pedimos la aprobación de esta moción,
como decíamos, reiterando los acuerdos del Pleno del mes de mayo,
manifestándonos en contra del proyecto de la Ley de Reforma de Pensiones,
solicitando la abertura de un debate público, transparente y plural, sobre el futuro de
las pensiones, reclamando otra política económica basada sobre otros pilares y, por
último, instando al Gobierno del Estado a mantener ahora y en el futuro, el poder
adquisitivo de los pensionistas y de las pensionistas, del conjunto del Estado
Español. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no ha esgotat el temps, la qual cosa és bona notícia. Bé, pel posicionament
dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Plataforma per Catalunya votarà favorablement les tres mocions.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
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Jo parlaré de la de les pensions, la votarem a favor, en el seu moment, en el mes de
juliol, el grup municipal ja va presentar una moció, en el sentit que demanàvem que
parlant de pensions, es tingués en compte la vigència del Pacto de Toledo, ja ens
ensumàvem que això anava a canviar i, efectivament, ha estat així. No entraré en el
fons, nosaltres també portem una moció molt similar més endavant i, en tot cas, en el
seu moment m’explicaré, però sí que és veritat que si la gent es llegeix el projecte de
Llei de la reforma de la Llei de Pensions, que concretament porta per títol “Proyecto
de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social”, si es mira les fórmules de càlcul, són
inintel·ligibles per qualsevol humà que es dediqui professionalment a això i ja no dic
pels demés.
El resum és molt senzill, aquest projecte de Llei ho resumirem en què passarà.
Passarà que tindrem tots una pensió més baixa, perquè l’efecte sempre és negatiu,
els experts ja diuen que això és un pla deliberat i maquinat per empobrir-nos, els
experts ja avancen de manera clara, que l’aplicació del factor de sostenibilitat serà un
element automàtic de rebaixa de les pensions, ja que l’índex sempre serà negatiu.
Serà una reforma que no ajudarà a la reactivació econòmica, ni a la sortida de la crisi,
aquests pressupostos ja afecten a la població pensionista actual, que veurà com les
seves pensions, en el 2014, només s’incrementen un 0,25%.
La retallada de les pensions actuals deprimirà el consum intern i farà que les famílies,
moltes de les quals viuen gràcies al coixí de les pensions, no facin inversions a mitjà
o a llarg termini. Suposa l’empobriment injust dels pensionistes actuals i futurs, amb
la pèrdua de poder adquisitiu, ja que no es revaloritzaran automàticament amb l’índex
de preus.
La votem a favor i continuem pensant i manifestant que és una llei que porta a
l’empobriment dels pensionistes actuals i futurs i, a més a més, a un enduriment que
encara no som conscients, perquè la Llei ha entrat en vigor aquest any i les seves
variacions es van acumulant, però difícilment molts dels que estem aquí, ja parlo dels
que estem en una situació laboral activa, tindrem enormes dificultats per poder ser
pensionistes, imagineu-se si, com avui he sentit o ahir, no recordo bé, demanaven
que la vida laboral fos sobre 40 anys treballats, quan a dia d’avui, jo tinc molts amics
que amb 30 anys tenen situacions precàries, ja no parlo de molts altres col·lectius,
parlo dels que si tenen 30 anys, comencen a treballar, 40 anys, al final demanarem,
no farà falta que a la Llei ho posem, demanarem que la gent es jubili quan pugui.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la resta de mocions, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la moció número 1, la que feia referència a la
nova Llei dels serveis socials de proximitat a mans de municipis, ens hem adherit i
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amb això vull fer constar i constatar, el fet que aquesta Llei del Govern Central, vull
que quedi clar, perquè a vegades quan es parla de lleis, la gent no sap qui l’ha fet,
Llei del Govern Central, és una Llei que la gent de Convergència i Unió estem en
contra, tan és així que aquest manifest ha estat fet també de la mà, doncs d’on hi ha
un bon gruix d’alcaldes i municipis, governats per Convergència i Unió, que és la...,
més enllà d’altres formacions, l’Assamblea de Municipis de Catalunya.
Hi estem en contra, estem en contra, perquè envaeix competències, certament, igual
que envaïa competències la Llei de la dependència, però la Llei de la dependència
tenia altres problemes, i és que no es posaven els recursos, tan és així, que es paga
per part de Catalunya el 80% i el 20 el paga l’Estat, quan havia de ser el 50%, i no el
van posar mai, ni vostès tampoc, i perquè discriminava també a Catalunya respecte a
que feia un pla comú per tothom, sense tenir en compte que en aquest cas Catalunya
és una comunitat autònoma més cara que la resta i, per tant, també en tot el que fa
referència a això.
Respecte a la moció sol·licitant al govern de la Generalitat de Catalunya, que posi un
pla de rescat per a les persones aturades de llarga durada, de més de 50 anys, a
veure, nosaltres hem llegit amb atenció aquesta moció, perquè, francament, és un
tema que preocupa i ens preocupa molt, l’atur en general, però si bé és cert que
moltes vegades parlem de l’atur dels joves, des del nostre punt de vista potser encara
és més fragant, més preocupant, el d’aquestes persones majors de 50 anys, que
majoritàriament tots tenen al darrera una família i que, per tant, la situació de quedarse a l’atur en aquesta situació, és, si convé encara, doncs més estressant i més
angoixant que en el cas d’una persona jove. De fet, fa pocs dies, es va celebrar a
Santa Coloma de Gramanet, un congrés precisament per a les persones aturades
majors de 45 anys, en el que exposaven, doncs quina era la seva situació.
En l’exposició de motius que vostès fan, exposen clarament qui té competències en
aquesta matèria, que és l’Estat, perquè tot el tema de l’atur, tot el tema de matèria
laboral, la seguretat social, la protecció a l’atur, etc, tot aquest tema és matèria de
l’Estat. Alhora, però, de veure qui ha de fer les polítiques, vostès demanen al govern
de la Generalitat, que posi en marxa un pla de rescat per adoptar mesures urgents i
específiques, destinades als treballadors de 50 anys o més i en situació de llarga
durada, d’entre d’altres. Mirin, després hi ha tota una sèrie de punts i la realitat és que
el que vostès diuen és que posi un pla en marxa, tot això que vostès demanen, molts
d’aquests temes, el govern de Catalunya ja els està duent a terme, d’altres són temes
que els veurem en breu.
Per tant, estrictament la literalitat d’allò que posi en marxa un pla nou, que és el que
ve a dir, no l’hauríem de votar, però nosaltres entenem que en el que vostès volen
transmetre, no es tracta d’un pla nou, sinó que es facin accions en aquesta matèria,
entenem que són també coneixedors que es fan esforços, malgrat el Govern de
l’Estat ens ha retallat el 57% dels diners per fer polítiques actives d’ocupació, quan
tenim una situació de l’atur tan dura i, per tant, que cal fer polítiques actives
d’ocupació, però, per tant, vostès ens demanen fer accions de millora de l’ocupabilitat
i l’ocupació de les persones aturades de llarga durada, aquí el govern està posant
una gran atenció, perquè és evident que és on cal fer competents a les persones, per
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poder trobar una nova feina. Impulsar programes de formació i treball per a les
persones de 50 anys o més, prioritzant el col·lectiu d’aturats de llarga durada, en
aquesta matèria també s’està treballant.
Bé, podríem entrar a concretar tots i cadascun dels temes, allò que s’està fent i allò i
allò que alguns d’ells estan a punt que surtin nous programes. I, en aquest sentit,
però, manifestar una altra cosa, i és que, més enllà també del que vostès deien i que
celebro que el Sr. García Mompel feia que sí, assentia amb el cap, doncs el gros que
ha sigut, no només per Catalunya, sinó pel conjunt de l’Estat, perquè això ha
repercutit a totes les comunitats autònomes, que a l’any 2012 retallessin el 57% dels
diners per fer aquestes polítiques i, l’any 2013, sobre aquesta retallada del 57%,
s’incrementés un 5% més, a més a més, hem de tenir en compte que els diners per
fer polítiques actives d’ocupació de l’any 2013, encara no han arribat, i els de l’any
2012 van arribar el 28 de desembre del 2012, amb el que això dificulta a l’hora de fer
programes, a l’hora fer convocatòries, perquè, lògicament, no es disposa dels diners
i, per tant, el que representa per a tots plegats, jugar amb un tema tan sensible,
d’aquesta manera.
És per aquest motiu doncs, que nosaltres entenem que la literalitat estricta,
entenguin-me, el que és un nou pla, doncs estrictament creiem que no és aquesta la
matèria, però sí que totes i cadascuna de les mesures que vostès proposen, entenem
que el govern les està fent, les està reforçant i és per això que nosaltres votarem
favorablement.

Essent les 19.20 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Graells Veguín, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix, abandona la
sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor del grup municipal del Partit Popular.

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

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción que hace referencia a la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la administración local, votamos en contra, porque
consideramos que el contenido de la moción no se ajusta a la realidad. Desde hace
años los ayuntamientos siempre hemos tenido un papel inferior al que nos
corresponde política e institucionalmente. Con esta Ley se corrige esa situación,
potenciando el papel de los ayuntamientos en el estado de las autonomías, un papel
importante, en tanto que por primera vez se dota a los ayuntamientos del dinero
necesario para el ejercicio de sus funciones.
A través de esta reforma, se clarifican las competencias municipales, de forma que
cada administración deberá hacer aquello de lo que es competente y además lo hará
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con la financiación garantizada para llevarlo a cabo. Con esta Ley todos los
ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan, tendrán garantizados los
servicios públicos, debido a que no sólo no se suprime ni uno solo de los servicios,
sino que se obliga a la administración competente a desarrollarlos.
Una Ley que elimina los gastos impropios, dando respuestas a continuas
reivindicaciones municipales, y recordemos que la propia Alcaldesa de Hospitalet, en
su web, se queja de que debe destinar el 30% del presupuesto municipal a pagar
servicios impropios, que son competencia de otras administraciones,
fundamentalmente la Generalitat de Cataluña, y que ese 30% de dinero nos iría muy
bien para destinarlo a otras cosas que también son necesarias en la ciudad de
Hospitalet y de las cuales sí somos competentes.
Estamos ante una Ley que por primera vez delimita las competencias de las tres
administraciones, estado, autonomía y ayuntamientos. Se eliminan las
superposiciones de competencias entre administraciones, de forma que se evitan
duplicidades, se eliminan estructuras burocráticas y, por consiguiente, se reducen
gastos innecesarios. Gracias al principio de una administración, una competencia, se
eliminan duplicidades, de forma que ahora los ciudadanos pagaran menos dinero, por
el mismo servicio. Estamos hablando que los ciudadanos se van a ahorrar del orden
de 8.000 millones de euros con esta medida.
Como ya he indicado, un hecho importante de la Ley, es que por primera vez se
garantiza que cada administración tendrá los recursos necesarios para llevar a cabo
los servicios públicos de su competencia. Y también por primera vez, toda delegación
de competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma, deberá ir acompañada de
la correspondiente dotación presupuestaria anual, con cobertura del 100% del coste
del servicio, un pago en la prestación de servicios que estará garantizado o bien a
través de la participación de los ingresos del Estado o bien a través de la
compensación de deudas pendientes entre administraciones y, es cierto, aquí nos
deben dinero. De una forma u otra, los ayuntamientos tienen garantizado el 100% del
coste del servicio.
También es importante destacar que gracias a esta Ley los ciudadanos van a saber
cuánto cuesta la prestación de cada uno de los servicios, ya que ahora se va a tener
que publicar el coste de cada uno de ellos. Creemos que es importante que nuestros
ciudadanos conozcan el coste de los servicios que reciben en la ciudad de Hospitalet
y puedan compararlos con los que se reciben en la ciudad de Cornellà, por ejemplo, o
Esplugas. Y a los ciudadanos, miren, yo creo que les es indiferente quien limpie las
calles, los ciudadanos lo que quieren es que la calle esté limpia, por eso, si un
ayuntamiento no puede por sí solo costear esta competencia que le es propia, será la
Diputación quien la ejerza y el Estado quien costee ese gasto.
Al cabo del año…, en la Junta de Portavoces la Alcaldesa dio una serie de
indicaciones que ruego por favor si quiere usted trasmitir a sus concejales, gracias. Al
cabo de cinco años la competencia puede devolverse al Ayuntamiento, en el caso de
que su economía le permita llevarlo a cabo, es decir, nunca se transfiere la titularidad
de la competencia, sino la prestación del servicio y de carácter temporal, cinco años.
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Y hay que señalar que en el caso de que un ayuntamiento se encuentre en equilibrio
presupuestario y desee prestar servicios además de los que son obligatorios, lo podrá
hacer, realizando previamente un acuerdo con la administración que sea competente.
Y es que la Ley también pone orden a los sueldos de los concejales, a los sueldos de
los alcaldes y al número de cargos de confianza. No puede ser que un alcalde, por
ejemplo como el de la ciudad de Barcelona, Sr. Trias, gane 110.000 euros, mucho
más que un Presidente del Gobierno. No puede ser que un cargo de confianza de
este Ayuntamiento gane más que un Presidente del Gobierno.

Essent les 19.30 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

Y respecto a la moción referente al plan de rescate para las personas paradas, me
refiero a la segunda moción, de larga duración, de más de 50 años, votamos a favor,
todo indicando que no compartimos algunos de los planteamientos expuestos en lo
que es la parte expositiva.
Y sobre la moción referente a las pensiones, para el Partido Popular el sistema
público de pensiones debe apostar por la solidaridad entre generaciones. Pensamos
que es necesario trabajar por su mantenimiento actual y a la vez garantizar su futura
viabilidad y, para ello, tenemos que ser conscientes de cuál es la situación. La
situación del sistema de pensiones es el siguiente: en 2011 la seguridad social
estaba en déficit y el fondo de reserva presentaba un agujero de 15.000 millones de
euros, al no haber cumplido el gobierno central con la obligación legal de dotarlo
económicamente. Hasta 2011, la seguridad social era el cajero automático que todo
lo pagaba y así acabó en déficit. De esa forma, el Estado se financiaba gracias al
dinero que había en la Seguridad Social.
Hoy tenemos un millón de pensionistas más que hace 10 años y cada año se
incorporan 100.000 nuevos pensionistas al sistema, y mientras la pensión media de
jubilación ha subido, resulta que hoy la relación entre cotizantes y pensionistas es la
más baja desde 2001. En 2013, el gasto de pensiones ha pasado de 52 millones de
euros a 106 millones de euros, debido al déficit heredado del gobierno anterior. Y en
el futuro tenemos que con o sin crisis económica, vamos a pasar de 9 millones de
personas mayores de 65 años que hoy tenemos en España, a 15 millones de
pensionistas en 2050. Y en el futuro, tenemos, con o sin crisis económica, que vamos
a pasar de 31 millones de personas en edad de trabajar, que hoy tenemos en
España, a tan solo 20 millones de personas en edad de trabajar en 2050. Es decir,
con o sin crisis económica, el número de pensionistas pasará de 9 a 15, a la vez que
disminuirá el número de cotizantes de 31 a 20.
Por tanto, estamos ante una situación que afecta a este y a los futuros gobiernos y
que debemos afrontar con el máximo rigor y acuerdo. El Partido Popular propone
dialogar y negociar, pero no podemos aceptar lo que nos propone el Partido
Socialista, que es agotar el fondo de reserva o subir más los impuestos, ni tampoco
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podemos aceptar el inmovilismo de Izquierda Unida, que propone esperar hasta el
2027, para ver los resultados de la Ley 27/2011, porque ese no hacer nada, ese
esperar hasta el 2027, supone condenar al sistema de pensiones a la insolvencia
absoluta y condenar a los jóvenes a la inseguridad de no saber si van a cobrar su
pensión, esa insolvencia, ya lo dijo el Sr. Corbacho cuando era Ministro, en marzo de
2010, cuando recomendaba a todos los trabajadores, y está escrito, está publicado,
recomendaba a todos los trabajadores a hacerse un plan de pensiones privado, que
él, por cierto, ya tenía, y decía que de no hacer nada, y así está escrito en los medios
de comunicación, de no hacer nada, el sistema de pensiones caería en el 2025.
Miren, con la nueva Ley los pensionistas tienen garantizado que, en situaciones
económicas normales, subirán más del IPC, para recuperar lo que en años anteriores
no haya subido, y en situaciones de dificultad económica, la pensión subirá, como
mínimo, un 0,25%, por lo que en el plazo medio el poder adquisitivo de las pensiones
se mantendrá.
Y acabo, tanto el Partido Socialista, como Convergència i Unió, gobiernan o han
gobernado y saben perfectamente cuál es la situación, son conocedores de los
problemas de la seguridad social y de los riesgos que podemos correr. El gobierno
del Partido Popular recogió las propuestas del Consejo Económico y Social y las del
Comité de Expertos, elegidos no por su ideología, sino por su cualificación, se
presentó a los agentes sociales, se llevó al Pacto de Toledo, la decisión final aún no
está tomada, hasta el 31 de diciembre hay tiempo para hablar y para negociar, y yo
creo que ese sería el camino a seguir entre todos. Votamos en contra de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, faríem un segon torn, suposo que els tres voldran dir alguna cosa. Sr.
Belver.

SR. BELVER
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sr. del Río, si no lo conociera, me hubiera sorprendido,
como le conozco, puede contar con todo mi apoyo, le hablaré perfectamente de usted
a la Sra. Alicia Sánchez Camacho, al Sr. Rajoy, es usted el alumno más aventajado,
no hay nadie ni en el PP, que se crea lo que usted dice, pese al énfasis que le pone,
usted ha dado una retahíla de datos inexactos, de mentiras, medias verdades y
errores de manipulación de la información, que es un decálogo que ni en un
argumentario de un partido político, a nadie se le ocurriría poner por escrito. Usted ha
dicho directamente cosas que son inexactas y lo sabe, por eso digo que como lo
conozco, mire, decir que la ARSAL, la Ley de Racionalización, va a suponer que por
fin los ayuntamientos estamos salvados, hombre, es que me parece una desfachatez,
y usted sabe que no es cierto.
Mire el problema de la administración local es la financiación, la falta de financiación,
aquí todo el mundo habla de la crisis y de que el gran problema es el déficit de la
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administración pública, pues si alguna administración pública está a déficit cero hoy,
son los ayuntamientos, y la única Ley que hacemos es la de recortar recursos a la
administración pública local. ¿Por qué no empezamos por la del Estado, que es la
que acumula mayor déficit? ¿Por qué no seguimos por las comunidades autónomas?
No, empezamos por los Ayuntamientos, que son los que prestan servicios
directamente a los ciudadanos, porque los ciudadanos cuando no tienen el servicio,
vienen a picar a la puerta del Ayuntamiento, y la Sra. Alcaldesa en Hospitalet o
cualquier alcalde en cualquier ciudad de España, sabe que lo que no puede decir es,
esta no es mi competencia, vaya usted a la comunidad autónoma, vaya al Estado.
Aquí aguantamos el tirón, aquí aguantamos lo que no aguantan las otras
administraciones, damos la cara, porque nosotros sabemos que cuando tomamos
una decisión para decir que sí o para decir que no, sabemos la cara que tiene la
persona a la que se lo estamos diciendo. Decir que la administración local hoy, es la
generadora del déficit en la administración pública, es o mentir o desconocer
absolutamente la realidad de este país, y como usted no la desconoce, la cosa está
clara.
Mire, los pensionistas en este país, se han ganado su pensión durante años y años
de cotizar, decir que subirles, para el año que viene, el 0,25, es una muy buena
noticia y que eso no supone una pérdida del poder adquisitivo, es además tratarlos
de tontos, es tratarlos de tontos, oiga, con un promedio de incremento del 0,25%
durante los próximos 10 años, con una inflación que sea como la de este año, luego
se necesitan aproximadamente 60 años para recuperar el poder adquisitivo, y usted
lo que no puede plantearnos es que, claro, el problema es que como la gente tiene
tan buena salud, ahora resulta que viven mucho y las pensiones hay que pagarlas
mucho tiempo, hombre, por favor, qué les vamos a pedir a los pensionistas, que se
suiciden, para favorecer y su grado de solidaridad para aportar al sistema, hombre,
eso no se lo podemos pedir. El problema no puede ser, y podemos estar de acuerdo
en que el sistema de pensiones hay que revisarlo, ahora, si le pregunta usted al Sr.
Montoro, como los sueldos están subiendo, no habrá ningún problema, porque al
subir los sueldos, subirán las cotizaciones y ese ratio de cotización entre asalariados
y pensionistas se irá equilibrando, con lo cual, el Sr. Montoro ya tiene la solución, que
siga el incremento salarial, que siga esta vorágine de sueldos que suben y suben.
Oiga, por favor, ya que nos están haciendo lo que nos están haciendo, encima no
nos tomen por tontos, como mínimo, un mínimo de respeto.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, muy breve, Sr. del Río, sus argumentarios son lo que al debate público, el plasma
en las ruedas de prensa del Sr. Rajoy, son un conjunto de argumentarios
absolutamente desconectados de la realidad, porque usted parece obviar que la
inmensa mayoría de los pensionistas de este país cobran menos de 1.000 euros al

…/…

68

mes, usted habla como si estuviéramos hablando de una situación que, bueno, que
se lo pueden permitir, recortar un poquito más sus pensiones, cuando el 77% está
por debajo de los 1.000 euros. Y habla sin parecer conocer que estamos tres puntos
por debajo en materia de inversión en pensiones públicas de la media europea,
mientras Europa dedica el 13,5 de su PIB, a las pensiones, España hace un 10,7, por
tanto, no es verdad que se estén dedicando todos los esfuerzos. Y obvia la realidad
cuando le decíamos, hay que modificar el sistema, no es una utopía, hay que
modificar el sistema, y usted habla del paro, o sea, obvia el paro, como si el paro
fuese una plaga bíblica y no el producto de las políticas, entre otras cosas, que están
empleando a raja tabla ustedes desde que están en el gobierno.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció, si no..., sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, hombre, yo, más que nada por la forma en que ha contestado el portavoz
socialista, hombre, mire, yo creo que debería usted ser un poco cuidadoso, porque
los ciudadanos, como usted bien dice, no son tontos y saben muy bien lo que usted
hizo cuando gobernaba en España y, claro, es que ustedes fíjense que se
equivocaron en todas las previsiones, dejaron una seguridad social en quiebra, un
agujero de 15.000 millones de euros en el fondo de reserva, fueron el único
gobierno… yo sé que a algunos les puede molestar, porque algunos pues vienen
ya…de forma muy clara lo que tienen que decir ¿no? Pero, claro, es que ustedes
fueron el único gobierno de la historia democrática que congeló la pensión a nuestros
pensionistas, cuando la inflación no era la actual, era casi el 3%, y eso sí que hizo
mucho daño, y cuando además había 70.000 millones de euros en el fondo de
reserva.

Y, hombre, fíjese, yo creo que usted hace los argumentarios, pues mire, el Sr.
Valeriano Gómez, esto fue un artículo publicado en El País, que refiriéndose a los
pensionistas, pues les vino a decir, pidió sacrificios a los jubilados a la hora de
intentar justificar la congelación de las pensiones, con el argumento de que todos los
españoles están contribuyendo a la salida de la crisis, como los funcionarios y los
trabajadores del sector privado, quienes están sacrificando su poder adquisitivo, y
pide que haya una aportación de las rentas de los pensionistas en ese sacrificio. O
sea, cuando ustedes cogen las pensiones, oiga, es sacrificio, pero cuando el PP las
aumenta un 0,25, que no las congela, somos sinvergüenzas, pero qué se cree, que
somos tontos o qué, y el Sr. Corbacho, el que fuera Ministro de Trabajo, oiga, con su
pensión privada, diciendo a los trabajadores que mejor que se la hagan, porque en el
2025 aquí nadie cobrará pensión. Pues nosotros eso no lo queremos, queremos que
haya pensiones ahora y que yo y mis hijos y los hijos de todos sí que tengamos una
pensión digna.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER
Mire, por no liarnos, sólo dos cuestiones. Una, lo ha dicho una primera vez así de
pasada y he preferido no oírlo, lo que usted dice del Sr. Corbacho es mentira, es
mentira, el Sr. Corbacho no tiene un plan de pensiones privado ¿de acuerdo? Y,
mire, el fondo de reserva de las pensiones, como usted dice, cuando el gobierno del
Sr. Zapatero entró en el gobierno, ese fondo de reserva tenía 6.000 millones de
euros, 6.000 millones, cuando el Sr. Zapatero dejó el gobierno tenía 70.000 millones
y hoy supongo que usted no me dirá que tiene más, le dejó que usted diga la cifra
que tiene hoy y estamos hablando que el gobierno del Sr. Zapatero entró en el
gobierno en el año 2004, salió en el año 2011, en siete años pasó de 6.000 a 70.000.
Ustedes no llevan dos años en el gobierno, lo cogieron con 70.000, dígale al público
cuánto dinero hay hoy.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem acabat aquest apartat, passem a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 18, 19 i 20; adoptant-se
els següents acords:

MOCIÓ 18.- A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE
PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS).
En el moment de la lectura de l’Ordre del Dia, es dóna compte de l’adhesió del grup
municipal de Convergència i Unió a aquesta moció. No obstant això, es dóna compte
de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova amb 20 vots
favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; i amb 5 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Bas; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,
aprovat el passat 26 de juliol pel Govern de l’Estat, en el cas que s’aprovi com està
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ara i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat del
sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat
construint des dels anys 80.
ATÈS que en l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la
ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un
atac frontal a la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts
esforços durant l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de
precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència,
benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
ATÈS que per aquest motiu, en aquests moments que s’inicia la seva tramitació
parlamentària de la reforma de l’administració local, l’Ajuntament de l’Hospitalet
mostra la seva preocupació per les greus conseqüències que comportaria per la
dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social el desmantellament del
model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones, especialment
les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans
gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
Per tot l'anterior, els grups polítics del PSC-PM, CiU i d’ICV-EUiA proposen a
l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- En cas que s’aprovi la modificació que planteja aquest projecte respecte al
tema tractat, l’Ajuntament de l’Hospitalet demana al Govern de la Generalitat a que
insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a
mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla
Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals,
assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els
governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més,
respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del
Tractat de la UE).
SEGON.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern
espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana de Governs Locals – el projecte de la
qual, va ser aprovat 4 dies després del de la llei estatal- , l’Ajuntament de l’Hospitalet
insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de
mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori.
TERCER.- DONAR trasllat al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i al Consell Comarcal del Barcelonès els anteriors
acords.

MOCIÓ 19.-

SOL·LICITANT

AL

GOVERN

DE

LA

GENERALITAT

DE
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CATALUNYA QUE POSI EN MARXA UN PLA DE RESCAT PER A LES
PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA DE MÉS DE 50 ANYS.
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:

L’actual situació laboral de les persones aturades de llarga durada de més de 50 anys
a Catalunya, posa de manifest la precària situació d’aquest col·lectiu en risc
d’exclusió, convertint-los en un dels sectors socials més vulnerables enfront de la
dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica.
L'enquesta de població activa (EPA) del segon semestre del 2013 indica que dels
més de 800.000 aturats a Catalunya, la taxa d'atur entre les persones de 55 anys i
més, és del 18%. Al conjunt d’Espanya la dada per aquesta mateixa franja d’edat és
del 19,01%.
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per la reforma
del mercat laboral, així com altres reformes del sistema actual, per aconseguir un
teixit productiu que doni sortida a la situació global de l’atur, i també, a les persones
que majoritàriament han estat actius durant la seva vida laboral i que en aquest
moment es troben en perill d’exclusió social. Els aturats de llarga durada es troben
condemnats a una situació de manca d’expectatives laborals, motivada només per la
seva edat (discriminació per raó de l’edat), sense tenir en compte la seva experiència
laboral, formació, competències i habilitats, etc. Cal concentrar els esforços de tot un
país en lluitar contra l’atur, especialment el de llarga durada i de les persones de més
de 50 anys.
Les últimes reformes aplicades pel Govern central han suposat retallades importants
dels drets en matèria laboral, Seguretat Social i de protecció de l’atur. Això ha
significat per a aquest col·lectiu un perjudici excessiu i ha agreujat encara més la
seva situació, arribant a considerar-se com de total abandonament. Alguns exemples
d’aquesta situació tan precària són el següents: la reforma laboral va facilitar
l’acomiadament de treballadors indefinits; les polítiques actives de formació han vist
reduïdes dràsticament les seves dotacions pressupostàries; s’ha suprimit un subsidi
per treballadors majors de 45 anys; la percepció del subsidi per a persones aturades
de més de 52 s’ha endarrerit fins als 55 anys limitant, a més, les condicions per al seu
atorgament; la pròpia modificació de l’edat de jubilació anticipada perjudica
directament a aquest col•lectiu; etc ...
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que, darrera d’aquestes
dades, hi ha persones en risc d’exclusió social fruit de la seva exclusió del mercat
laboral, i per tant, que han de sobreviure amb l’ajut d’institucions amb recursos de
beneficència, tot i que la seva voluntat és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats
mitjançant el desenvolupament d’un lloc de treball digne, i no de les escasses ajudes
a les que poden accedir per pal·liar la seva situació actual.
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Cal per tant, plantejar la necessitat d’un Pla de rescat amb fons públics per aquest
col·lectiu que es podria quedar en situació total de desemparament, inclòs en el
supòsit que arribi el moment tan desitjat de superació de la forta crisis econòmica que
patim. Així com en el seu moment es van destinar recursos públics per rescatar a la
banca, amb interessos purament econòmics i financers, ara cal rescatar a les
persones que han de ser sempre la prioritat dels governs.
Per tot l'anterior, els grups polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen a l'Ajuntament
en Ple, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- INSTAR al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un
Pla de rescat per adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors
de cinquanta anys o més i en situació d’atur de llarga durada, entre d’altres:
-Fer accions de millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones aturades de llarga
durada.
-Impulsar programes de formació i treball per a les persones de cinquanta anys o
més, prioritzant el col•lectiu d’aturats de llarga durada.
-Posar en funcionament un dispositiu de reconeixement de competències amb
caràcter preferent.
-Aplicar polítiques actives específiques de qualificació i requalificació professionals
per a persones de cinquanta anys o més aturades de llarga durada.
-Establir un sistema de beques per assistència a la formació per a les persones amb
responsabilitats familiars.
-Realitzar accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i
acompanyament a la iniciativa emprenedora.
-Col•laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes
d’acompanyament a partir del voluntariat de persones amb experiència en la creació i
direcció d’empreses.
-Incentivar, orientar i acompanyar les persones de 50 anys o més a la recerca de
feina.
-Atorgar ajudes a l’autoocupació/emprenedoria per l’impuls de projectes empresarials,
a través de l’assessorament i el suport financer públic, amb especial èmfasi en les
iniciatives de l’economia social.
-Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada, amb especial
tractament de les empreses del tercer sector i l’economia social.
-Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades
que no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin
obtenir-les amb l’oferta de cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya.
SEGON.- DONAR trasllat al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació d’Aturats Majors de 50 de
L’Hospitalet dels anteriors acords.
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MOCIÓ 20.-

PER LA DEFENSA DEL MODEL PÚBLIC ACTUAL DE PENSIONS.

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

El Sistema de Seguretat Social i de pensions és un mecanisme de benestar social
basat en la redistribució de la riquesa i en la solidaritat entre generacions. Preservarlo i millorar les seves prestacions és un deure pels poders públics ja que garanteix el
desenvolupament de la societat i de les persones, especialment en les etapes de la
vida de major vulnerabilitat.
Atès que una vegada més el govern del PP aprofita la crisi per imposar retallades en
els drets socials, aprovant un avantprojecte de llei de reforma de les pensions que,
sota un argument trampa d’assegurar una pujada mínima d’un 0,25%, deixa a aquest
col·lectius de ciutadans davant la incertesa d’uns ingressos calculats amb una
fórmula opaca i arbitrària.
Atès que la realitat d’aquesta mesura és que suposarà la pèrdua del poder adquisitiu
dels pensionistes del entre un 14,8% y un 28,3% durant els pròxims 15 anys, segons
calculen les centrals sindicals. Aquesta mesura, per tant, servirà per incrementar la
desigualtat social i aprofundirà les situacions de vulnerabilitat dels pensionistes ja
que, s’ha de tenir en compte que el 77% dels pensionistes d’aquest país no arriben a
“mileuristes” i que 4 milions no arriben al 500€ de pensió mensual.
Atès que l’esmenta’t avantprojecte utilitza també l’argument del “factor de
sostenibilitat “que consisteix en aplicar un coeficient relacionat amb la mitjana
d’esperança de vida en el moment d’accedir a la pensió i un altre coeficient que
recalcula anualment la pensió en funció de les depeses i els ingressos del sistema.
Atès que la realitat és que si s’aplica aquesta nova formula, i si es manté una evolució
de l’esperança de vida com la prevista, en un període de 30 anys el descens de la
pensió inicial se situaria entre el 9 i el 18% . És a dir, que amb aquesta fórmula
disminuirà la pensió inicial cada 5 anys fet que suposaria que en les etapes de la vida
amb major dependència tindrem menors ingressos per afrontar despeses derivades
d’aquestes situacions.
Atès que aquests arguments, a més de ser profundament insolidaris es fonamenten
en principis acientífics i fonamentats en grups de pressió vinculats a mútues privades,
ja que el conjunt de retallades i retrocessos en drets socials, laboral i econòmics, està
provocant una disminució de l’esperança de vida, fet que constata la gravetat de la
situació que pateix la majoria social del nostre poble, com recull la Memòria
Socioeconòmica i Laboral de 2012 del Consejo Económico y Social (CES).
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Atès que el Govern justifica aquesta reforma perquè considera que el sistema de
pensions es inviable per l’augment de la població jubilada, pel suposat increment de
la esperança de vida, per la baixada de la natalitat i el conseqüent descens de la
població activa.
Atès que la realitat és que el dèficit de la Seguretat Social és conseqüència de
l’augment de l’atur, incentivat encara més per l’última reforma laboral, per les
contínues retallades dels salaris i la precarització laboral, però sobretot, per les
continues baixades impositives amb que són premiades les rendes del capital (gran
part financer i especulatiu), la baixada de les cotitzacions empresarials, les il·legals i
immorals amnisties fiscals i la manca de voluntat política de combatre el frau fiscal.
Atès que aquesta reforma genera una confrontació generacional falsa. No cal retallar
les jubilacions dels actuals jubilats per poder assegurar les futures pensions. No és
causa efecte perquè el que farà que les futures pensions dels que ara son joves
siguin baixes, és la seva precarietat laboral actual que facilita i promou l’actual
legislació laboral.
Atès que a part d’aquesta injusta proposta, els milions de pensionistes i jubilats
d’aquest país han de fer front a les contínues pujades de la llum, el gas, l’aigua, el
transport públic, dels productes alimentaris, del repagament de medicaments, (ara
també el repagament sanitari per malalties greus, cròniques o de llarga estada
hospitalària), que minven la cada vegada menor capacitat adquisitiva d’unes pensions
aconseguides després d’anys de treball i d’esforç.
Atès que a més, en el context de crisi econòmica actual, és aquest col·lectiu de
pensionistes el que està realitzant un esforç titànic, contribuint al sosteniment de
famílies senceres que han perdut la feina, en alguns casos també l’habitatge i no
troben més refugi que en la llar dels seus pares i mares pensionistes que organitzen
una admirable xarxa familiar de solidaritat i resistència. Reduir aquestes pensions és
condemnar a molts nuclis familiar a una precarietat i exclusió insostenibles.
Atès que com d’altres ocasions, veïns i veïnes de la ciutat han estat capdavanters/es
en la lluita pels drets socials i laborals, i fruit d’aquesta mobilització dels col·lectius de
pensionistes i jubilats, el dia 28-5-2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció
presentada per la FAVV de L’Hospitalet en defensa del manteniment del poder
adquisitiu de les pensions.
Atès que el primer punt de l’esmentada moció instaba a “Manifestar la oposición del
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat al Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de
noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad
Social, instando al Gobierno del Estado que modifique dicha norma y adopte todas
las medidas necesarias a los efectos de mantener el poder adquisitivo de las
pensiones.” i el segon a “Declarar la necesidad que el Gobierno del Estado español
proceda a abonar, con efectos retroactivos, las cantidades dejadas de percibir por la
aplicación del mencionado Real Decreto Ley.”
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Els Grups Polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen al Ple l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Reiterar els acords aprovats en el Ple del Ajuntament de L’Hospitalet el dia
28-5-2013.
SEGON.- Manifestar-nos en contra del projecte de llei de reforma de les pensions
públiques, presentat en el Consell de Ministres del 13 de setembre del 2013.
TERCER.- Sol·licitar l'obertura d'un debat públic, transparent i plural sobre el futur
autèntic de les pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la
Seguretat Social, i diversifiqui el seu finançament amb els Pressupostos Generals de
l'Estat.
QUART.- Reclamar una altra política econòmica que tingui com a base la potenciació
de l'ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els ingressos totals,
l'eradicació de l'economia submergida, la reforma del sistema fiscal i la potenciació de
la lluita contra el frau fiscal.
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a mantenir, ara i en el futur, el poder adquisitiu
de les pensions d'acord amb l'IPC.
SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat a retirar les reformes laborals que aboquen a la
precarietat als treballadors i treballadores, especialment als nostres joves.
SETÈ.- Posar aquest acord en coneixement de tots els Grups Parlamentaris del
Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya, de les entitats veïnals i
entitats de pensionistes i jubilats de l’Hospitalet

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 21, 22, 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, em sembla que parlaran diversos regidors,
comença el Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Yo voy a utilizar mi tiempo para tratar de
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convencerles de la necesidad de regular mejor la figura del gerente. Vamos a
adelantarles que no vamos a dedicar ni un solo minuto a hablar de las causas que
han precipitado la dimisión del Sr. E., ni queremos entrar en el detalle del delito que
se le imputa. Ese tema, evidentemente, vuelve a poner sobre la mesa el debate en
torno al gerente, pero es un tema que distrae suficiente la atención de lo que
realmente pedimos.
Nosotros lo que queremos es que se regule mejor la figura del gerente, queremos
que se regule mejor en tres ámbitos, en el origen, en el nombramiento y la
retribución. Nosotros creemos conveniente regular el origen, porque con una plantilla
de más de 1.600 trabajadores en esta casa, hombre, algún nivel 28 habrá, alguien
habrá del grupo A que pueda ser promocionado ¿o es que no hay nadie que ustedes
consideren suficientemente capaz para ocupar este cargo? Por lo tanto, la propuesta
del Partido Popular en este sentido es que el gerente sea un trabajador de esta casa.
La segunda propuesta que queremos hacer es regular el nombramiento, es decir ¿de
verdad es necesario excluir a la oposición municipal en el nombramiento del gerente?
Claro, ustedes dirán, es que es un cargo de confianza, pero de confianza de quién,
es el gerente del gobierno municipal o es el gerente de todo el Ayuntamiento, porque
si es el gerente de todo el Ayuntamiento y no es un político, hombre, si es un político
sí, si es un político que lo vuelva a decidir la sede de Nicaragua, la sede del PSC de
Nicaragua, o que lo decida la sede de Iniciativa en el carrer Ciutat, pero si es un
cargo técnico, decidámoslo entre todos. Entonces, nuestra segunda propuesta es que
lo decidamos por dos tercios.
Y la tercera propuesta es que regulemos la retribución, a ver, aquí se podría hacer
muchísima demagogia con lo que suponen 100.000 euros anuales, no obstante, es
de justicia decir que un gerente es una figura importante, que un gerente tiene
muchísimo personal a su cargo y que, por lo tanto, tiene mucha responsabilidad.
Responsabilidad que, por cierto, conllevaría una dedicación poco compatible con la
actividad privada, así que les pido, por favor, que no vuelvan a autorizar la
compatibilidad con la actividad privada. Pero dicho esto, si el gerente es una figura
tan importante, hombre, no es más importante que la figura de la Alcaldesa, por lo
tanto, nosotros proponemos este techo de gasto y que el sueldo de gerente, con
todos sus conceptos, no sea superior al sueldo de la Alcaldesa.
Estas son las tres propuestas que hace el Partido Popular, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la siguiente moción trata sobre el impuesto del IBI,
en octubre del año 2011 el equipo de gobierno aprobó un incremento de un 8% para
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el año 2012. En el mismo mes de diciembre, el gobierno de España aprobó un Real
Decreto Ley, en el que establecía un incremento por tramos porcentuales, el
impuesto en función de las últimas revisiones catastrales, el Ayuntamiento de
Hospitalet no había realizado la revisión catastral en los últimos 10 años, es decir,
desde el año 2002, por lo tanto, el incremento fue de un 10%. Según el gobierno
municipal, el Ministerio de Hacienda les obligó a subir los dos tramos, los dos
incrementos, para el año 2012, con lo cual finalmente se le subió al ciudadano un
total de más de un 18%. En aquel momento el gobierno municipal, muy beligerante,
manifestó su rechazo e incluso presentó una moción en contra de esa subida del IBI,
asegurando que “en contra de la voluntat de la política expressada en diferents
ocasions pel govern municipal, l’Ajuntament de l’Hospitalet es veurà obligat pel
govern de l’Estat, a aplicar la pujada de l’IBI del 18%”. En el año 2013 el impuesto del
IBI no se redujo y únicamente se congeló, tal y como se reconoció en el discurso de
presupuestos municipales para ese año, “que els veïns i les veïnes pagaran el mateix
import, que el mateix que l’any passat, l’any 2012, per tant, hi havia el manteniment
d’aquest 18%”.
Atendiendo a las exposiciones públicas por el equipo de gobierno, en los últimos
meses, en el que tenemos remanente positivo en la tesorería del Ayuntamiento,
consideramos que es de justicia, pues retirar ese 8% que en su momento el gobierno
municipal luchó para que no se sumara. Además nos sumamos a una moción que ya
presentó Convergència i Unió en junio de 2012, en la que pedían lo mismo y que en
ese momento, la presentó en junio, y por tanto, el equipo de gobierno aseguró que no
era el momento de presentarlo, esperemos que hoy sí que sea el momento y, por
tanto, el grupo popular solicita al Pleno que el Ayuntamiento de Hospitalet reduzca el
8% en el tipo impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles, en las próximas
ordenanzas fiscales del año 2014. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la seguridad es uno de las mayores preocupaciones
que tienen los ciudadanos y, por tanto, garantizar su protección debería ser una
prioridad para cualquier gobierno. La prevención, consideramos que tiene que ser un
elemento clave en la política pública de seguridad y, en este caso, el peatón
consideramos que es el elemento más débil de la seguridad vial y, por tanto, objeto
de protección por las administraciones. Un punto de conflicto se encuentra en los
entornos de los pasos de peatones y desde la administración local consideramos que
es posible mejorar la seguridad, adoptando mecanismos que mejoren la visibilidad
del viandante en el momento de atravesar por los pasos de peatones. Por ello,
solicitamos que el Ayuntamiento estudie la posibilidad de crear un espacio de
seguridad en el entorno de los pasos de peatones, para mejorar con ello la visibilidad
entre conductor y viandante y, por tanto, aumentar la seguridad peatonal.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. L’última moció que portem avui al Ple és referent a les
retallades en sanitat, que estan perjudicant greument als professionals de la sanitat i
també als pacients. Salut admet que hi ha una demora en cirurgia cardíaca, per
exemple, es convida als professionals a estalviar i, en canvi, hi ha una quantitat
d’empreses públiques en sanitat, a la Generalitat, per exemple, deu, i múltiples
consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, amb uns directius que cobren
uns sous molt alts, per això pensem que reduir aquest nombre d’empreses públiques
de sanitat, seria una reducció econòmica important. Això també ho diu el Sindicat de
Metges de Catalunya, que ha demanat a la Generalitat que retalli el nombre
d’empreses públiques sanitàries i consorcis adscrits i, per això, demanem que
l’Ajuntament de l'Hospitalet demani a la Generalitat la reducció del nombre
d’empreses públiques sanitàries, abans que retallar en assistència als pacients.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ara pel posicionament de la resta de grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la última moción que nos traían sobre sanidad,
realmente, desde Plataforma per Catalunya, vemos con preocupación que hay una
cosa que el gobierno de Artur Mas no entiende o no quiere entender, y esto es que la
sanidad pública es un pilar básico de nuestra sociedad. Vemos que prefiere seguir
recortando en asistencias médicas a los enfermos y en recursos y salarios tanto a
enfermos, como a trabajadores de la sanidad pública catalana, que recortar en
empresas públicas sanitarias o consorcios participados por el Servei Català de Salut.
A parte de estas diez empresas públicas, que nos comentaba la regidora del Partido
Popular, tenemos que acordarnos que la Generalitat tiene participación mayoritaria
en trece consorcios sanitarios y que el reducir todos estos serviría no sólo para
reducir la deuda de la sanidad pública catalana, sino también para reducir la enorme
burocracia que sufre patológicamente nuestra sanidad pública.
Consideramos absolutamente necesario, ya sea suprimiendo o fusionando este tipo
de empresas públicas, para reducir tanto los costes de gestión, como su estructura
de gestión. La reforma que piensa llevar a cabo la Generalitat, a parte de una gran
desconfianza e incerteza entre los profesionales de la sanidad pública, está
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generando, desde nuestro punto de vista, un problema o generará un problema, ya
que al dividir el Institut Català de la Salut en varias entidades, hará que estas
empresas nuevas eludan todo tipo de controles económicos y de gestión, por parte
de mecanismos públicos y, por tanto, caigan o puedan caer en repetirse las prácticas
irregulares que se han dado otras veces. Recordemos que muchos de estos
consorcios o empresas públicas, no son más que nidos de enchufados del gobierno
de turno.
Sobre la moción de los pasos de peatones, votaremos a favor de lo que ustedes
proponían, y sobre lo que nos traen del IBI, consideramos, desde Plataforma per
Catalunya, necesario, empezar el posicionamiento de esta moción diciendo que
somos el único grupo que se ha opuesto a las dos subidas del IBI, tanto a la del
gobierno central, como la que realizaron aquí en Hospitalet el Partido Socialista e
Izquierda Unida. No sólo nos opusimos a que se subiera, sino que pedimos que
bajara, porque debemos entender la situación en la que están muchos de nuestros
vecinos, hay gente pasando auténticas penurias para llegar a fin de mes y eso lo
sabemos todos o lo deberíamos saber todos. Por eso, toda ayuda desde las
instituciones es necesaria y la primera, por ser la más cercana, que tiene que
entender esta situación y ayudar en la medida de lo posible, es el Ayuntamiento de la
ciudad. No nos puede servir de escusa que desde Madrid nos suban brutalmente el
impuesto de bienes inmuebles un 10%, para que el gobierno municipal nos lo suba
un 8%, por eso, la congelación del impuesto este año, nos parece insuficiente y por
eso votaremos favorablemente a la reducción del tipo impositivo del IBI, en las
ordenanzas fiscales del próximo año, y anunciamos que, si no es así, será una de las
alegaciones que nosotros traeremos.
Y, por último, respecto a la moción del gerente, remarcar el sueldo, pues es muy
importante, porque 101.000 euros al año, eso es lo que cobra el gerente municipal o
la figura del gerente municipal, en esta ciudad, en la situación de crisis y contexto
social, palabras que oímos repetidamente desde la bancada del gobierno de la
ciudad, cuando nos repiten constantemente lo de la sensibilidad social, el contexto
social y la crisis, pues bueno, su contexto social y la crisis hacen que pongan a una
figura que gana 100.000 euros al año, esto es lo que hace este gobierno municipal
que tanto se llena la boca de defensa de los débiles y de los desprotegidos. Le ponen
100.000 euros al año a una figura completamente superflua para el funcionamiento
de este Ayuntamiento, superflua porque este Ayuntamiento funcionaba sin él hasta el
2011 y superflua porque la mayoría de trabajadores de esta casa no han notado
absolutamente ningún cambio con su creación y ninguno se explica, cuando hablas
con ellos, porque se colocó ahí a alguien.
La persona colocada a dedo, como se ha dicho, es la persona colocada a dedo que
gana más dinero de este Ayuntamiento y no sabemos realmente este dinero que
todos pagamos, para qué sirve. Pero más allá del escándalo que supone su
imputación en el proceso de los sobresueldos de Catalunya Caixa, para lo que
ustedes encima le otorgaron compatibilidad, el auténtico escándalo, repetimos, viene,
obviamente, en esa remuneración, cobra un 25% más que la Alcaldesa de la ciudad
y, lo más grave, es que no sabemos ni para qué se le paga. Esta figura, bajo el
prisma de Plataforma per Catalunya, se tendría que suprimir por innecesaria,
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realmente para nosotros esta figura nos parece el sitio ideal para enchufar a otra
persona más del partido, para ganar un pastón, otra figura para colocar a alguien más
en el cortijo y si no tiempo al tiempo y veremos quién ocupa esta vez el cargo y con
qué remuneración.

SRA. ALCALDESSA
Per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem favorablement de la moció 23, votarem en contra de la moció 22,
perquè ja farem el debat quan toqui, sobre les ordenances i preus públics, i votarem
també en contra de la 24. Sobre la 21, volíem fer una reflexió, és a dir, nosaltres,
sense compartir la literalitat de la moció que presentava el Sr. Senen Cañizares, i
sense compartir algunes de les defenses o explicacions que feia, sí que compartim,
entenem, l’esperit d’aquesta moció o volem extreure una part que pensem que
compartim i que és positiva. És a dir, donades les circumstàncies en les quals ha
hagut de cessar o de renunciar, en aquest cas, el gerent de la ciutat, en aquestes
circumstàncies que tothom coneix, donada també la situació que estem en el mandat,
en la recta final del mandat, donada també la situació econòmica, semblaria, en la
nostra opinió, doncs semblaria de sentit comú, que operés el sentit comú i, en aquest
sentit, que intentéssim que la figura del gerent, si finalment veiem que és necessària,
doncs sigui una figura que la poguéssim buscar dintre de la casa, sense necessitat de
portar una persona de fora i que, a l’hora de fer aquest nomenament, donades
aquestes circumstàncies, fem aquest nomenament amb una retribució a la baixa, fins
aquí estaríem d’acord. Pensem que hauria de ser, diguem-ne, el criteri sobre el que
hauria de pivotar la nova figura del gerent.
Per tant, per això dic que compartim una part d’aquest esperit, no compartim la
literalitat d’algunes coses, evidentment, home, jo suposo que vostè ho diu
retòricament, jo entenc perfectament que el Sr. Rajoy no consensuï el Ministre
d’Economia amb Izquierda Unida, per tant, que vostès demanin que el govern
consensuï el gerent amb l’oposició, bé, suposo que ho han de dir, però entenem
que... tothom entén que no té massa sentit. Però sí que compartim per això, tot el que
he dit al principi i, per tant, votem en contra de tots els acords, a excepció de l’acord
Segon, que tampoc és que amb la literalitat estiguem del tot d’acord, però sí que en el
sentit de posem-ne algun criteri que faci el “tope”, segurament hi ha algun de millor si
el trobem, que el salari de l’Alcaldessa, però podria ser un criteri de fer un “tope” de
retribució i, per tant, votem a favor del Segon acord.
Com dèiem, sobre la moció sobre l’IBI ja parlarem en el Ple d’ordenances fiscals i
sobre la 24, de les empreses públiques sanitàries, home, si aquí féssim un debat
sobre el sistema públic de salut, doncs podríem parlar de tot, però clar, que vostès
parlin de les empreses públiques sanitàries, una altra dimonització, hem parlat abans
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de la funció pública, hem parlat també dels pensionistes i també, com no, de les
empreses públiques, sembla que el mal d’aquesta economia siguin les empreses
públiques, quan en aquest país, el nostre grup en molts moments s’ha quedat sol en
el debat sobre cóm racionalitzar i internalitzar les empreses públiques i que sigui
l’ICS, d’alguna manera, qui piloti tot el sistema de salut pública, ens hem quedat sols
en aquesta defensa, en l’època de bonança econòmica.
Per tant, ara no farem això, pensem que no és el moment d’obrir el meló sobre les
empreses públiques, el problema de la sanitat catalana no són les empreses
públiques, sinó que el problema està en allò que vostès no diuen, en aquelles
empreses privades que, malgrat hi ha molts hospitals que estan tancant plantes i
suprimint llits, hi ha empreses privades catalanes, mútues privades catalanes, centres
de diagnòstics, que estan veient incrementada la seva facturació, pel transvasament
que hi ha des del públic cap el privat. I aquest és el problema de la sanitat catalana i
no són les empreses públiques com un concepte, segurament s’ha de millorar la
racionalitat, però ningú no parla d’aquelles empreses, i no cal donar noms, que avui
en dia, aquelles clíniques privades que estaven en una situació de crisi o de dificultats
en la seva facturació fa tres anys i que en plena crisi econòmica, estan guanyant més
diners a costa d’aquelles plantes públiques que s’estan cobrint. I aquest és el
veritable problema de la sanitat catalana, si parlem d’això, podem parlar de
racionalització, però si obviem el quick de la qüestió, no podem donar suport,
evidentment, a aquesta moció.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Hi ha dues mocions que, si em permeten, tenen un punt de
demagògia i que nosaltres volem posar sobre la taula. Una és sobre regular la figura
del coordinador general o gerent municipal, que en la filosofia volem entendre que hi
estem d’acord amb els grans trets. En aquest sentit opinem bastant com Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, en el sentit de dir, escolti’m, doncs
nosaltres, el fet que l’origen d’aquesta persona sigui funcionari o no, això no li dóna
més independència o no, per entendre’ns, si és que a vostè el que li preocupa és si
aquí fitxaran a algú amb un carnet socialista, pot tenir-lo igual sigui funcionari o no
sigui funcionari. Si és que li preocupa que segons quines coses de tracte de favor, el
tracte de favor el poden fer igual amb algú que és funcionari, com amb algú que no
ho és, el que hem de vigilar és que no es tracti d’un tracte de favor, sinó que es tracti
d’una persona que pugui fer de gerent amb tots els ets i uts en aquesta casa i que,
per tant, ho pugui fer molt bé, i aquest és un tema que com gent que ens preocupem
per aquest Ajuntament, ho hem de vetllar.
Quin altre tema a nosaltres ens preocupa, home, nosaltres creiem que els grups de
l’oposició hem d’estar informats, hem d’estar informats i ha d’haver-hi transparència
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de cóm s’ha fet aquest procés, i entenem que ha d’haver-hi, doncs evidentment, ha
de tenir totes aquestes característiques la persona escollida i, per tant, ha de ser una
persona amb una formació determinada, perquè pugui veritablement fer aportacions
en aquest Ajuntament, però dit això, també entenem que ha de tenir la confiança
d’aquells que governen, sigui qui sigui i, per tant, aquest és un tema que cau per tota
lògica.
I el tema salari, nosaltres també pensem que no té cap lògica que hi hagi un salari
superior al de l’Alcaldessa, és que això en qualsevol altre àmbit no passa. Dit això,
diem una altra cosa, nosaltres creiem i segur que cal racionalitzar els salaris, però
miri, jo prefereixo un president de govern que cobri un sou que es mereix, però que
parli anglès, que parli francès, que sàpiga anar pel món, que domini tots els temes,
entén? Jo prefereixo això, que parli anglès, que parli francès, que quan vagi pel món
ens faci quedar bé, que no pas que sigui a l’inrevés, que potser tingui un sou més
baixet, però a l’hora de la veritat, noi, com es pateix quan el veus a segons on, n’hi ha
alguns que fan patir i, per tant, nosaltres ens agrada que siguin les coses d’aquesta
manera.
Respecte al tema del nombre d’empreses públiques sanitàries, jo crec que aquí, no
sé, o hi ha un cert desconeixement o ho han volgut ignorar, si en aquest país hi ha
més empreses públiques sanitàries és fruit que quan, doncs va acabar el franquisme,
l’àmbit sanitari públic era tan limitat, tan limitat, que aquí ja estaven arremangats, per
dir-ho d’alguna manera, tot l’àmbit, doncs escolti’m, tot l’àmbit religiós, tot l’àmbit
d’associacions de gent, de metges que s’havien associat i, després, doncs va haverhi també els ajuntaments que es van haver d’arremangar i posar-se davant i tirar
endavant hospitals municipals, com és el de Valls, com és el de Reus, com tants
altres. I, per tant, si nosaltres tenim un sistema sanitari diferent, peculiar, és perquè
nosaltres hem tingut també un orígens diferents, i el que és important és tenir
aquestes estructures amb el pes, vaja, no carregades de personal, i això és el que va
fer el govern de Convergència i Unió, que quan va arribar, això sí, va reduir de forma
molt important el que eren els càrrecs de confiança, i en comptes de tenir tres
gerents, aquestes empreses públiques van tendir a tenir-ne només un, que és el que
toca.
Els altres dos punts els defensaran el Sr. Jordi Monrós i el Sr. José Luis Pérez.

SR. MONRÓS
Sí, quan a la moció de l’IBI, la votarem a favor, tot i que sabem que no tirarà
endavant, és una moció molt similar a la que va presentar el nostre grup municipal en
el mes de juny de 2012. Sent crus hem de recordar que va ser l’equip de govern del
PSC i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, els que en el seu
dia ens van voler fer creure que aquesta pujada del 8% de l’IBI, que proposava
l’Ajuntament de l'Hospitalet, estava imposada pel govern central i que arribat el cas la
deixarien sense efecte si l’Estat imposés l’augment del 10%, fins i tot, van teatralitzat
enviant una carta al Ministre i tal i després es va veure que això no va ser així, que es
va imposar l’augment del 10% i el del 8%, i ben segurament aquests diners que s’han
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recaptat durant aquest temps, han anat molt bé pel Consistori.
Ja els hi diem que el mes que ve presentarem una nova moció demanant una
reducció de l’IBI pel 2014, però tenint en compte que en l’informe de la Cap de Servei
de Programació i Pressupostos del 8 d’octubre del 2013, ens diu que en data 30 de
setembre d’aquest any, segons el pla d’ajust que vam votar en el seu dia i que estem
portant a terme en l’actualitat, hi havia una previsió d’ingressos de 9.762,31 milers
d’euros per aquest concepte i, hores d’ara, amb el tercer trimestre vençut, ja s’han
ingressat per aquest concepte 10.403,02 milers d’euros. Per tant, el que sí que
podem demanar a l’Ajuntament, és que faci una revisió de l’impost i es redueixi el
percentatge que excedeixi de la recaptació final, respecte del que s’havia
pressupostat en el pla d’ajust del 2013. Aquesta és una mesura real i que directament
redundarà en benefici dels ciutadans de l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Bé, sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Sí, per a la 23, gràcies Sra. Alcaldessa. Estem convençuts que el que diu l’estudi de
l’Eurotest, referent als 50 metres en marges lliures a tots dos costats del passos de
vianants, és un fet que és així, però tenim dubtes que això es pugui aplicar en els
diversos barris de la ciutat, en aquells passos de vianants no regulats per semàfors,
per tant, és bastant complicat. Vostès a la seva moció no plantegen solucions, ni
idees, si em permeten, nosaltres plantejarem una d’entre les moltes que hi ha, que
s’aplica a Tortosa i és una idea d’un policia local de la mateixa Tortosa, que ve a dir
que van posar pilons a l’inici del pas de vianants i aquests pilons detectaven
automàticament quan un vianant volia creuar-ho i s’encenien unes llums intermitents
incrustades a l’asfalt, això alertava al conductor que s’estava efectuant un pas de
vianants travessant el pas, per tant, augmentava molt, molt, la seguretat. Hi ha més
idees, però aquesta em sembla molt original i molt bona i es pot practicar a la ciutat i
no has de treure cotxes aparcats, degut a la manca d’aparcament que tenim, és
problemàtic això. De totes maneres, nosaltres, evidentment, obviem que el govern ha
de fer el seu estudi i votarem a favor de la seva moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja s’han presentat totes les... ah no! faltaria...

SRA. SECRETÀRIA
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Falta el posicionament de Convergència i Unió respecte dels punts 21 i 24.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, disculpi, té raó Sra. Secretària, respecte al punt de la coordinador general o gerent
municipal, votem a favor del regular el salari, per tant, del Segon acord i ens abstenim
en els altres. I respecte del nombre d’empreses públiques sanitàries votem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A la moció número 21, que parla de regular la figura del
coordinador general o gerent, mirin, em sembla que ho deia el Sr. Salmerón, podem
estar d’acord en alguna de les coses que plantegen aquí, en fi, fan una sèrie de
reflexions, però al final de tot jo crec que no podem ser, i igual estic imbuït de l’esperit
de Tarragona d’aquest diumenge, dir una cosa i fer una altra, i crec que una cosa que
no s’ha de fer, i l’Alcaldessa abans també feia referència, és allò de “y tú más” i l’altre
i tal”, no, no, però vostès a les ciutats que governen, els que han votat a favor
d’aquesta moció, a les ciutats que governen saben quants funcionaris tenen que
cobren més que els seus alcaldes, és que sembla que aquí estem parlant que
Hospitalet no és d’eixe món, escolti’m, estem parlant d’això, estem parlant que en
aquest Ajuntament, avui, que no hi ha gerent, hi ha uns quants funcionaris i
funcionàries que cobren més que l’Alcaldessa, avui. Què m’estan dient, perquè una
part de la seva moció diu que agafi un funcionari d’aquests que treballen a
l’Ajuntament, que el nomeni gerent, però que cobri menys que l’Alcaldessa, per tant,
em diuen, escolta, agafa un funcionari dels que hi ha a l’Ajuntament, l’ascendeixes, li
fas una promoció, el fa gerent i li baixes 15.000 euros el sou, m’estan dient això de
veritat?
Escolti’m, jo puc entendre el que deia la Sra. Borràs, escolta, el que val la pena és
que quan tu col·loques una figura d’aquest tipus, una figura que és el primer
funcionari de l’administració, home, se l’ha d’avaluar la seva vàlua, la seva
professionalitat, la seva capacitat, en això estic absolutament d’acord, no faltaria més,
i més quan estem parlant d’aquests nivells, no faltaria més, ara, tot l’altre, podem fer
la demagògia i el populisme que vulguin, però el que vostès estan proposant és això,
que agafem un funcionari d’aquest Ajuntament, perquè, amb tot el meu carinyo, no
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agafarem a l’últim funcionari que ha entrat, amb la categoria més baixa d’aquest
Ajuntament, sinó agafarem el que actualment sigui un director de serveis, un cap de
serveis, l’agafem, el promocionem, el fem gerent i li baixem 15.000 euros el sou, això
és el que vostès proposen. Això va en serio? Doncs mirin, nosaltres, lamentablement,
no podem estar d’acord, per tant, votarem en contra.
A la moció número 22, respecte del tema de l’IBI, jo crec que ni és el mètode la
moció, com saben estem a punt de presentar preus públics i ordenances i, per tant,
aquell serà el moment del debat. Com vostès també saben, aquest Ajuntament, com
molts altres, estem immersos en un pla d’estabilitat, que té uns compromisos fins
l’any 2022, si no vaig errat, que hi ha tota una sèrie d’escenaris pressupostaris
dissenyats, on han d’haver-hi una sèrie d’ingressos que s’han de complir i, per cert,
que el Partit Popular ens presenti això, home, estaria molt bé si ells paral·lelament
fessin un parell de coses. Una pels ciutadans en general, complir un compromís
electoral, baixar l’IRPF, que això va ser un compromís seu, jo ni estic d’acord, ni en
desacord, no em manifesto, però vostès van dir que baixarien l’IRPF, i el que fan, any
rere any, és pujar-lo. I, respecte d’aquesta administració, no de l’Ajuntament de
l'Hospitalet, sinó dels ajuntaments, tan municipalistes que són, com abans explicava
el Sr. del Río, pensi que la previsió que hi havia, l’any que ve en els ingressos de
l’Estat, era un increment del 2%, respecte de l’aportació d’aquest any, els projecte de
pressupostos que vostès han presentat, la previsió és que baixi un 3,5, vostès la
previsió era pujar un 2 i en lloc de pujar un 2, baixen un 3,5, i després, clar, el
pressupost l’hem de quadrar, aquell senyor d’allà, molt em fa l’efecte que el Sr.
Interventor no em deixarà portar un pressupost que estigui desequilibrat, haurem de
quadrar-lo i per quadrar-lo, si l’Estat no compleix amb els compromisos que té amb
els ajuntaments, si el que fa quan, any rere any, si a l’any 2014 la seva aportació en
lloc d’incrementar-se el 2%, baixa el 3,5, la situació en la que deixen als ajuntaments,
diguéssim que no és massa satisfactòria, per tant, votarem en contra d’aquesta
moció.

I respecte de la moció de la sanitat pública, mirin, en l’acord Primer diu, que
l’Ajuntament de l'Hospitalet demani a la Generalitat la reducció del nombre
d’empreses públiques sanitàries, abans de retallar en assistència als pacients, crec
que els hi falta una frase, i que col·loqui empreses privades, perquè suposo que aquí,
el que vostès volen és que imperi el model que el Partit Popular ha anat fent a les
comunitats allà on governa, o sigui, no ho dic com a crítica, dic que entenc que
aquest és el seu model, no és el nostre i, per tant, jo crec que el que nosaltres no
hem de fer, jo a la Generalitat la puc criticar i vostès ho saben i aquí hem portat en
més d’una ocasió mocions i hem fet crítica, crítica àcida de cóm s’estava governant la
sanitat en aquest país, i ho continuarem fent, i pensem que no s’està fent bé, ara, el
model de gestió, a mi que es faci amb gestió directa, que els metges siguin
funcionaris de la Generalitat, que es faci a través d’empresa pública, que es faci a
través de consorcis, el model de gestió jo crec que no és el problema, l’eficàcia o
l’eficiència no ens la dóna el model, en qualsevol cas, ens la dóna la gestió d’aquest
model, per tant, jo crec que anar contra el model i coneixent, diguéssim, d’on ens ve
la proposta i l’experiència que tenim d’allà on governen el que han fet, o sigui, si el
que vostès en diuen és, escolta, anem a canviar el model sanitari a Catalunya i anem,
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per exemple, a un model d’èxit, el de Madrid o el de València, anem a fer el model
Alzira en tots els hospitals de Catalunya, no, entenc la proposta, la respecto, la nostra
posició és, no estem d’acord.

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

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, el Sr. Bonals havia de contestar a la moció número 23.

SR. BONALS
Bé, jo contestaré a la moció número 23, la moció número 23 el que expressa és una
preocupació general, sobre tota la seguretat dels vianants, no només a la ciutat de
l'Hospitalet, sinó generalment a les ciutats en el seu conjunt, per això dintre dels seus
atesos fa referència a un estudi de diversos automòbils clubs d’arreu d’Europa, on
plantegen tota una sèrie de qüestions, que significarien millores en la seguretat. Bé,
aquesta és una preocupació que pot ser compartida per tothom, per tots els presents
en aquest Ple, però també hem de convenir que ha estat una ocupació preferent per
part d’aquest govern. A l’any 2010, quan es va aprovar la seva ordenança de
mobilitat, ja va significar una important millora en tot el tema del tractament de les
cruïlles, en tot el tema de posar-hi les motos a les cruïlles, per millorar la seva
visibilitat, tota la política que s’ha fet a la nostra ciutat, del camí escolar segur, que
també ha significat una millora molt important a la seguretat, però és ben cert que en
una ciutat complexa, densa, com és la nostra, segurament encara hi haurà punts que
sigui susceptibles de poder-se millorar. Per tant, entenc jo amb aquest esperit,
aquesta moció, li donaríem suport i ara que s’està produint la revisió del Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible, tornarem a fer un repàs a veure si hi ha alguna cruïlla
que encara pugui susceptible de millora i així donaríem compliment a aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Cañizares, Sra. Esplugas.
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SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Belver, usted acaba de reinventar el “y tú más”, pero sabe
qué pasa, que al final cuando uno se dedica tanto a ver lo que se hace en otras
ciudades, a veces sucede que te imputan al gerente y no te das cuenta, y entonces
qué sucede, que tiene que venir el grupo municipal de la oposición y denunciar los
hechos que el gobierno municipal, yo quiero pensar que porque no se hayan dado
cuenta, no estaba denunciando. Pero mire, yo lo que le digo, que sí, que tiene razón
en muchas cosas, pero que tenga la prudencia de atender a la situación actual, que
no todo es blanco o negro, es decir, es verdad que los sueldos de los funcionarios
están regulados por Ley, pero bueno, el del gerente lo podemos adecuar y, hombre,
con el límite de gasto que estamos proponiendo, no es un mal sueldo, el límite de
gasto que estamos proponiendo no es un mal sueldo, ni mucho menos, porque si nos
ponemos con lo que dice la Ley, la Ley tampoco obliga a tener un gerente,
coordinador general, la Ley tampoco obliga. Por lo tanto, lo que pedimos es que
tenga un poquito de sensibilidad social y si el gerente realmente aporta algo, cosa
que estará por demostrar, porque este Ayuntamiento sigue exactamente igual que
hace cinco años, si el gerente aporta algo, que le hagan un sueldo adecuado a la
realidad actual. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sr. Belver, cuando la oposición presenta una moción,
nunca es el momento, más cuando Convergència la presentó no era el momento,
porque era en junio, ahora la presenta el Partido Popular, tampoco es el momento,
porque hay procedimientos diferentes para llegar al tema de las ordenanzas fiscales,
a no ser que sea usted, su grupo municipal y Iniciativa, quienes presenten, en este
caso, la moción, ustedes sí que se pueden permitir el lujo de presentar una moción
en marzo sobre el IBI y aprobarla, pero ese es el momento.
Otra de las cosas que me gustaría decirle es que nosotros lo único que pedimos, en
el día de hoy, es lo mismo que pidieron ustedes en la moción que se presentó el 27
de marzo de 2012, “demana al Ministeri d’Hisenda i Administracions, que aquells
ajuntaments que havien aprovat la pujada de l’IBI, que la deixin sense efecte”, pues
pedimos que esa subida del 8 que ustedes aprobaron, pues que se quede sin efecto.
Además, cuando usted habla del gobierno del Estado, del gobierno de España,
porque es el gobierno de España, habla de los incumplimientos, hoy hemos tenido un
ejemplo, la Sra. Perea ha hecho mención al tema de los incumplimientos y ha hecho
mención al Consell Comarcal y a la Generalitat y casualmente no ha hecho mención
al Estado, y es muy beligerante, o sea que si hubiera habido algún incumplimiento
por parte del Estado, seguro que nos lo hubiera hecho saber.
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Pero, en cualquier caso, cuando ustedes presentaron la moción en marzo del 2012,
la Sra. Alcaldesa hizo unas manifestaciones en las que decía, está recogido en el
Acta, en las que decía: “desde el Ayuntamiento entendemos que es un sobreesfuerzo
que les va a pedir a los ciudadanos, que en el caso de Hospitalet nos podríamos
ahorrar, como es la subida finalmente del 18%, pero ese 18% no era necesario,
porque el plan de saneamiento y el presupuesto del Ayuntamiento, en fin, no necesita
que se incremente ese 10%”. Por tanto, como no lo necesitaban, en este momento
tenemos un remanente positivo y entendemos que eso también se tiene que reflejar
en las familias, en la presión fiscal de las familias, por lo tanto, pedimos que se
apruebe, no lo aprueban, nosotros ya presentaremos las alegaciones
correspondientes a este tema. Pero al final, a lo único que llego es a la conclusión de
que la moción que ustedes presentaban en marzo era teatro puro y duro, teatro, y
que solamente sirven las mociones que ustedes quieren, y su equipo de gobierno,
presentar. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció més? Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Començarem pel final. Mire Sra. Esplugas, cuando nosotros presentamos una
moción en marzo de 2012, no era para que cuando el Estado presentara el
presupuesto de 2013 hiciera una cosa diferente, era para que rectificaran lo que ya
habían hecho, lo que ya habían hecho, ustedes presentan una moción para que en
las que vamos a presentar lo cambiemos, y decimos, oiga, nosotros estamos
cerrando el plan de presupuesto, estamos haciendo los ingresos, estamos trabajando
los gastos y el presupuesto nosotros lo hemos de cuadrar, lo hemos de cuadrar y
además tenemos un plan de saneamiento que hemos de seguir. En ese momento,
nosotros presentaremos nuestro proyecto de ordenanzas, completo, no sólo del IBI,
hablará de precios públicos, tasas, impuestos, hablará de todo, de ingresos, de
gastos, de todo, ustedes, a partir de ahí, pueden presentar las alegaciones que
consideren correctas y documentarlas y argumentarlas como consideren
conveniente. A través de una moción, porque no podemos ir fraccionando el
presupuesto, en este caso de ingresos, tributo a tributo, tasa a tasa, precio a precio,
oiga, cuando tengamos todo, este es el plan que da cobertura al conjunto del
presupuesto del Ayuntamiento, ingresos y gastos. Ustedes no están de acuerdo con
el modelo que en su momento se presente, con el modelo de ingresos del conjunto
de ingresos del Ayuntamiento, están en su derecho, faltaría más, presenten las
alegaciones a su conjunto, pero no podemos ir, como diría aquel, no podemos ir
pluma a pluma, tendremos que hablar del pollo entero.
Sr. Cañizares, mire, no quiero entrar en el debate, yo no es “y tú más”, ya le he dicho,
yo no quiero entrar en eso, yo siempre les he aportado un elemento de reflexión, ya
le he dicho, no estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero lo que les digo es
que compañeros suyos por ahí, que están en posición de gobierno, que se lo
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planteen ustedes, oye, mira, nosotros lo vemos así, a ver qué les dicen y a ver qué
están haciendo, no qué les dicen o qué opinan en abstracto. Hablen con el Sr. Albiol,
es un alcalde de una ciudad de unas dimensiones parecidas a las de Hospitalet,
pregúntenle, oye, tú en el Ayuntamiento los, y fíjese que se lo digo en plural, los
gerentes que tienes cobran más o menos que tú, pregúntenle eso, a ver qué les dice.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquestes mocions, passem al següent apartat de
Convergència i Unió.

Essent les 20.20 hores abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21, 22, 23 i 24; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 21.- MOCIÓN PARA REGULAR LA FIGURA DEL COORDINADOR
GENERAL O GERENTE MUNICIPAL
Vivimos un momento que requiere, más que nunca, liderazgo en la administración
pública y amplios consensos. Después de más de 30 años de democracia, la
transparencia que reclaman los ciudadanos ha de dejar de ser un añadido a la
gestión pública para convertirse en el sello de identidad inequívoco de las
administraciones españolas.
L’Hospitalet no puede estar al margen de este nuevo impulso y la actualidad nos
obliga a todos a tomar consciencia sobre nuestras decisiones colectivas. En este
sentido deviene relevante definir mejor la figura del Gerente Municipal.
Esta figura ha sido objeto de controversia desde su creación con el inicio del mandato
2011 – 2015. Partidos políticos, personal funcionario de este Ayuntamiento, entidades
y vecinos tienen una opinión al respecto. Así las cosas, para configurar este nuevo rol
se celebraron varias sesiones plenarias donde los grupos políticos expresamos la
primera impresión ante un nuevo directivo con potestad para dirigir todas las áreas
del Gobierno Local.
En este sentido, el 26 de julio de 2011 la Corporación Municipal debatía entre otros la
estructura salarial de este Coordinador General. En un momento en el que cada vez
hay más familias con problemas económicos, el Grupo Político del Partido Popular se
opuso a la creación de esta nueva figura.
El 25 de octubre de 2011 el Gobierno Local traía a debate el Reglamento de
Gobierno y Administración de este Ayuntamiento mediante el cual se hacía una
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interpretación amplia del Capítulo II del Título X de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; quedando redactado
de la siguiente manera en este Reglamento: “se podrá crear un único órgano directivo
con nivel de Coordinador General (…) que ejercerá la dirección ejecutiva y superior
de este Ayuntamiento”.
Conviene aquí recordar lo que dijo de buena fe otro Grupo Político de la oposición, el
26 de julio, sobre la figura del Gerente: “ha de responder a una formación, a unas
capacidades, y responder al perfil que ha de tener un Gerente que no es el perfil de
un político”. A pesar de esto, el nuevo reglamento de gobierno abría la posibilidad de
que el Gerente Municipal no tuviera la condición de funcionario, “cuyo nombramiento
se tendría que efectuar de manera motivada y en atención a los criterios de
competencia profesional y experiencia”.
Así, primero se creó la asignación presupuestaria y luego se definió para qué y cómo.
El 22 de noviembre de 2011 la Junta de Gobierno acordaba autorizar al Gerente
Municipal “la compatibilidad para actuar como miembro del Consejo de
Administración de CatalunyaCaixa, siempre que se tratase de actividades o asuntos
que no tuviesen relación con resoluciones administrativas de este Ayuntamiento".
Desde entonces hasta hoy han acontecido una serie de hechos conocidos por todos
que han motivado la renuncia de este alto directivo.
Ahora quedan en el aire preguntas de especial trascendencia ciudadana: ¿Cómo fue
la gerencia municipal, cuánto tiempo se dedicó, qué aportó, quién lo propuso, por
qué? Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta y deben ser respondidas
desde el irrenunciable sello de identidad de este Gobierno Municipal que debe ser la
transparencia.
Ir más allá de la norma, ser ejemplar y buscar el consenso nos hace mejores como
administración local y despeja toda sombra sobre este Ayuntamiento.
Valorando lo antedicho y con el ánimo de dar un paso más en la vocación de servicio
de esta Corporación Municipal, el Grupo Político del Partido Popular en este
Ayuntamiento propone al Pleno la adopción de los siguientes.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal del PPC presenta al pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMERO amb 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 8 vots a favor dels representants del
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PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMERO.- Instar a la modificación del cuarto punto del artículo 24 del
Reglamento de Gobierno y Administración quedando redactado de la siguiente
manera: “Los Coordinadores Generales y/o Gerente Municipal serán nombrados y
cesados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, entre los funcionarios de
carrera de esta Administración Local. Se requerirá para su ingreso que se haya
exigido estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto,
grado, postgrado o equivalente”. Suprimiendo así la posibilidad de que el Gerente
Municipal pueda no ser funcionario y garantizando que esté actualmente en la
plantilla municipal.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO amb 14 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i
amb 13 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGUNDO.- Revisar la retribución total del Gerente Municipal a la baja,
estableciendo que no podrá superar en ningún caso el sueldo de la AlcaldesaPresidenta de la Corporación Municipal.

c) Ha estat rebutjat el punt TERCERO 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; amb 8 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCERO.- Solicitar que el nombramiento del Gerente Municipal se efectúe con
el máximo consenso posible, siendo para ello aprobado por las 2/3 partes de los
miembros del Consistorio.
d) Ha estat rebutjat el punt CUARTO 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; amb 8 vots a favor dels representants del
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PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
CUARTO.- Dar publicidad del presente acuerdo en los medios de comunicación
municipales, así como trasladarlo a los sindicatos municipales, a la Intervención
General y a la Junta de Personal Funcionario.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Vivimos un momento que requiere, más que nunca, liderazgo en la administración
pública y amplios consensos. Después de más de 30 años de democracia, la
transparencia que reclaman los ciudadanos ha de dejar de ser un añadido a la
gestión pública para convertirse en el sello de identidad inequívoco de las
administraciones españolas.
L’Hospitalet no puede estar al margen de este nuevo impulso y la actualidad nos
obliga a todos a tomar consciencia sobre nuestras decisiones colectivas. En este
sentido deviene relevante definir mejor la figura del Gerente Municipal.
Esta figura ha sido objeto de controversia desde su creación con el inicio del mandato
2011 – 2015. Partidos políticos, personal funcionario de este Ayuntamiento, entidades
y vecinos tienen una opinión al respecto. Así las cosas, para configurar este nuevo rol
se celebraron varias sesiones plenarias donde los grupos políticos expresamos la
primera impresión ante un nuevo directivo con potestad para dirigir todas las áreas
del Gobierno Local.
En este sentido, el 26 de julio de 2011 la Corporación Municipal debatía entre otros la
estructura salarial de este Coordinador General. En un momento en el que cada vez
hay más familias con problemas económicos, el Grupo Político del Partido Popular se
opuso a la creación de esta nueva figura.
El 25 de octubre de 2011 el Gobierno Local traía a debate el Reglamento de
Gobierno y Administración de este Ayuntamiento mediante el cual se hacía una
interpretación amplia del Capítulo II del Título X de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local; quedando redactado
de la siguiente manera en este Reglamento: “se podrá crear un único órgano directivo
con nivel de Coordinador General (…) que ejercerá la dirección ejecutiva y superior
de este Ayuntamiento”.
Conviene aquí recordar lo que dijo de buena fe otro Grupo Político de la oposición, el
26 de julio, sobre la figura del Gerente: “ha de responder a una formación, a unas
capacidades, y responder al perfil que ha de tener un Gerente que no es el perfil de
un político”. A pesar de esto, el nuevo reglamento de gobierno abría la posibilidad de
que el Gerente Municipal no tuviera la condición de funcionario, “cuyo nombramiento
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se tendría que efectuar de manera motivada y en atención a los criterios de
competencia profesional y experiencia”.
Así, primero se creó la asignación presupuestaria y luego se definió para qué y cómo.
El 22 de noviembre de 2011 la Junta de Gobierno acordaba autorizar al Gerente
Municipal “la compatibilidad para actuar como miembro del Consejo de
Administración de CatalunyaCaixa, siempre que se tratase de actividades o asuntos
que no tuviesen relación con resoluciones administrativas de este Ayuntamiento".
Desde entonces hasta hoy han acontecido una serie de hechos conocidos por todos
que han motivado la renuncia de este alto directivo.
Ahora quedan en el aire preguntas de especial trascendencia ciudadana: ¿Cómo fue
la gerencia municipal, cuánto tiempo se dedicó, qué aportó, quién lo propuso, por
qué? Estas preguntas no pueden quedar sin respuesta y deben ser respondidas
desde el irrenunciable sello de identidad de este Gobierno Municipal que debe ser la
transparencia.
Ir más allá de la norma, ser ejemplar y buscar el consenso nos hace mejores como
administración local y despeja toda sombra sobre este Ayuntamiento.
Valorando lo antedicho y con el ánimo de dar un paso más en la vocación de servicio
de esta Corporación Municipal, el Grupo Político del Partido Popular en este
Ayuntamiento propone al Pleno la adopción de los siguientes
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal del PPC presenta al pleno la adopción de los
siguientes acuerdos:
ÚNICO.- Revisar la retribución total del Gerente Municipal a la baja, estableciendo
que no podrá superar en ningún caso el sueldo de la Alcaldesa-Presidenta de la
Corporación Municipal.

MOCIÓ 22.- SOLICITANDO LA REDUCCIÓN DEL TIPO IMPOSITIVO DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) EN LAS ORDENANZAS FISCALES
DEL PRÓXIMO AÑO 2014. 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 12 vots a favor dels representants del
PP, Srs/es. del Río, 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.

MOCIÓ 23.-

SOLICITANDO QUE EL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET
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ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE CREAR UN ESPACIO DE SEGURIDAD EN EL
ENTORNO DE LOS PASOS DE PEATONES DE LA CIUDAD, PARA MEJORAR LA
VISIBILIDAD ENTRE CONDUCTORES Y PEATONES Y CON ELLO ALIMENTAR
LA SEGURIDAD PEATONAL.
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:

Dado que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de nuestros
ciudadanos tal y como de forma continua queda reflejado en los distintos barómetros
de opinión realizados desde nuestro Ayuntamiento.
Dado que en el año 2012 se ha incrementado el número de víctimas de accidentes
de circulación respecto al año anterior.
Dado que desde el Ayuntamiento debemos llevar a cabo aquellas actuaciones que
supongan una mejora en el estado de seguridad de la ciudad.
Dado que las acciones preventivas deben ocupar un lugar cada vez más relevante en
el marco de la política pública de seguridad.
Dado que la protección de los viandantes debe ser un objetivo fundamental en esas
actuaciones preventivas de seguridad.
Dado que los atropellos de peatones es un problema de seguridad vial donde los
viandantes son los más perjudicados.
Dado que entre las medidas que se pueden adoptar para mejorar la seguridad
peatonal está la creación de un entorno seguro a ambos lados del paso de peatones
que mejore la visibilidad de los viandantes.
Dado que la creación de ese entorno seguro alrededor del paso de peatones
aumenta la visibilidad reduciendo por ello el riesgo de atropello y de esa forma
mejorando la seguridad en los pasos de peatones.
Dado que la proximidad de vehículos estacionados cerca a los pasos de peatones
puede provocar una falta de visibilidad que haga de ellos un espacio poco seguro.
Dado que según el “Programa de evaluación de pasos de peatones” realizado por el
EuroTEST con la participación de 17 automóvil clubs y enmarcado en la Federación
Internacional de Automovilismo: “la zona que se encuentra a 50 metros a ambos
lados de los márgenes de los pasos de peatones es especialmente peligrosa y que
algunas medidas como la creación de un espacio de seguridad peatonal puede
mejorar la seguridad en los pasos de peatones reduciendo el número de atropellos
que se pueden producir cuando son atravesados por los peatones”.
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Es por todo ello que el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Que el Ayuntamiento de L’Hospitalet estudie la posibilidad de crear un
espacio de seguridad en el entorno de los pasos de peatones de la ciudad para
mejorar la visibilidad entre conductores y peatones y con ello aumentar la seguridad
peatonal.
Segundo.- Dar traslado al área de Seguridad, Convivencia y Civismo, y al resto de
grupos municipales del Consistorio.

MOCIÓ 24.- DEMANANT A LA GENERALITAT REDUIR EL NOMBRE
D’EMPRESES PÚBLIQUES SANITÀRIES. 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; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC,
Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. Monrós les dues primeres i el Sr. Pérez
l’última.

SR. MONRÓS
Tornem cap el tema de pensions i, bé, en el seu dia, ja ho he dit, ho he dit abans, en
el mes de juliol ja vam presentar una moció, el nostre grup municipal, en què es
respectés el marc del Pacte de Toledo. Teníem la impressió que això no acabaria bé
i, efectivament, el temps ens ha donat la raó desgraciadament en aquest cas. Teníem
un Pacte de Toledo que data de l’any 1995, que ha servit, fins fa poc, com element
d’acords dins del diàleg social i que va fer que la política de pensions fos compartida
per majories de diferent color polític i que obtingués un plus de legitimitat social,
inclús en èpoques de majories absolutes, com de l’actual govern del PP, que també
n’hi va haver-hi una i ho va respectar, això també és un fet que s’ha de tenir en
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compte. A l’any 2010, el President José Luis Rodríguez Zapatero va congelar
l’augment de les pensions per l’any 2011 i va ser, diguéssim, un dels pocs moments
que es va trencar això.
Posteriorment, per l’any actual 2013, l’actual President Mariano Rajoy, tot i que l’IPC
de l’Estat Espanyol ha estat d’un 2,9%, ha fixat un increment de les pensions de l’1%
per a totes les pensions que superen els 1.000 euros mensuals i un augment del 2%
per a les que són inferiors a 1.000 euros mensuals. I a tot això hem d’afegir una cosa
molt important per a tota la població de Catalunya, que ho sàpiguen i que ho
sapiguem, que el nostre IPC a Catalunya és molt més alt, concretament l’últim del
3,6%, és a dir, tots aquests augments que no es fan, ni es faran, als catalans encara
reverteixen més.
I com he dit abans també, no s’ha de ser massa intel·ligent i curós llegint el projecte
de Llei, que el que proposa és, doncs un abaratiment de les pensions, un enduriment
en el càlcul en la vida laboral i, per tant, tot allò que deia el Sr. Juan Carlos del Río,
em sembla, vull dir..., jo també ser llegir i ser llegir els argumentaris que porta per
defensar-se, però aquí estem parlant d’una cosa que afecta a tothom, afecta a tota la
població, als que són pensionistes i als que ho serem, als que estem en edat de
treballar, als que encara han de començar la vida laboral, tothom sap que si
demanem, amb la nova Llei actual que ha entrar en vigor en el 2013, demanem que
el període de càlcul de la pensió sigui de 15 anys a 25, tothom sap que això fa
rebaixar les pensions. Com en el seu moment una Llei que va haver-hi l’any 1987,
passava de 8 anys a 15 i va suposar la rebaixa de les pensions, la de 15 a 25 també
la suposa i l’última que he sentit que dirien que haurien d’aplicar del 40%, ni us ho
explico, perquè possiblement ja no farà que es rebaixin les pensions, sinó que ningú
arribi a completar una vida laboral.
Per tant, no és una qüestió partidista, és una qüestió d’entendre-hi del tema i
qualsevol que s’hi posi i es posi a llegir aquest projecte de Llei, s’esparvera. I jo no sé
d’on han tret els experts aquests, però suposo que els hauran quasi obligat a escriure
això, perquè és que s’ha de tenir molt de valor, molta cara, per dir que això és el
sostén de les pensions futures, vull dir, l’únic sostén que hi ha de les pensions
futures, entenc jo, sempre ha estat el mateix, estem en un sistema de solidaritat, és a
dir, que perquè els pensionistes cobrin, ja no parlo d’augments de l’IPC, perquè els
pensionistes cobrin, hem de ser els que estem al darrera cotitzant, que paguem, per
tant, el que hem de potenciar és que la gent s’incorpori al món laboral, cotitzi i pagui, i
deixem-nos de, amb perdó de l’expressió i no m’agrada dir-ho, d’aquest projecte de
Llei que és l’animalada més gran que s’ha escrit o que s’escriurà, en una Llei de
Pensions.
Perquè aquesta Llei de Pensions l’únic que farà, aquest índex de sostenibilitat, l’únic
que farà és que les pensions siguin negatives, més baixes, és que no sé que dir,
perquè és que em sembla una autèntica barrabassada i que, a més a més, la
barrabassada no és el que diu la Llei, perquè aquí tothom es pot equivocar quan fa
una Llei, vull dir, en tots els moments no tenim capacitat per fer-ho bé, però clar, és
que hi ha un problema, no hi ha consens amb ningú, s’ha trencat el consens que ha
hagut des de l’any 1995 i això crec que és el pitjor greuge que s’ha fet en aquest
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tema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. MONRÓS
No, no, no he acabat, perdó, em falta una, aniré ràpid. Una moció rebutjant els
pressupostos generals de l’Estat pel 2014, seré breu, perquè pugui intervenir el meu
company, és una altra de les barbaritats, com la moció anterior, la inversió de l’Estat
és la meitat del que li correspon a Catalunya, la inversió a Catalunya cau un 25%,
portem cinc anys acumulant caigudes, amb un acumulat d’un 75% d’inversió menys,
l’Estat Espanyol incompleix el que diu la disposició addicional tercera de l’Estatut,
mentre Catalunya està produint un 12,7% de la riquesa de l’Estat Espanyol, només
rebem un 9,6, i així podríem explicar molts més greuges dels que explica la moció.
Tot això què comporta, doncs menys inversió pública i, sobretot, en els temes socials,
que la gent de Catalunya pateixi uns clars processos en els que no es podrà invertir
ni en sanitat, ni en educació, ni en atenció a les persones, que són les polítiques
públiques que tenim competència en aquests moments.

SR. PÉREZ FORT
Bé, aquesta moció tracta de demanar la millora de la xarxa elèctrica, per evitar els
talls de llum als barris de Collblanc i La Torrassa.
En els darrers mesos i de manera recurrent al llarg dels anys, en sectors dels barris
de Collblanc i La Torrassa tenen lloc talls del subministrament elèctric, sobretot a
altes hores de la nit i a la matinada, afectant a les llars dels veïns i veïnes i també al
funcionament normal dels comerciants, en especial al sector de les fleques, els
d’alimentació o restauració, afectant uns en el seu procés de producció i altres en la
interrupció de la cadena de fred dels productes congelats.
La deficient situació de la xarxa elèctrica a l’Hospitalet va ser causa, el 23 de juliol del
2007, d’una averia a la subestació de Collblanc, que va provocar un efecte dominó
deixant sense subministrament elèctric, durant més de vuit hores, a una gran part de
l’àrea de Barcelona.
Endesa, responsable de la xarxa i coneixedora de la problemàtica, el mes d’agost del
2011 va posar en servei un nou centre de transformació de tecnologia moderna a la
plaça Iberia, per cobrir el servei de Pubilla Cases.
El 27 de setembre passat va fer un comunicat de premsa en el que informava d’una
inversió feta de 70.000 euros, per controlar a distància vuit centres de transformació
de la xarxa de mitja tensió.
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Aquestes mesures preses són per raons de rendibilitat, legítimes, però que no han de
ser motiu per no donar un servei públic de qualitat, mentre que el ciutadà paga cada
vegada més pel kilowatt consumit.
Per la qual cosa, proposem al Ple:
Primer, demanar a la companyia elèctrica responsable de la xarxa als barris de
Collblanc i La Torrassa, quines són les causes d’aquests talls de subministrament i la
seva solució urgent.
Segon, demanar la posada al dia de la dita xarxa, tant del cablejat de mitja i baixa
tensió, així com la substitució dels antics transformadors per uns més moderns de
tecnologia més segura i robusta i de baix manteniment, que eviten efectuar talls
temporals en el subministrament elèctric als clients.
Tercer, publicitar en un apartat de la web municipal, l’estat real tant de les
deficiències, com modernitzacions fetes i projectes a executar de la xarxa elèctrica de
tota la ciutat. Moltes gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sra. Alcaldessa, bé, sobre la moció que portaven vostès de les pensions, el nostre
posicionament ha de ser per força diferent al que hem tingut a l’altre moció que
portaven sobre les pensions, ja que l’argumentari és completament diferent. Diferent,
perquè el que vostès fan aquí és diferenciar entre les persones, o sigui, entre les
pensions dels catalans i de la resta d’espanyols. La pujada raquítica aquesta del
0,25% de les pensions, afecta a tots els espanyols, òbviament també als catalans.
Plataforma per Catalunya estem completament en contra d’aquest 0,25, com ja hem
manifestat d’altres vegades, ja que amb un IPC per sobre del 2, la pèrdua del poder
adquisitiu dels pensionistes serà enorme.
Tornem a veure com els més febles tornen a pagar les conseqüències de la crisi, crisi
a la que, a banda de factors externs, ens han portat els darrers governs, tant el
central, com l’autonòmic que vostès governen avui en dia. Realment també ens fa
gràcia, entre cometes, veure com vostès parlen de cobertura social, a la seva moció,
quan el govern de Convergència i Unió és el govern que ha fet les retallades més
salvatges de la història de Catalunya, i crec que ni tan sols vostès ho poden negar.
Vostès són els que estan avui en dia desballestant la sanitat pública catalana, cóm
poden parlar vostès en una moció de cobertura social.
Però vostès, més enllà de tot això, aprofiten qualsevol cosa que vingui de Madrid, per
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parlar de la gran quimera de l’estat propi, clar, estem parlant de pensions i ens fiquen
aquí l’estat propi. Nosaltres, òbviament, no podem compartir que, a part d’enganyar a
la gent dient que en una Catalunya independent l’atur baixaria un 10% així per art de
màgia, com s’ho van inventar fa poc, ara diuen que Catalunya podria pagar tots els
pensionistes que tenim avui en dia, si ens independitzéssim. Ens continuen intentant
vendre un país de flors i violes, on als catalans se’ns sortirien els diners per les
orelles si fóssim independents i això no és veritat, simplement.
I després, ja demanen l’impossible, que als catalans se’ns revaloritzin les pensions
amb un percentatge diferent a la resta d’espanyols, vostè sap que això no és
possible, això no és possible fer-ho, m’imagino aleshores que en una Catalunya
independent vostè regularitzaria les pensions segons l’IPC de cada província, no? Ho
farien per comarques o farien l’IPC de les vagueries, doncs bé, resulta, lògicament,
que per vostès dividir Catalunya, és indivisible no? Doncs per nosaltres Espanya
també ho és i en el tema de les pensions no podem revaloritzar d’una part a uns i
d’una altra part a uns altres, que és el que vostès estan demanant aquí.
Bé, nosaltres, repetir que estem en contra d’aquesta paupèrrima pujada del 0,25 de
les pensions i, per això, votarem favorablement als punts primer i segon d’aquesta
moció, però òbviament, per tot aquest argumentari, no podem votar a favor del tercer
i ho votarem en contra.
I bé, amb els mateixos arguments una mica, votarem per punts la moció que vostès
porten sobre els pressupostos de l’Estat, aprofiten això que el Pisuerga passa per
Valladolid, també com els pressupostos, pues estado propio, o sigui, realment a
vegades semblen molt repetitius els temes amb vostès, i amb tot el respecte, i ve la
diferència òbviament que tenim de pensament aquí. Òbviament Plataforma per
Catalunya està en contra de la distribució dels pressupostos pel 2014 i òbviament
també estem en contra i dir que a Catalunya no se li concedeix un tracte fiscal com
hauria de ser i això nosaltres hem estat els primers a demanar-ho. Però el que no
podem dir, com fan vostès, és que es marquin els pressupostos de tota Espanya,
tenint en compte els compte els criteris que marca l’Estatut de Catalunya, o sigui,
nosaltres hem de marcar els pressupostos de tota Espanya i dir-li a un gallec que
segons l’Estatut de Catalunya ell tindrà tant o quant, això, demanar-ho és que és
demanar un impossible. Òbviament del que sí que ens alegrem, malgrat que no
estem a favor dels pressupostos que ha fet el Partit Popular, del que sí que ens
alegrem des del grup municipal de Plataforma per Catalunya a l'Hospitalet, és que en
aquests pressupostos es contempli la partida de 3 milions d’euros pel projecte de
l’AERI a la nostra ciutat.
Respecte a la moció en la que sol·liciten la millora de la xarxa elèctrica als barris de
Collblanc i La Torrassa, la votarem favorablement, encara que sigui que em sorprèn
bastant que no hagin aprofitat també per demanar l’estat propi en aquesta moció,
però bé, ens alegrem que per un cop en una moció no ho hagin demanat, i la votem
favorablement.

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

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

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Bàsicament per posicionar-nos de les tres mocions de
Convergència i Unió, per dir el vot d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
Respecte de la primera, la que parla de les pensions i l’IPC català, malgrat
discutiríem algun dels atesos, aquesta màgia respecte a l’estat independent que ens
portaria a solucionar-ho tot, votarem favorablement a aquesta moció, perquè
compartim els tres acords, la necessitat de manifestar que la reforma de les pensions
és injusta i innecessària, rebutjar l’avant-projecte impulsat pel govern espanyol i exigir
que qualsevol reforma del sistema de pensions contempli factors de correcció segons
l’IPC, a Catalunya o al territori de l’estat que sigui.
Però no podem deixar de dir que entre la teoria que vostès ens presenten aquí, de
defensa de la gent gran del país, que s’expressa en aquesta moció, i la pràctica de
govern que vostès realitzen, hi ha una considerable diferència i m’explico. Què en
diuen, i no diuen res a la moció, de la suspensió indefinida de la prestació econòmica
vinculada a residència de la gent gran de Catalunya, o què en diuen del deure de la
Generalitat respecte a les residències col·laboradores de les prestacions
econòmiques vinculades i de la resta de serveis socials concertats, o què en diuen de
les llistes d’espera en l’accés a places públiques de la gent gran del nostre país, o
què en diuen de que cal restablir les partides econòmiques destinades al programa
de suport a l’autonomia a la pròpia llar, en el pressupost del 2014, o què en diuen de
la figura de l’assistent personal que encara no està regulada, o respecte a
l’atorgament i pagament urgent de vistiplaus per l’accés a serveis de persones amb
discapacitat intel·lectual, o què en diuen d’actualitzar la quantia de l’indicador de
rendes de suficiència de Catalunya al pressupost del 2014, o què en diuen de que no
hi ha cap modificació en el sistema d’autonomia personal i atenció a la dependència a
Catalunya, que de manera unilateral per part del govern, sense consulta i participació
dels agents socials, han implantat, o finalment, què en diuen de la disminució de ràtio
dels professionals i de les rebaixes salarials dels professionals del sector de la gent
gran.
Per tant, votem la teoria, votem favorablement a la seva moció, perquè entenc que
complementa l’altre moció que ja hem presentat nosaltres, però també els hem de
recordar que tot això que he enumerat, doncs no es tira endavant en el nostre país.
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Respecte de la segona de les mocions, votarem favorablement al rebuig dels
pressupostos de l’Estat, per diverses raons, algunes coincidents amb les del grup
municipal de Convergència i Unió, però algunes ben diferents o contràries, però en
definitiva, com es tracta de rebutjar els pressupostos generals de l’Estat, coincidim,
per cert, són els pressupostos generals de l’Estat que han batut el rècord, onze
esmenes a la totalitat, hem sembla que cap pressupost, en tota la era democràtica,
havia aconseguit onze esmenes a la totalitat.
A més de les raons que vostès ja parlen a la seva moció i que incideixen quasi en
exclusivitat, respecte de la discriminació econòmica a Catalunya, hi ha d’altres raons,
que per exemple nosaltres citarem, són les polítiques d’austeritat que porten a la
contracció econòmica, la nul·la incidència sobre la creació d’ocupació, la distribució
de la renda cada cop més desigual, pensin que la participació dels salaris en la renda
era del 71% al 1980 i ara ja és del 57% tan sols, del creixement, és un pressupost
que encara facilitarà més el creixement del nombre d’ultramilionaris a l’Estat
Espanyol, que han crescut un 6,9% en el darrer any i la seva riquesa un 8,3, tenint en
compte que el PIB ha perdut 1,6, els ultramilionaris del nostre país han incrementat la
seva riquesa un 8,3, això gràcies als seus pressupostos.
Són uns pressupostos injustos fiscalment, la pujada de l’IVA, per exemple, és
àmpliament injusta, perquè afecta a tothom per igual, a la classe treballadora igual
que a les grans fortunes del país i, a més a més, cada vegada, doncs a nivell fiscal
estem més lluny, pensin que la recaptació fiscal de l’IRPF, per a la renda bruta de les
llars, ha passat a un 12,5%, ha pujar, ha incrementat, en canvi el tipus efectiu de
l’IRPF per a l’impost de societats per a les empreses, ha baixat d’un 23 a un 19% en
els darrers anys. Per tant, cada vegada recau més el pes fiscal respecte dels
treballadors, a la gent que té nòmina i, en canvi, doncs recau menys en els impostos
de societats, per tant, són una aberració aquests pressupostos, que és una despesa
fiscal que carregui sobre els treballadors.
I, per tant, creiem que es podria corregir aquest projecte de pressupostos de l’Estat,
amb una fiscalitat justa, com proposem a la nostra esmena a la totalitat, i
evidentment, el que proposem a l’esmena a la totalitat també és que s’aturin les
retallades respecte als serveis públics i respecte a la pèrdua continuada també de
drets exigibles per la ciutadania, respecte a l’estat dels benestar. Estem en contra
d’aquest projecte de pressupost, perquè no fa res per les persones aturades, vostès,
les seves previsions és que l’atur baixarà un punt, del 26 al 25, en tres o quatre anys,
i a sobre tenen la gosadia de dir que la crisi ja s’allunya i, per tant, mantindrem un
25% d’atur en tres anys, aquest pressupost no fa res per les persones aturades, no fa
res per les famílies desnonades, tan sols dediquen 800 insignificants milions a la
partida d’accés a l’habitatge. Estem en contra, perquè els pressupostos generals
avalen la contrareforma Wert i, per tant, consoliden les retallades d’un 30% de la
despesa en educació a l’Estat Espanyol, en tan sols 3 anys, i perquè desmantella la
investigació, desmantella tota la indústria de les energies renovables i, en definitiva,
és un pressupost al servei dels interessos particulars.
Per tot això, doncs votarem a favor de la moció de Convergència i Unió, malgrat que
també els he de recordar que vostès no presenten pressupostos al 2013 al Parlament
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de Catalunya, tot i això, com a mínim, aquests els podem discutir, els pressupostos
generals de l’Estat els podrem discutir, al Parlament no hem pogut discutir els
pressupostos de la Generalitat d’enguany. Però en tot cas, malgrat això, malgrat que
coincidim en algunes coses i en d’altres no, evidentment, el moll de l’ós de la qüestió
és que votem favorablement a la seva moció, que rebutja els pressupostos generals
de l’Estat.
I respecte a la darrera de les mocions, simplement dir, la de la xarxa elèctrica, que
votarem a favor del segon punt, aquell que demana l’actualització de la xarxa
elèctrica al barri de Collblanc i La Torrassa, el primer em sembla que és irrellevant
per a una moció, preguntar a la companyia elèctrica, es pot fer una trucada, etc, per
tant, no creiem que sigui un acord per a una moció, però sí que, evidentment,
l’important que és demanar l’actualització de la xarxa elèctrica, el votem
favorablement, i el tercer em sembla que, bé, tradicionalment són els trasllats, jo crec
que vostès demanen que a la web municipal es plantegi una sèrie d’informació que,
en tot cas, crec que li toca a la companyia elèctrica comunicar-la als seus usuaris.
Moltes gràcies.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, doncs té la paraula pel seu posicionament, el portaveu del
Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, moltes gràcies. Hombre, decir que tiene mucha cara el Consejo Económico y
Social por el informe que ha hecho, pues es decir que tienen mucha cara los 20
consejeros designados por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que tienen
mucha cara los 20 consejeros designados por los empresarios, que tienen mucha
cara los 4 consejeros de la Asociación de Consumidores y Usuarios o los 3
consejeros designados por las empresas del sector pesquero y agrario. Yo si quiere,
mire, intentaré buscar nombres y apellidos y dirección, para que les haga usted decir
que…, una carta que diga, oiga, tienen ustedes mucha cara. De todas maneras, la
Ley anterior socialista en materia de pensiones, el único apoyo que tuvo,
precisamente fue el de Convergència i Unió, para con ello aprobar luego los
presupuestos.
Respecto a lo que acaba de decir el representante de Iniciativa per Catalunya, que no
quería entrar yo en ese debate, pero hombre, osadía, pues mire, osadía es decir que
la inversión extranjera en España ha crecido un 95%, porque es verdad, osadía es
decir que hoy en España ocupamos el puesto número 15 en el ranquin mundial en
preferencias de inversores, algo que no ocurría en 2005, esa es una realidad y sí,
somos osados en decirlo. Decir que el índice de confianza en los consumidores ha
subido 1,2 puntos desde septiembre, llevamos 4 meses en ascenso, sí, lo decimos, si
eso es osadía, es que es verdad. Que cogimos un país que nos situó a los pocos
meses en una prima de riesgo en 600, y si lee usted la prensa, que seguramente que
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sí, sabe que hoy está ya a 240 ¿eso es osadía? pues sí, lo decimos. Y que gracias a
eso, hoy los inversores vienen a España y gracias a eso se va a reactivar ya la
economía, que eso va a tardar en trasladarse a la creación de empleo, lógicamente,
pero es que, oiga, cogimos un gobierno con cinco millones de parados, no crea usted
que en año y medio solucionemos esto.
Pero el camino está trazado, los inversores están viniendo, hoy estamos sabiendo
que importantes empresas están ya invirtiendo, por ejemplo en Fomento de
Construcciones y Contratas, oiga, están ya invirtiendo en nuestras empresas
españolas. La rentabilidad del bono español respecto al alemán, que ha pasado del
6,8 al 4%, oiga, mire, pues esto son realidades y sí, somos osados en decirlo, esto va
tirando para adelante, ha costado mucho, pero lo estamos consiguiendo entre todos,
con el esfuerzo de todos. Y oiga, y si tan malo es el Partido Popular, por qué
gobiernan en 60 ayuntamientos con nosotros, si es que además en 60
ayuntamientos, fíjense, 45 alcaldes son del Partido Popular gracias al voto de
Izquierda Unida, que malos somos ¿no? O Extremadura por ejemplo, pues no
seremos tan malos.
Y ya centrándome en lo que es la moción de presupuestos generales del Estado,
2014, hombre, indicar que estamos ante unos presupuestos que, fíjese, es que
contemplan un aumento del gasto en servicios sociales, como en becas, de un
21,5%, que son 250 millones de euros, que supone el 67% del total de política de
gasto en educación. O en cultura se incrementa la inversión un 17%, en I+D, oiga,
léalo es que está escrito, es muy sencillo, cójalo y mírelo, en I+D+I se aumenta una
partida del 1,6%, suponiendo 71 millones más de euros. También sube la partida
destinada a plan de vivienda un 4,76%, que supone 770 millones de euros, hay una
rebaja de impuestos selectiva a las PIMES y a los autónomos, que está ahí reflejado.
También estamos ante un presupuesto donde, fíjese, de cada 100 euros, 52 se
destinan a gasto social, que es un 4,4% más que hace un año. El gasto en pensiones
supone un 10% del Producto Interior Bruto, unos 112 millones de euros, un 5,4% más
respecto al año anterior, es que están ahí, sólo hace falta mirarlo y hacer los
números. El 37% del total de gasto consolidado del Estado se dedica a la seguridad
social, que supone la mayor cuantía económica de las cuentas públicas.
El presupuesto del Estado para el 2014, destinado a sanidad, son 1.912 millones de
euros más que el año pasado. En este presupuesto se incluyen 40 millones de euros
dirigidos a ayudas a las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social, y
donde una vez hemos podido pagar la deuda que dejó el gobierno anterior con los
cuidadores, entre 2007 y 2011, hemos podido incrementar la partida de
independencia e igualdad, 7 de cada 10 euros del Ministerio se destinan a
dependencia, hasta un total de 1.181 millones de euros, que es un incremento de
casi 5 millones respecto al 2013. También cabe destacar el aumento del 2,7% en
gasto de igualdad y los 11,2 millones de euros destinados a discapacidad. En el caso
de ayudas a las familias con hijos, con el fin de combatir la pobreza infantil, pues se
eleva a 1,8 millones de euros la participación del IRPF, para programas de urgencia
social, es que está en los presupuestos. Este es un presupuesto donde se mantiene
la separación de fuentes de financiación de la seguridad social, donde el Estado
asume, por segundo año consecutivo, el 100% de los complementos a mínimo, a la
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vez que se contempla la subida de las pensiones del 0,25%, en este presupuesto no
se congelan pensiones, se suben.

Un presupuesto que aumenta las inversiones destinadas a protección del medio
natural, un 45,9%, algo fundamental sabiendo que nuestra fuente principal de
ingresos es el turismo. En estos presupuestos Cataluña se mantiene como la cuarta
comunidad autónoma con más inversión y hay que señalar proyectos importantes
como el Corredor del Mediterráneo, donde la mitad de la inversión territorializada la
recibe Cataluña, 502 millones de euros, donde a los accesos ferroviarios definitivos
del puerto de Barcelona se destinan 108 millones de euros, donde a las inversiones
en la Nacional II se destinan 24 millones de euros, mejoras en la autovía, 16,7
millones de euros, mejoras en cercanías de RENFE con 353 millones de euros, y las
obras del canal Segarra-Garriga con 39 millones de euros, el nuevo edificio de la
terminal de Barcelona con 65 millones de euros. Es que Cataluña es la única
comunidad autónoma que tiene todas sus provincias conectadas con la Alta
Velocidad, si es que está en los presupuestos, sólo falta leerlos un poquito. Por lo
tanto, estamos ante unos presupuestos que invierten en Catalunya también.

Y ahora, dentro de poco, vamos a conocer lo que son las balanzas fiscales, se van a
presentar, después se presentará un informe dónde se va a evaluar el sistema de
financiación actual, y a principios del año que viene se llevará a cabo el proyecto de
reforma fiscal y tributaria, y a continuación será el momento de replantear el nuevo
modelo de financiación, donde todos tenemos la oportunidad de participar. En 2009,
el gobierno socialista aprobó el actual modelo de financiación, sólo con el apoyo de
Convergència i Unió, para que les apoyara a ustedes los presupuestos de 2010.
Esperamos que esta vez, este nuevo modelo de financiación pueda contar con los
mismos respaldos que la anterior del 2002, bajo el mandato del gobierno del Partido
Popular, y que fue aprobado por unanimidad.

Por último, señalamos que las inversiones más importantes que se hacen en
Cataluña, las hace el gobierno central, porque la Generalitat de Cataluña, en 2013,
no ha hecho ni un solo proyecto inversor, porque no tiene presupuestos, al menos
Convergència i Unió puede hoy aquí criticar los presupuestos presentados por el
gobierno central, yo lo que les pido es que nos dé a los demás la oportunidad de, si
cabe, poder criticar los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. Votamos
en contra.

Essent les 20.45 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Fran Belver.
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SR. DEL RÍO
Perdón, la tercera a favor, claro.

Essent les 20.46 hores abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit Socialista de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, la moció número 25 del poder adquisitiu de les
pensions, nosaltres, com saben, hem presentat, hem sotasignat i, per tant,
copresentàvem amb el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, la nostra moció de pensions i amb ella rematem, vull dir, nosaltres
hem presentat aquesta moció amb el grup d’Iniciativa, aquesta és la nostra moció, i
malgrat que podríem, i de fet estem d’acord amb bona part dels acords o amb els
acords que vostès plantegen, no ens ha agradat gens, ni mica, alguna de les
qüestions que han anat ficant per aquí al mig, algunes afirmacions que creiem que
estan fora de to i que no entenem que hagin de servir per fer crítica en la futura Llei
de pensions o en la defensa del manteniment del poder adquisitiu.
Jo, aquesta afirmació que vostès fan en un atès: “Atès que les pensions estarien
completament assegurades en un futur Estat propi, tant les actuals com les futures,
perquè no depèn del fet que Catalunya estigui dins o fora d’Espanya, sinó del nombre
de persones que treballen i cotitzen a Catalunya.”, jo d’entrada no ho tinc tan clar com
vostès, com a mínim deixem-ho aquí, com a mínim jo no tinc tan clar que això fos tan
clar, tan diàfan, i crec que aquestes afirmacions en aquesta moció, no aporten res i
com no aporten res i em sembla que vostès intenten aprofitar qualsevol avinentesa,
per anar col·locant el producte, doncs mirin, no comprem, aquest no és el nostre
producte, no ens agrada i, per tant, sortim del supermercat sense posar-ho dins de la
bossa. Per tant, votem en contra d’aquesta moció.
Respecte de la moció per rebutjar els pressupostos generals de l’Estat, ja els hi
avanço, votarem favorablement. Però ara, i em sap greu, el Sr. del Río els hi deia una
cosa que jo comparteixo, em sembla que el Sr. Lluís Esteve també els hi deia, home,
com a mínim podem debatre els pressupostos generals de l’Estat, perquè els tenim,
podem no estar d’acord i no estem, ens agradaria també poder estar o no estar
d’acord amb els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que fa massa temps
que no veiem, fa massa temps que no se’ns presenten uns pressupostos per debatre
i, per tant, creiem que, home, que estaria bé que per fer crítica del que fan uns altres,
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com a mínim nosaltres prenguéssim també un exemple similar.
Dit això, crec que, i també em sembla que era el Sr. Ordóñez que feia referència, en
el segon acord que presenten dóna la sensació que el pressupost s’hagi de fer
seguint el que diu l’Estatut de Catalunya i estem parlant dels pressupostos
d’Espanya, jo crec que és un problema de redacció o d’interpretació de la redacció.
Però vostès també fan o pràcticament tot el debat o tota la moció, la carreguen contra
els pressupostos generals de l’Estat, però pel que fa referència o per la seva
interacció o no interacció o no acció, respecte de Catalunya, i pensem que el projecte
de pressupost que ha presentat el Partit Popular en el Congrés és suficientment
criticable per moltes altres qüestions, i vostès aquí només han passat de puntetes.
Per tant, aprofitem que vostès porten aquesta moció a debatre, sí que crec que val la
pena deixar sobre la taula algunes coses.
Primer, hi ha una partida en la que estem absolutament d’acord, hi ha una partida que
estem absolutament d’acord, per a l’any 2014, que és la partida que fa referència a
l’AERI a la ciutat, que tampoc és una cosa graciable, al cap i a la fi és el compliment
d’un conveni que tenim des de l’any 2008 i que durant els anys 2012 i 2013 o no hem
complert o hem complert fraccionadament, tan de bo que per a l’any 2014, a part
d’estar la partida en el pressupost, acabin signant el conveni i, a més a més, fent
l’aportació de diners, i que no només sigui una bona notícia de l’esborrany del
pressupost. Tret d’això, hi ha una qüestió que m’ha quedat..., la veritat és que no he
sigut prou àgil, el Sr. del Río ens ha fet tot un reguitzell de les meravelles del
pressupost i ens explicava tot el que hi havia dins del pressupost, de veritat és que
intentava seguir-ho, però m’he perdut, la partida per al túnel ferroviari de l'Hospitalet i
l’estació central de La Torrassa, és que no m’he quedat, l’ha anomenat? És que no
m’he recordat, no ho ha agafat, per tant, no sé si vostè l’ha anomenat i, per tant, no
sé si estarà en les inversions aquestes que proposen per a l’any 2014 a la ciutat.
Ara, dit tot això, el que també o el que és cert és que aquests pressupostos,
diguéssim, no ens satisfà en cap de les seves mesures. Vostè ha donat moltes xifres i
nosaltres hem fet un exercici per fer una comparació global, per àmbits, del
pressupost 2011 respecte del projecte de pressupost 2014, perquè ens entenguem,
de l’últim pressupost que va presentar l’anterior govern, al pressupost que vostès
presenten per l’any que ve. En sanitat hi ha 400 milions menys respecte del 2011,
una baixada del 10%; en educació 693 milions menys, un 25% menys; a cultura 384
milions menys; a agricultura, pesca i alimentació, 854 menys; a comerç, turisme,
petites i mitjanes empreses, 500 milions menys; a vivenda un 33% menys; a
polítiques actives d’ocupació, una reducció del 44%, que són 3.255 milions euros
menys que en l’any 2011; a infraestructures una baixada del 38%; a justícia 212
milions menys; i en I+D+I, una reducció del 26%.
Ara bé, han incrementat 71 milions per a l’any 2014, respecte del 2013, en
investigació i desenvolupament, tenint en compte que des del 2011, el pressupost del
2011, a pressupost 2014, amb aquest increment que ara vostès fan de 71 milions, la
rebaixa és de 2.016 milions, només faran falta 26 anys, posant 70 milions cada any,
per tornar a recuperar la partida, que en I+D+I hi havia en el 2011, que això sí que
crec que tots estem d’acord, que investigació i desenvolupament és el paradigma que
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ens traurà de la crisi.
Respecte de la moció de la millora de la xarxa elèctrica de Collblanc i La Torrassa,
algunes apreciacions al que plantejava el Sr. José Luís Pérez. Vostè feia referència i
la moció també ho deia, a l’averia de l’any 2007, que va ser una averia no tan de
Fecsa-Endesa en aquell moment, sinó que va ser un problema de xarxa elèctrica.
Aquella vegada, que va ser molt important a la ciutat de Barcelona i en d’altres
indrets, hem de dir que a la ciutat, en 30 minuts des que es va produir, es va restablir
per complert el servei al conjunt de la ciutat.
Nosaltres tenim establert, des de fa ja molt de temps, una mesa de coordinació amb
Fecsa-Endesa, on el que es va fent és una planificació de tota la substitució, millora i
manteniment de la xarxa, producte, entre d’altres coses, del que vostè plantejava
quan es va fer l’eix cívic al voltant de l’avinguda Primavera, a la part de dalt, a sota
d’on actualment està la regidoria del districte, es va fer una nova estació
transformadora, per acabar amb els problemes del barri, fonamentalment de Pubilla
Cases, que fins aquell moment havia patit alguns problemes. El que ens passa a
Collblanc-La Torrassa, vostè deia, es fan talls de llum per la nit, sí, perquè les
tasques de manteniment i de renovació de la xarxa habitualment es fan de nit i, per
tant, el tall de nit es fa a la nit per fer la modificació i la millora de la xarxa.
Ara, també tots plegats hem de tenir clar una cosa, per exemple, a Collblanc-La
Torrassa, un barri amb un índex d’habitatges dels anys 60, 70, com a mínim, o
anteriors, molt elevat, en els anys 60 i 70 ningú pensava en el microones, en l’aire
acondicionat, en els assecadors de cabell de 2.500 watts, en res de tot això, en
cuines d’inducció, en res de tot això, ara tots tenim d’això a casa i ningú ha trucat a la
companyia per demanar un increment de la potencia, per tant, tots plegats el que
estem fent és cremar la xarxa, per tant, s’ha de fer una modificació, s’ha de fer una
renovació de la xarxa pública, per dir-ho d’alguna manera, en l’espai públic, però
pensem que tots plegats acabarem, si no fem aquesta adaptació, acabarem tenint
problemes a casa amb la no renovació.
Per tant, li votaríem favorablement a l’acord número 2, on parlem de demanar a
Fecsa-Endesa, en aquest cas, que continuï actualitzant i fent inversió a la xarxa
elèctrica i votaríem en contra dels altres dos acords.

Essent les 20.55 hores s’incorpora a la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, per part de..., sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
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Bé, respecte a les dues mocions que jo he comentat, algunes intervencions no m’han
sorprès, però d’altres sí. No m’han sorprès les intervencions de Plataforma per
Catalunya i del Partit Popular, perquè quan ells senten parlar de dret a decidir,
malgrat que no tenen cap tipus d’esperit democràtic, no riguis i deixa’m intervenir, si
us plau, gràcies, malgrat que demostren que no tenen cap esperit democràtic i ells
sempre diran que no a fer certes coses i mai proposaran què és el que podem fer
millor per defensar als ciutadans de l'Hospitalet i de Catalunya o de Catalunya i, en
aquest cas, de l'Hospitalet, que és tot el contrari que fem el nostre grup, el nostre
grup, el que defensarà sempre serà el millor per a la gent de l'Hospitalet i Catalunya. I
ho portem a terme i ho expliquem.
El Sr. Ordóñez ens deia que no és possible que hi hagi un IPC a Catalunya per
aplicar la Llei de pensions, home, no és possible, perquè no existeix, però podria ser
possible si la Llei es modifiqués, com tantes altres coses que es modifiquen, és
absurd dir això, o sigui, això es podria fer si hagués una voluntat de fer-ho. I qui diu a
Catalunya, a d’altres llocs, però jo estic aquí pels catalans.
I d’aquesta proposta, em sorprèn Sr. Belver, que el seu grup la voti en contra per,
única i exclusivament, per un fet expositiu de tot el text, en el text expositiu que
vostès exposàveu conjuntament amb Iniciativa, també se n’anaven de mare parlant
de coses de treball i tal, marxant del que era la pura moció del tema de pensions,
també se n’anaven, però és igual, ja sabem que, desgraciadament, el Partit Socialista
té això, un dia voten unes coses que sí, unes que no, i no sap exactament en quin
posicionament està. No passa res, vull dir, en aquests moments vostès els hi diuen a
la gent de Catalunya, a la gent de l'Hospitalet, que no estan d’acord en què se’ls hi
augmenti la pensió i seguim amb el model que teníem fins ara o que inclús millorem
aquest model, que millorar aquest model pels catalans es pot fer, tenir un Estat propi
o no és voluntat política, en un pacte polític, en el Pacte de Toledo es podríem
canviar les normes del joc, com s’han canviat per part del Partit Popular, llavors, hi ha
coses que no són qüestió de sí, ni de no.
Sr. Juan Carlos del Río, em demostra que sap llegir, això sempre m’ho demostra,
sempre em demostra que va passant pàgina, va llegint, va llegint, va llegint, sí, clar,
evidentment va llegint, però mai parla de la realitat, tant ni de la Llei de pensions, ni
dels pressupostos. Sí, és veritat, com deia el Sr. Fran Belver, és veritat, hem tingut la
sort, fixi’s si hem estat afortunats, que l'Hospitalet ha estat més afortunat que el
conjunt de Catalunya, ens han arribat els diners, els 3 milions d’euros ens arribaran i,
en canvi, les disposicions addicionals terceres de les que ens deuen molts diners
l’Estat Espanyol, aquestes no arriben, hem estat afortunats, hem tingut sort, aquesta
vegada l'Hospitalet ha anat pel davant de tota Catalunya. De la mateixa manera que
aquests pressupostos també podrien anar a favor de tota Catalunya sencera, però és
així, no passa res, vull dir, el Partit Popular no ho farà mai, llegirà totes les
“mandangas” aquestes de possibles coses positives d’aquest pressupost, però mai es
defineix en el que li hem dit a la moció, vull dir, no diu res sobre aquest tema.

Essent les 21 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, respecte a la moció de l’electricitat als barris de
Collblanc-La Torrassa, jo li diria al Sr. Esteve que m’ha sorprès que es posés al cantó
de les elèctriques, perquè les elèctriques són..., sí, quan diu que no han de donar
informació, que l’Ajuntament no ha de demanar informació, aquell que surt perjudicat
és el ciutadà, que és que si es dirigeix a les elèctriques sí que no li donen cap
informació. Tenint en compte que és un servei públic i és l’Ajuntament, en aquest cas,
el que ha de demanar per quines causes es fan aquests talls i donar explicacions a la
població d’aquests barris. El tema de publicitar a la web municipal no és ni més, ni
menys, que donar informació, transparència, quan dones informació i transparència,
dones criteri i la gent sap com està la seva xarxa i sap en quina situació i sap què ha
d’exigir a l’Ajuntament i a les companyies elèctriques. Per aquest motiu, nosaltres
hem posat aquests dos punts, el primer i el tercer, que no són banals, són
transparència i informació a la ciutadania.
I Sr. Belver, efectivament, la xarxa està malament, però les companyies elèctriques,
si demanes pujar la potencia, te la pugen, automàticament, si està a 3.200 watts, tu
demanes 4.400 watts, demanes 6.000 watts de potencia i te la pugen, per què ,
perquè has de pagar potencia, ara, després no et dono l’electricitat, ja t’espavilaràs,
després no em preocupo d’assegurar-te aquesta potencia al barri, perquè el de la
plaça Iberia es va fer per això, per assegurar el potencial que demanaven els veïns,
però a Collblanc-La Torrassa no ho han fet, per això demanem explicacions a la
companyia i pressionar a la companyia, perquè si l’Ajuntament encapçala aquesta
informació i aquesta demanda, la companyia s’espavilarà, penso jo que ha de ser
així. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo, Sr. Belver...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, perdó Sr. del Río, perquè el Sr. Ordóñez també volia intervenir.
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SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, per ser bastant breu, però més que res per les al·lusions
que hem tingut, veiem aquí com Convergència es fa “adalid” de la paraula
democràcia, del dret a decidir, bé, jo pensava que les mocions que vostès portaven
eren dels pressupostos i de les pensions, però bé, aquí cada dos frases seves, el dret
a decidir, la independència, bé, i sí, cauen en l’absurd amb el que han proposat, clar
que les lleis es poden canviar, però el que vostès proposen és caure en l’absurd i ho
continuem reafirmant.
I bé, voler-los-hi dir que, clar, el que no podem consentir nosaltres, per l’al·lusió que
vostè ha fet, que nosaltres o altre grup polític no som democràtics per dir que no
acceptem un referèndum per a la independència, doncs bé, per a nosaltres aquesta
és una línia vermella i ho continuarem dient una i una altra vegada, no ho acceptem,
perquè per nosaltres Espanya no es pot decidir en una votació. I ja li vaig fer un cop
una pregunta que és dir-li simplement, si a l'Hospitalet es fes un referèndum i sortís
que sí en general a Catalunya i a l'Hospitalet sortís que no ¿ens deixarien seguir
essent espanyols o Catalunya és una “grande, libre e indivisible” i Espanya es pot
dividir?

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Li posa la mel als llavis i li treu cada dos per tres.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ja arribarà.
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SR. ESTEVE
Ja arribarà. En tot cas, al Sr. Pérez, dir-li que li hem votat favorablement a l’acord
principal de la seva moció, que és demanar l’actualització de la xarxa elèctrica, per
tant, això és l’important. El que sí que li dèiem és que creiem que no era lògic posar
en una moció, un acord que digui preguntar a la companyia elèctrica, perquè
entenem que com a govern estem assentats amb la companyia elèctrica cada dos
per tres i s’està treballant tot això. Per tant, entenc al gruix de la seva moció hem
votat favorablement.
I respecte al Sr. del Río que, bé, realment ha tret l’argumentari una altra vegada de la
FAES o de no sé on, però en tot cas, què té a veure que Bill Gates hagi invertit en
Fomento de Construcciones y Contratas, què té a veure amb l’economia real de la
ciutadania, en què afectarà aquesta inversió a la ciutadania, quant d’atur baixarà, li
donarà més educació, més recursos en educació, en salut, en serveis socials, en
ocupació, vostès tornen a pensar en l’economia especulativa i aquesta no ens traurà
de la crisi, vostès amb aquest conte de fades que ara vindran els milions a cabassos,
que l’Ibex ha pujat a no sé, a 10.000 punts ja, es pensen que ja està tot resolt i això
no es tradueix en l’economia real de la gent, això no es tradueix en què hi hagin més
recursos en educació, en salut, en serveis socials, en ocupació i, per tant, vostès fien
una altra vegada, al capitalisme més especulatiu, la sortida de la crisi, i la gent d’això
no veurà les conseqüències en molts i molts i molts anys.

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
No tiene ni idea de economía, oiga, invertir en empresas es invertir en mantenimiento
de puestos de trabajo e invertir en creación de nuevos puestos de trabajo. Quien crea
puestos de trabajo son las empresas en este país, por tanto, es fundamental invertir
en empresas, y que un señor como este decida invertir en España, oiga, ojalá
vinieran muchos más a invertir en España, porque igual que podía venir a España y
traer dinero a España, se lo podía haber llevado a otro país, y si lo trae a España es
porque se cree, se piensa, que España ahora sí que puede ser un buen lugar para
invertir desde otras posiciones extranjeras. Por tanto, oiga, invertir en empresas, sea
Fomento, sea la que sea, es mantener puestos de trabajo y crear nuevos puestos de
trabajo. Me extraña que usted ni eso llegue a conocerlo.
Mire, Sr. Belver, yo intentaba decirle que, cuando hablaba usted del presupuesto, yo
creo que se ha equivocado y estaba pensando en el presupuesto de Hospitalet,
porque, claro, decir que en cultura hemos bajado la inversión, cuando he dicho que
ha aumentado un 17%, pues no lo acabo de entender, o cuando en vivienda ha
bajado, cuando resulta que ha aumentado un 770 millones, pues ya digo,
seguramente que estaba pensando ya en las rebajas del presupuesto que va usted a
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presentar en esta ciudad.
De todas maneras, yo reconozco que en el presupuesto anterior tuvimos que hacer
algún tipo de ajustes, claro, es que fíjese, cuando en el 2008 se nos dice, oiga, el Sr.
Rubalcaba, va a haber un superávit y resulta que acabamos con un déficit del 4%,
cuando en el 2009 dice que va a haber un déficit de sólo un 2% y acabamos con un
déficit del 11, cuando llegas al gobierno y te encuentras con un agujero de 30.000
millones de euros, pues evidentemente te cuesta luego cuadrar un presupuesto,
donde además el 10% del presupuesto tienes que ir a pagar intereses de deuda.
Y nos preguntaba usted que dónde estaba el dinero del soterramiento, pues mire, a lo
mejor está en alguna vía, a lo mejor lo trajo el Sr. Blanco cuando vino a Hospitalet y
nos prometió a todos los vecinos, no se preocupen que vamos a traer el dinero ya
para soterrar las vías de Hospitalet, pregúntele usted al Sr. Blanco que, por cierto, no
sé si estaría usted en esa reunión, y pregúntele dónde ha dejado el dinero, a ver si
está por ahí arrinconado en alguna vía.

También, ¡ah! por cierto, claro, decía, cómo vas a cuadrar luego un presupuesto,
cuando te deja el gobierno socialista un agujero de 1.034 millones de euros en
dependencia ¿no?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, intento anar molt ràpid. Sr. Monrós, jo, de veritat, crec
que..., vostè deia, el PSC no se sap quina posició té, sí, sí, se sap quina posició té,
nosaltres estem en contra de la nova Llei de pensions, hem presentat una moció i
estem en contra que les pensions no es revaloritzin amb l’IPC, estem en contra, hem
presentat una moció. Ara, també estem, aquí sí que tenim dubtes, això respecte del
que vostès afirmen, que en una Catalunya independent les pensions serien
fantàstiques, tinc dubtes, i vostès no ens aporten cap dada que ho sustenti, cap, ni
una, cap dada, ni una, per tant, com és un acte de fe i sóc agnòstic, no hi crec.
Sr. del Río, para que lo tengamos claro, a ver, porque es que a lo mejor tenemos
problemas de entendimiento, yo le he dicho al principio, cuando le comparaba cifras,
respecto del último presupuesto del Partido Socialista, año 2011, el del 2014 tiene
este “decalaix”, del 11 al 14, es lo que yo le he dicho, usted lo quiere comparar con
otra cosa, compárelo con lo que le parezca bien.
De su intervención he entendido que al final, lo de la inversión en el túnel de
Hospitalet y la estación central, creo que ya me ha quedado claro que no lo han
puesto, con lo cual, miren, al final las cosas, y usted me podría decir, es que el
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Partido Socialista en el año, no sé, 2007, 2008, tendría que haber hecho la inversión
y no la hizo, de acuerdo, ahora llevan tres años que les toca a ustedes, tampoco lo
hacen, ya está, no pasa nada, oiga, no pasa nada, nosotros no lo hicimos en el 2008
y ustedes en el 2012, 2013 y 2014 tampoco, vale, ya está, se acabó, no pasa nada,
que no pasa nada oiga, que cada uno ha de asumir lo que hace.
I ja per acabar, respecte del tema del pressupost…

SRA. ALCALDESSA
Ja s’ha acabat el temps. Molt bé, passem al següent bloc de mocions, les d’Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. SECRETÀRIA
Sra. Alcaldessa, faig un moment el repàs de votacions, perquè com han anat votant
parcialment.

SRA. ALCALDESSA
Sí, si us plau, si es poden mantenir... o no cal, molt bé.

SRA. SECRETÀRIA
No, només els portaveus, del punt 25, que és el de les pensions, jo he pres nota dels
que han votat parcialment, que és Plataforma, ha votat que sí als punts u i dos, que
no al tres i al quatre sí.

SRA. ALCALDESSA
És correcte Sr. Ordóñez? La 25, la de les pensions.

SRA. SECRETÀRIA
U i dos sí, tres no i quatre sí, d’acord. En la següent, que és la 26, que també té una
votació parcial, primer sí, segon no i tercer sí, d’acord. En el punt 26, el PSC ha votat
que no sencera, en la del pressupost que sí a tot.

SRA. ALCALDESSA
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Sí, hem votat a favor de la moció.

SRA. SECRETÀRIA
D’acord, i després hi ha una votació parcial del PSC a la 27, que és u no, dos sí i tres
no, i d’Iniciativa, primer no, segon sí i tercer no.

SRA. ALCALDESSA
D’acord? Molt bé, ho compliquem una mica, però... Ara sí, passem ja al següent
apartat de mocions.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26 i 27; adoptant-se
els següents acords:

MOCIÓ 25.- EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DEL PODER ADQUISITIU DE
LES PENSIONS DELS CIUTADANS DE CATALUNYA.
Atès que l’any 2011 es va aprovar una significativa i profunda reforma del sistema de
pensions, fruit d’un intens procés de discussió en el marc del diàleg social i que fou
acordada amb els agents socials.
Atès que el govern espanyol del PP va aprovar el Reial Decret-Llei 28/2012 de
mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social i va imposar de
forma unilateral i contra la reforma consensuada, entre altres mesures, la disposició
de no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la desviació entre l’IPC a 30
de novembre de 2012 i la previsió d’inflació aplicada a les pensions a principis d’any.
Atès que el govern de Rajoy ha incomplert l’obligació legal de revalorar les pensions
cada any en funció del corresponent IPC previst per aquest any 2013 (2’9%), tot
fixant un increment de l’1% per totes les pensions que superin els 1.000 euros
mensuals i un 2% per les inferiors. En conseqüència, ha suposat perdre l’augment de
l’1,9% o del 0,9% de la quantia anual de les pensions del 2012, pèrdua que encara és
més elevada a Catalunya, atès que l’ IPC català és més alt.
Atès que el sistema vigent havia ha fet possible que els pensionistes estiguessin més
emparats davant la profunda crisi que vivim des de l’any 2008, tot esmorteint que en
aquest període l’increment del risc de pobresa entre la gent gran i permetent que
moltes persones trobessin en les pensions dels seus pares o avis l’aixopluc que el
sistema de protecció social específic no oferia a moltes famílies on cap dels seus
membres en edat adulta treballa.
Atès que el passat 13 de setembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar
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unilateralment l’avantprojecte de llei que regula el factor de sostenibilitat i l’índex de
revalorització anual de les pensions, fixat per l’any 2014 en un 0,25%, el que significa
una congelació encoberta de les pensions.
Atès que aquesta nova forma d’actualització anual de les pensions deixa de tenir com
objectiu principal mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, singularment davant
el risc de la inflació.
Atès que el sistema de pensions hauria d’acomplir també el seu objectiu de garantir
un sistema públic orientat a reduir el risc de la pobresa entre la gent gran i garantir
ingressos suficients i propers als obtinguts mentre es treballava.
Atès que aquesta reforma té el risc evident, en un context d’alt nivell d’atur durant un
període de temps llarg i de contenció de la despesa publica, d’empobrir els
pensionistes per la via de l’erosió del seu poder de compra.
Atès que la pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans de Catalunya ha estat i encara
serà més elevada, donat que l’IPC català és històricament més elevat que l’espanyol.
Atès que la darrera reforma de les pensions del PP no distingeix entre les pensions
més altes i les pensions més baixes, afectant a totes de la mateixa manera.
Atès el fet que l’actualització periòdica de les pensions incorpori no només dades
reals sinó també projeccions econòmiques, introdueix incertesa i inseguretat entre els
beneficiaris. Els pensionistes, a diferencia de les persones en edat activa, tenen un
marge molt escàs per prendre de decisions que els permetin adaptar-se a una
situació de crisi.
Atès que la fórmula matemàtica que determina l’actualització de les pensions
incorpora una variable decidida per la Llei de Pressupostos que estableix la intensitat
de l’ajust fa que el suposat automatisme de la fórmula desaparegui.
Atès que amb la reforma unilateral del govern espanyol del PP trenca amb l’element
central del Pacte de Toledo que estableix la necessitat d’acordar les reformes
empreses com a garantia d’estabilitat, trencant així una dinàmica d’acords en el marc
del diàleg social des de 1995 que va fer possible que la política de pensions fos
compartida per majories de diferent color polític i que obtingués un plus de legitimitat
social.
Atès que aquesta reforma del PP és especialment injusta amb aquelles persones que
persones que, després de llargues carreres de cotització, perden la feina prop dels 60
anys i no en poden tornar a trobar.
Atès que el govern espanyol del Partit Popular aprofita aquesta reforma per endurir el
requisits per accedir al subsidi a les persones de més de 55 anys.
Atès que el govern espanyol ja ha retallat els darrers dos anys un 70% els recursos
de les polítiques de reciclatge professional i recol•locació d’aturats i ha liquiditat els
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incentius al manteniment i la creació d’ocupació per a treballadors de més edat.
Atès que precisament els treballadors de més edat tenen menys marge vital i sovint
més càrregues familiars i hipoteques personals i, per tant, han de ser contemplats
com a col·lectius prioritaris en les polítiques de foment de l’ocupació i de cobertura
social.
Atès que les pensions estarien completament assegurades en un futur Estat propi,
tant les actuals com les futures perquè no depèn del fet que Catalunya estigui dins o
fora d’Espanya, sinó del nombre de persones que treballen i cotitzen a Catalunya.
Atès que les pensions actuals i futures dels jubilats catalans es pagaran amb les
cotitzacions de les persones que estan treballant actualment i en un futur a
Catalunya.
Atès que Catalunya té unes millors bases per a garantir les pensions: hi ha més gent
que treballa, hi ha menys atur; i, respecte a Espanya, a Catalunya el nombre de
persones en edat de treballar és més gran que el nombre de persones majors de 65
anys. A més, els salaris en promig són més elevats, el que permet pensions més
altes.
El Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 8 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Manifestar que la reforma de les pensions del Govern espanyol és
injusta i innecessària, perquè posa en perill els col•lectius socials més vulnerables
i, com a conseqüència, també la subsistència de moltes famílies afectades per
l’atur, així com intensificarà encara més els efectes de la crisi, deprimint la
demanda interna intensament i afectant a l’activitat econòmica i a l’ocupació.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 8 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants
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d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Rebutjar l’avantprojecte impulsat pel govern espanyol del PP de
reforma del sistema de pensions.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; i amb 6 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Exigir que qualsevol reforma del sistema de pensions contempli
factors de correcció segons l’IPC català i que garanteixin que els pensionistes
catalans no perdin poder adquisitiu.

d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 8 vots a favor dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a les entitats de gent gran,
organitzacions sindicals i empresarials de l’Hospitalet, al diferents grups polítics
del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i al Govern espanyol.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és
la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 26.2014.

REBUTJANT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL

Atès que els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014, castiguen Catalunya i posen
en risc les polítiques socials amb una reducció d’un 25% de la inversió.
Vist que el Govern espanyol va presentar dilluns el projecte de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2014 en els quals Catalunya se situa com el territori de
l’Estat que pateix una major reducció de la inversió. Concretament, la inversió a
Catalunya cau un 25% i afecta de manera molt especial a les inversions en obra
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pública, que acumulen cinc anys consecutius de caiguda. L’any 2014 l’Estat només
invertirà a Catalunya 940 milions d’euros en obra pública, el que representa una
reducció del 75% de la inversió en només cinc anys i que ens retorna als nivells de
l’any 1999. quan Catalunya va rebre de l’estat una inversió de 941M d’euros.
Atès que la inversió de l’Estat és la meitat del que tocaria per llei, tal i com queda
recollit a la disposició addicional de l’Estatut de Catalunya, l’Estat ha d’invertir a
Catalunya un volum de recursos equivalent al pes que té l’economia catalana en
relació al conjunt de l’Estat. Els pressupostos presentats dilluns incompleixen de
forma flagrant el que diu l’Estatut, ja que l’economia catalana representa el 18,7% del
total de l’estat espanyol i, en canvi, la inversió de l’Estat a Catalunya serà únicament
del 9,6% del PIB espanyol, la meitat del que tocaria. Tal i com ha succeït els darrers
anys, els pressupostos tampoc tenen cap partida associada al compliment de la
Disposició Addicional Tercera (DA3) de l’Estatut d’Autonomia. El deute acumulat pels
impagaments per aquest concepte els darrers 3 anys, corresponents als exercicis
2008,2009 i 2010, és de 1.689M. La previsió per a l’any 2011, que s’hauria d’haver
consignat aquest any, s’estima en 330M aproximadament. És a dir, a hores d’ara,
l’Estat només ha pagat la compensació corresponent al primer any d’aplicació de la
DA3 (2007), un total de 335M que no es van abonar fins l’any 2010.
Atès que tot plegat això suposa un enorme càstig per Catalunya i pels catalans. Ens
porta a la desertització. Mentre la inversió global de l’Estat disminueix només un 8%,
la disminució de la inversió a Catalunya cau un 25%. Però aquesta no és l’única
notícia negativa, ja que aquests pressupostos també comporten l’abandonament
d’algunes infraestructures que són fonamentals per a la millora de la competitivitat de
les empreses catalanes com per exemple els accessos ferroviaris a l’aeroport de
Barcelona, el desdoblament de la N-II o el Quart Cinturó.
Atès que aquests són uns pressupostos que ofeguen les comunitats autònomes ja
que les obliguen a fer un inacceptable esforç d’austeritat que posa en risc les
polítiques socials, ja que són les comunitats autònomes les que presten les principals
polítiques públiques com ara la sanitat, l’educació o l’atenció a les persones. Una
vegada més l’Estat actua amb deslleialtat institucional i s’atribueix a ell mateix tot el
marge de dèficit, mentre les comunitats autònomes es veuran obligades a reduir el
seu dèficit en un 23% l’any 2014 l’administració central de l’Estat només l’haurà de
reduir en un 2,6%, nou vegades menys.
Atès que tot això, comporta un argument més a favor del procés que hem iniciat. Els
pressupostos presentats pel Govern espanyol no fan res més que donar arguments i
omplir-nos de raons per seguir avançant en el procés de transició nacional que hem
iniciat com a país. Aquests pressupostos són un nou exemple del tracte injust que rep
Catalunya per part de l’Estat i posen de manifest una vegada més la necessitat que
els ciutadans de Catalunya puguin decidir a les urnes el seu futur col·lectiu.
Atès que tot l’esmenta’t en els punts anteriors suposa un nou greuge per Catalunya,
que no fa més que provocar un major menys teniment vers als catalans, entenem que
el Govern espanyol ha de rectificar. Sorprèn veure com el Govern espanyol demana
per un costat dialogar amb Catalunya, però per altra banda presenta uns
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pressupostos absolutament injustos amb Catalunya. Cal que el Govern espanyol
rectifiqui aquests pressupostos i que faci una inversió a Catalunya d’acord amb el que
diu la llei, posant especial èmfasi en aquelles infraestructures que Catalunya
necessita i que poden ajudar de forma més clara a la recuperació econòmica i
beneficiar així tant els interessos de Catalunya com els de l’estat espanyol.
El Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Rebutjar els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, 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 Río, Alonso,
Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol, que modifiqui i rectifiqui els
pressupostos en raó als criteris que marquen l’Estatut i que s’haurien d’aplicar i
no s’estan fent des de ja l’any 2008.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als diferents grups polítics del
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat
de Catalunya i al Govern Espanyol.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 27.- SOL·LICITANT LA MILLORA DE LA XARXA ELÈCTRICA ALS
BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA.
Atès que durant els darrers mesos en sectors dels barris de Collblanc i La Torrassa
s’han produït talls del subministrament elèctric especialment a altes hores de la nit i a
la matinada.
Atès que aquests talls elèctrics afecten a les llars del veïnat i al funcionament normal
dels comerciants com es pot observar en el cas de les fleques de pa (que han
d’aturar els processos de fermentació i posada en marxa dels forns) o els
d’alimentació (al aturar els congeladors i trencar-se la cadena de fred dels seus
productes congelats podent donar-se el cas que l’establiment no se n’adoni d’aquesta
situació i que aquests productes passin a mans del consumidor).
Atès que aquests barris han patit al llarg dels anys, i de manera recurrent, aquests
problemes sense que no es plantegés, vistos els resultats, per part de la companyia
responsable de la xarxa elèctrica una millora de les instal·lacions a fi i efecte de
solucionar aquesta problemàtica.
Vist que la deficient situació de la xarxa elèctrica a l’Hospitalet va ocasionar una
averia a la subestació de Collblanc, el 23 de juliol del 2007, que va provocar un efecte
dominó deixant sense subministrament elèctric a una gran part de l’àrea de
Barcelona.
Donat que la companyia Endesa, responsable de la xarxa, és coneixedora de la
problemàtica, el mes d’agost del 2011 va posar en servei un nou centre de
transformació de tecnologia moderna a la plaça Iberia (aprofitant la urbanització que
feia l’Ajuntament en aquest entorn) amb l’objectiu de no només reforçar la xarxa
elèctrica de mitja i baixa tensió del barri de Pubilla Cases si no que també per atendre
la demanda.
Atès que el 27 de setembre passat Endesa va fer un comunicat de premsa en el que
informava d’una inversió de 70.000 euros per controlar a distància vuit centres de
transformació de la xarxa de mitja tensió de l’Hospitalet a efectes de dirigir els
dispositius de maniobra i estalviar-se el desplaçament del personal així com també
estalviar temps en la localització de les averies.
Atès que cada mes puja el rebut de la llum i que, fins a dia d’avui, Espanya té un preu
un 38% per sobre de la mitjana europea i que només ens situem, dins d’aquesta
mitjana, per sota de Xipre i Malta.
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Atès que les companyies elèctriques tenen la responsabilitat de subministrar als seus
clients tota la potència contractada i d’adaptar o renovar, si cal, la seva xarxa de
distribució per garantir-ho sense que els objectius legítims de rendibilitat econòmica
hagin de suposar un obstacle per complir amb un servei de qualitat.
El Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels
següents acords:

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

a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Preguntar a la companyia elèctrica responsable de la xarxa al barris de
Collblanc i la Torrassa quines són les causes d’aquests talls de subministrament i
demanar la seva solució urgent.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Demanar l’actualització de la xarxa elèctrica tant pel que fa al cablejat
de mitja i baixa tensió com a la substitució dels antics transformadors per uns més
moderns de tecnologia més segura i de baix manteniment que eviten efectuar
talls temporals en el subministrament elèctric als clients.
b) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Publicar a la web municipal l’estat real, contemplant tant les
deficiències com les modernitzacions/actualitzacions, de la xarxa elèctrica de tota
la ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
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de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que durant els darrers mesos en sectors dels barris de Collblanc i La Torrassa
s’han produït talls del subministrament elèctric especialment a altes hores de la nit i a
la matinada.
Atès que aquests talls elèctrics afecten a les llars del veïnat i al funcionament normal
dels comerciants com es pot observar en el cas de les fleques de pa (que han
d’aturar els processos de fermentació i posada en marxa dels forns) o els
d’alimentació (al aturar els congeladors i trencar-se la cadena de fred dels seus
productes congelats podent donar-se el cas que l’establiment no se n’adoni d’aquesta
situació i que aquests productes passin a mans del consumidor).
Atès que aquests barris han patit al llarg dels anys, i de manera recurrent, aquests
problemes sense que no es plantegés, vistos els resultats, per part de la companyia
responsable de la xarxa elèctrica una millora de les instal•lacions a fi i efecte de
solucionar aquesta problemàtica.
Vist que la deficient situació de la xarxa elèctrica a l’Hospitalet va ocasionar una
averia a la subestació de Collblanc, el 23 de juliol del 2007, que va provocar un efecte
dominó deixant sense subministrament elèctric a una gran part de l’àrea de
Barcelona.
Donat que la companyia Endesa, responsable de la xarxa, és coneixedora de la
problemàtica, el mes d’agost del 2011 va posar en servei un nou centre de
transformació de tecnologia moderna a la plaça Iberia (aprofitant la urbanització que
feia l’Ajuntament en aquest entorn) amb l’objectiu de no només reforçar la xarxa
elèctrica de mitja i baixa tensió del barri de Pubilla Cases si no que també per atendre
la demanda.
Atès que el 27 de setembre passat Endesa va fer un comunicat de premsa en el que
informava d’una inversió de 70.000 euros per controlar a distància vuit centres de
transformació de la xarxa de mitja tensió de l’Hospitalet a efectes de dirigir els
dispositius de maniobra i estalviar-se el desplaçament del personal així com també
estalviar temps en la localització de les averies.
Atès que cada mes puja el rebut de la llum i que, fins a dia d’avui, Espanya té un preu
un 38% per sobre de la mitjana europea i que només ens situem, dins d’aquesta
mitjana, per sota de Xipre i Malta.
Atès que les companyies elèctriques tenen la responsabilitat de subministrar als seus
clients tota la potència contractada i d’adaptar o renovar, si cal, la seva xarxa de
distribució per garantir-ho sense que els objectius legítims de rendibilitat econòmica
hagin de suposar un obstacle per complir amb un servei de qualitat.
El Grup Polític de Convergència i Unió proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels
següents acords:
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ÚNIC.- Demanar l’actualització de la xarxa elèctrica tant pel que fa al cablejat de mitja
i baixa tensió com a la substitució dels antics transformadors per uns més moderns
de tecnologia més segura i de baix manteniment que eviten efectuar talls temporals
en el subministrament elèctric als clients.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Molt bé, gràcies Sra. Alcaldessa. Presentem dues mocions, començaré primer per la
vaga dels docents de les Illes Balears, que i tant que ens competeix a nosaltres,
perquè evidentment tenim la mateixa llengua, el català, i a més, el que diuen en
castellà, “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, per
tant, això és la “avanzadilla” de la Ley Wert, la Llei que també pretén que aquesta
experiència pilot del govern balear, doncs la puguin implantar també a Catalunya, a
través de la LOMCE.
Per tant, el Consell de Govern de les Illes Balears va regular un decret en el qual
limita l’educació del català a les illes, a aquest decret s’hi va oposar la Mesa sectorial
d’educació, els representants dels professors, la Universitat de les Illes Balears, totes
les associacions de pares i mares i el Consell escolar de les mateixes illes. És un
decret contrari al propi Estatut de les Illes Balears, perquè el coneixement i l’ús públic
del català són clarament deficitaris a les illes i el seu Estatut diu que mentre ho sigui,
doncs la immersió lingüística ha de continuar.
Les Illes Balears també tenen aprovada una Llei de normalització lingüística, que
avalada el seu Estatut, i que estableix que la institució oficial consultiva per a tot el
que es refereix a la llengua catalana, serà la Universitat de les Illes Balears,
Universitat que no ha estat consultada en cap moment, respecte d’aquest decret. Per
tant, la Llei compromet també, aquest decret, doncs compromet greument l’ús
progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament a les Illes
Balears.
En canvi, amb la nova normativa aprovada, el govern balear restringeix aquest ús
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vehicular, es trastoca el model d’escola inclusiva, un model que havia funcionat al
llarg de tota la democràcia, de tot el període democràtic a les Illes. És un sistema
que, evidentment, diu que els millors resultats de les escoles de les Illes Balears, els
han tingut, precisament, aquelles que han implantat com a llengua vehicular el català,
per tant, han implantat la immersió lingüística a les Illes.
Atès que hem reiterat repetidament i defensem que l’escola és un espai de
convivència i té una funció socialitzadora, doncs creiem que aquest és un decret
corrosiu respecte a la nostra llengua, respecte al català.
Per tot això, doncs tenim tot un seguit d’acord que proposem que aquest Ple, doncs
doni aprovació i que són: donar suport a totes les mobilitzacions, pacífiques i
unitàries, en defensa del català, com a llengua vehicular a les Illes Balears; instar el
Govern de les Illes Balears a derogar aquest decret; reiterar la defensa del model
lingüístic i d’immersió; transmetre al Govern balear, per mitjà dels mecanismes al seu
abast, la necessitat de complir els articles vigents del seu Estatut; instar també al
Govern a defensar l’oficialitat i la unitat de la llengua; i, finalment, exigir al conjunt
d’institucions competents, el compromís de garantia d’unitat de la llengua. També,
evidentment, proposem que els grups que donem suport a aquesta moció, amb la
modalitat que cada grup consideri oportú, doncs col·labori amb una aportació
econòmica per la campanya de fons de caixa impulsada pels docents balears.
Respecte a la segona de les mocions que presentem, és una moció de rebuig a la
banalització de l’actuació dels grups violents, feixistes, racistes i xenòfobs. El violent
atac dut a terme per grups feixistes contra la Delegació de la Generalitat a Madrid
durant la Diada Nacional ha estat condemnat per les forces democràtiques i ha posat
en primer pla l’existència d’aquests grups violents. Aquest fet no és el primer,
arrosseguem repetides actuacions de grups de la mateixa ideologia feixista, nazi,
xenòfoba o homòfoba.
Dos exemples clars darrers, l'agressió racista a dues noies a Mataró o l'atac que va
patir el monument als catalans internats al camp d'extermini nazi de Mauthausen, a
Santa Coloma de Gramenet. Recentment un diputat nostre, Sr. Alberto Garzón,
també ha rebut aquests dies atacs i amenaces de mort a través del Twitter. A països
europeus, com és el cas de França i Grècia, l’actuació d’aquests e grups ha provocat
ja dos assassinats i ha obert el debat sobre la seva possible il·legalització. Ningú es
pot sorprendre davant d’aquests fets, especialment a Grècia, si abans s’ha donat
carta de normalitat a actuacions que li donaven caliu i s’ha assistit impassible a la
banalització d’aquests grups i d’aquestes pràctiques.
Tenim exemples recents, al nostre Estat, de banalització, per part de la delegada del
Govern a Catalunya que va condecorat a un membre de la División Azul; una
bandera, un altre exemple, una bandera franquista presidint una desfilada en una
localitat madrilenya; un altre exemple, un festeig taurí celebrat sota una gran pancarta
on deia “Adolf Hitler tenia raó”; o un darrer exemple la difusió a les xarxes socials de
joves saludant a la manera feixista i exhibint simbologia franquista.
Les respostes dels càrrecs públics, en alguns casos, han estat, precisament, de
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banalització, això que critiquem en aquesta moció, qualificant de “criaturades”
l’exhibició de membres de les joventuts del Partit Popular, amb simbologia nazi i
banderes franquistes, o l'alcalde de Baralla, de Lugo, dient que els qui van ser
condemnats a mort pel règim franquista seria perquè s’ho mereixien; o el president de
la Comissió Constitucional del Congrés, equiparant la bandera d'un règim democràtic,
la de la II República, amb la bandera dels colpistes.
Atès que la confrontació d'idees i la discrepància política no poden avalar ni propiciar
el menyspreu del que va significar el nazisme a Europa, ni el franquisme a Espanya i
que aquesta és una frontera que en democràcia una societat no hauria de creuar mai.
També atès que la Comissió Europea ha recordat a les autoritats públiques, als
partits polítics i a la societat civil, que han de condemnar enèrgicament els
comportaments racistes i xenòfobs i lluitar contra els mateixos, i aquesta Comissió
Europea subratlla la importància de preservar la memòria dels crims comesos,
precisament, pels règims totalitaris.
També hi ha sentències judicials que condemnen la incitació a l’odi i a la
discriminació de grups neonazis, condemnen els missatges que culpen els
immigrants de treure la vivenda i la feina als espanyols, acusant-los de ser un perill
per a la integritat de la nació i de comportar delinqüència i droga a la vegada que
afirmen 'Els carrers ens pertanyen'.
També hi ha la utilització que es fa de les celebracions esportives, una altra forma de
banalitzar, o la utilització recent del 12 d’octubre, per incitar a l’odi i a la discriminació,
des de grups amb ideologies totalitàries, amb la voluntat d’intimidar o agredir a la
ciutadania.
Hi ha el compromís, tenim sort, que tenim el compromís del govern d’aquesta ciutat,
de protegir amb fermesa el lliure exercici dels drets i de les llibertats de tothom i, per
tant, tal i com diu el PAM literalment, no tolerarem l’incivisme que s'expressa de
forma individual dificultant la convivència o el que s'expressa de forma col·lectiva, tot
incitant a l'exclusió i la xenofòbia.
També el nostre Reglament de participació ciutadana estableix que de cap manera es
podran emparar expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes,
sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els
principis de la convivència democràtica.
Per tot això, doncs proposem sis acords, en els quals en el primer condemnem
rotundament les actuacions dels grups d’ideologia feixista, ja detallades a la moció;
condemnem explícitament també l’atac a la seu de la Delegació del govern de
Catalunya a Madrid; demanem que s’apliqui estrictament els diferents reglaments
municipals, per no emparar cap tipus d’aquestes conductes; instem al Departament
d’Interior del Govern de la Generalitat a investigar a fons l’activitat de grups feixistes,
nazis o neonazis a Catalunya; instem al Govern de l’Estat a introduir en el marc de la
reforma del Codi Penal, la tipificació com delicte dels actes d’apologia de la dictadura
franquista, el feixisme o el nazisme, així com la negació o trivialització de l’Holocaust;
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també instem als Governs de l’Estat i de la Generalitat a donar compliment a les
disposicions sobre la memòria històrica, aportant els recursos necessaris; i finalment,
instem al Govern de l’Estat a deixar d’obstaculitzar la cooperació judicial amb
Argentina, a la que està obligada en el cas dels crims del franquisme.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, nuevamente vemos como las mociones de Iniciativa
nunca proponen nada para la ciudad y, en cuanto a la primera, sobre las Islas
Baleares, consideramos que ralla lo absurdo y lo que nos preguntamos realmente es
hasta dónde va a llegar esta dinámica de Iniciativa, ya que siguiendo este camino,
pues dentro de poco nos encontraremos mociones que insten al gobierno de Nueva
Zelanda o al Ayuntamiento de Tokio o al Estado de Nevada, mire, ahí no tenemos
competencias y guste o no una Ley, ahí en Baleares tienen su gobierno y es el que
tiene que decidir. Y realmente, cuando escriben las mociones tendrían que tener, por
coherencia e integridad, un poco más de cuidado al utilizar expresiones como
cohesión social, ya que parece que son los únicos que se creen garantes de este
concepto. Otra expresión que utilizan en la moción es ataque al catalán y deberían
también tener cuidado al redactarla, ya que si la utilizan para esta Ley que
simplemente lo que hace es equiparar castellano y catalán, se atacaría igual al
castellano, que al catalán. Pero repetimos que como no haremos debate sobre
mociones que haga el gobierno de Castilla-La Mancha o de Castilla-León o la región
de la Lombardía, tampoco vamos a hacerlo sobre lo que haga un sitio donde no
tenemos ninguna jurisdicción y no nos afecta en absoluto esa Ley.
Respecto a la segunda moción que ustedes nos traen, sobre la banalización de los
términos fascista o nazi, es curioso que ustedes la traigan, cuando ustedes son los
primeros que banalizan el término y lo dejan vacío de cualquier significado. Ustedes
han acusado de fascista al PP un montón de veces, han acusado a el FME que es
fascista, los recortes son fascistas, la iglesia es fascista, miembros suyos han
acusado a gente del PSC de ser fascista, por supuesto Plataforma es fascista,
entonces, ustedes sí que están banalizando absolutamente el término fascista.
Realmente esta estrategia que ustedes traen no es nada nueva y es una estrategia
ideada simplemente para criminalizar a todo el mundo que no piensa como vosotros,
realmente con la única intención de crear una alarma social y para crear una cortina
de humo, tanto de los crímenes que han cometido referentes ideológicos que tenéis,
como para tapar la violencia de grupos afines, la cual amparáis, apoyáis y
promocionáis.
Porque aquí realmente, en las agresiones que vosotros comentáis, realmente faltan
bastantes agresiones, no veo aquí ninguna condena a las agresiones que
sucedieron el 12 de octubre, a gente por llevar la bandera española, por grupos de
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extrema izquierda, tampoco la agresión que hubo en la universidad a un chaval por
repartir folletos para ir al 12 de octubre, entonces, depende de quien haga la
agresión, se puede hacer, y depende de quien la haga no, pues bien, nosotros no
estamos a favor de ninguna de las dos, no existe una violencia gratuita buena y una
mala, y tampoco pueden ustedes decidir quién la puede aplicar y quién no.
Es curioso, también otra frase que hacen en esta moción, que hace referencia a
preservar la memoria de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios, pero
bueno, no hacen ni una sola referencia a la barbarie comunista que asoló media
Europa durante décadas, seguramente porque estáis a favor de esta barbarie. Es
curioso realmente, como tampoco nombráis como están creciendo los ataques
violentos, señalados previamente por periodistas de extrema izquierda, alguno de
estos periodistas precisamente a sueldo de vuestro partido, esta tampoco es
condenada aquí. Curioso como portavoces y representantes de grupos afines, son
condenados en repetidas ocasiones por violencia contra las fuerzas policiales o por
agresiones a mujeres portavoces, con los que no dudáis en fotografiaros
continuamente.
Repetimos, es curioso también que no hablen de ninguna agresión sufrida por gente,
el pasado 12 de octubre, por miembros separatistas de extrema izquierda, ya no solo
a gente porque llevaba la bandera española, también se fue a agredir a gente de las
juventudes socialistas, se atacó la sede del Partido Popular, esta tampoco la
nombráis, quizá a lo mejor porque eso os parece bien. Es curioso intentar criminalizar
el 12 de octubre la celebración en plaza Cataluña, diciendo que hay había muchos
grupos violentos y que daba miedo, cuando yo fui uno de los que estuvo en plaza
Cataluña el 12 de octubre, y ahí, de todo lo que decís, no pasó nada de eso, pero no
nombráis los gritos a favor de Terra Lliure el 11 de septiembre, esos tampoco los
nombráis. Es curioso que os echéis las manos a la cabeza cuando alguien levanta el
brazo, pero hagáis mutis por el foro cuando alguien levanta un puño, pudiendo
representar este gesto regímenes igual o mucho más sanguinarios, asesinos y
crueles, que cualquiera de los que vosotros criticáis.
Como os gusta, a la gente de Iniciativa, poner la atención en algo sólo cuando os
conviene y mirar para otro lado cuando no. Repetimos, citáis en esta moción hechos
graves y absolutamente condenables, pero por ejemplo no citáis el asesinato de un
chico, en un pueblo gobernado por una alcaldesa comunista, un hecho que fue
vinculado a familiares de concejales de Izquierda Unida, y en ningún momento veo
que pidáis la ilegalización de vuestro propio partido, lógicamente, esa muerte a lo
mejor sí que vale ¿no? Pues tampoco. Nosotros, como ya hemos dicho, censuramos
la violencia como herramienta política venga de quien venga y vaya contra quien
vaya y, obviamente, sí que pensamos que la única forma de justificación es como
autodefensa ante un ataque. Ataques que generalmente vienen de grupos vinculados
a la extrema izquierda y grupos vinculados muchas veces a su partido.
Obviamente no vamos a caer en la trampa de juzgar las acciones por la repercusión
mediática que éstas tienen, ninguna persona honesta consideramos que debería caer
en esta trampa. Obviamente sabemos que vosotros controláis medios de
comunicación del sistema, ya que sois una parte indispensable en él, y que a
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vosotros os harán más caso ante ciertas agresiones, pero no se puede condenar a
unas sí y a otras no. Y luego, lo que es lamentable, lo que es lamentable de otras
cosas que ponéis en la moción, por ejemplo cuando habláis del alcalde de este
pueblo de Galicia, no nombráis que le han puesto una bomba en el ayuntamiento,
eso quizás os parece bien ¿no? eso os parece bien.
Y luego, realmente vosotros no sé quiénes sois para dar lecciones sobre la
democracia o sobre la violencia, cuando hacéis pactos y tenéis tratos con los
proetarras de Amaiur, os fotografiáis y tranquilamente habláis y estáis con ellos, con
gente que defiende a gente que ha asesinado a más de 1.000 personas en España,
bueno, como no hay ningún muerto vuestro, entonces os parece bien ¿no? eso muy
bonito. Fijaros si es grave lo que hacéis que incluso vuestro coordinador general ha
dicho que negociar con Bildu es una puerta que se abrió desde hace mucho tiempo,
ya que según la única línea roja de vuestro partido, es que no gobierne el PP, pues
bien, pues si hay que negociar con Bildu, pues yo prefiero mil veces que gobierne el
PP, que no estar al lado de los proetarras, como estáis vosotros.

Essent les 21.30 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Pel posicionament de Convergència i Unió, si us plau, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, jo faré el posicionament de la moció número 29 i el meu company, el Josep Lluís
Pérez, farà el de la 28.
A la 29 votarem favorablement i volíem fer una esmena “in voce” si ens l’accepten,
que és en el punt Setè que diu: “proposar als grups que recolzen aquesta moció”,
nosaltres afegiríem, proposar al grups que els seus membres, de forma personal,
facin l’aportació, de forma que siguin les persones que la facin i no el grup polític, ni
un partit polític, pensem que és més adient, si els hi sembla bé.

SR. ESTEVE
Cap problema.

SRA. PEREA
S’acceptaria l’esmena doncs.
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SRA. CLAR
Llavors Convergència i Unió votarem favorablement a tots els punts, pensem
realment que el tema aquest que està passant a les Illes Balears, és un tema que ens
afecta, ens afecta a tots nosaltres com a catalans, perquè estem parlant la mateixa
llengua i és un atac directe cap a la llengua catalana, cap el model educatiu
d’aquesta llengua catalana. No pensem que és una cosa només situada a les Illes
Balears, sinó que aquest ha estat el primer punt on s’ha pogut fer, gràcies a què el
govern balear és un govern en aquests moments del PP, però va en la mateixa línia
que la Llei que ens pretenen imposar des de Madrid, en l’àmbit educatiu, exactament
la mateixa. Llavors, potser aquí al PP li està passant allò que deia aquell acudit, que
va un senyor conduint per l’autopista en contradirecció i sent per la ràdio que si us
plau a l’autopista vagin en compte que n’hi ha un senyor que va en contradirecció, i el
senyor diu, un no, tothom, doncs als senyors del PP els hi està passant el mateix,
quan tothom de l’àmbit educatiu els hi està dient que aquesta Llei no és una bona
Llei, que no és un bon model, ells continuen “erre que erre” amb el tema, única i
exclusivament amb la intenció d’acabar anul·lant la llengua catalana com a llengua
vehicular i com a llengua estesa en una població com a la primera llengua utilitzada.
Gràcies.
I ara el meu company farà el posicionament de la 28.

SR. PÉREZ FORT
Exacte, jo faré el posicionament de la 28, amb una prèvia, vull agrair al govern
l’aprovació del punt 2 de la moció de la xarxa elèctrica de La Torrassa i a la resta de
grups l’aprovació de la totalitat. També agraïm al grup d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa que consensuï la nostra proposta d’afegir al punt
segon, en referència als fets violents del dia 11 de setembre, ocorreguts a la
Delegació de la Generalitat de Catalunya amb seu a Madrid.
Aquesta és una moció que tracta de rebutjar sense pal·liatius les actituds violentes,
antidemocràtiques, de grups i partits que volen imposar les seves idees per la
intimidació, l’agressió i la força i que, a més, té actualment una resposta
banalitzadora per part del govern d’Espanya, al no aplicar la Llei de manera
exemplar, contra aquests grups. Cal tenir memòria històrica i aprendre del passat no
gaire llunyà.
El catalanisme polític ha estat sempre pacífic i demòcrata, i des de Convergència i
Unió hem demanat a les institucions europees l’adopció de mesures davant la greu i
preocupant realització d’actes de recolzament als sistemes polítics que van en contra
dels valors democràtics i fonamentals de la Unió Europea. La Sra. Viviane Reding,
Vicepresidenta de la Comissió Europea i Comissària de Justícia, va manifestar
recentment la tolerància zero contra l’extremisme violent de dretes o d’esquerres,
perquè tot comença amb paraules d’odi i acaba en assassinats.
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Sense cap reserva, el nostre grup vota a favor d’aquesta moció, gràcies.

SRA. PEREA
He entès que formulava una segona esmena el seu grup, no? Ja estava incorporada,
molt bé. Doncs, el portaveu del Partit Popular pel seu posicionament.

SR. DEL RÍO
Sí, muchas gracias. Respecto de la moción de rechazo a la banalización de la
actuación de los grupos violentos, fascistas, racistas y xenófobos. Banalizar significa
otorgar a algo la condición de trivial, común o insustancial. Desde el Partido Popular
consideramos que no se deben banalizar las actitudes que dañan la convivencia
democrática, reprendemos cualquier agresión a la democracia, ya provenga de
grupos xenófobos, racistas, fascistas o violentos, censuramos los fascismos de
derechas y también los de izquierdas, condenamos todo tipo de violencia, ya proceda
tanto de radicales de derechas, como de radicales de izquierdas. Reprobamos los
ataques a todos los representantes públicos con independencia de la opción política
que representen.
Condenamos el ataque a la Delegación de la Generalitat en Madrid de la misma
forma que condenamos las agresiones sufridas en la sede del Partido Socialista de
Cataluña, en el barrio de Les Corts en Barcelona, donde independentistas radicales
llegaron a agredir a jóvenes del PSC, y donde una semana después fue asaltada la
sede del Partido Popular de ese barrio. Condenamos los ataques sufridos a todas las
sedes de todos los partidos políticos y a todos los miembros de esos partidos
políticos, cuando una sede política o un político es agredido, se está agrediendo al
mismo sistema democrático.
Condenamos la banalización de la violencia que practican aquellos que, cuando se
agrede a alguien, a según quien agreden se mira para otro lado, porque a lo mejor se
lo merece. Esa banalización cobarde de la violencia, da lugar a que los violentos
actúen con impunidad, acosando a políticos, violentando sedes, quemando bandera
o insultando a los jueces. Condenamos la hipocresía de aquellos que se atribuyen la
condición de defensores de la libertad, pero se niegan a condenar la violencia de los
escraches contra políticos, periodistas o jueces. Condenamos esa banalización
hipócrita de la violencia que según hacia quien se ejerza, no es violencia, sino
libertad de expresión.
Condenamos la dictadura franquista, de la misma forma que condenamos la
dictadura comunista, que hizo del terror una forma de gobierno, llevando a 100.000
millones de personas a la muerte, como señala una investigación realizada por el
Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que por cierto, es la mayor
y más prestigiosa organización pública de investigación en ese país. Condenar la
tortura o el asesinato cometido por la dictadura franquista y no condenar la tortura o
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el asesinato cometido por la dictadura comunista, es una banalización del asesinato y
la tortura, nosotros condenamos a ambos.
Por todo ello, votamos a favor de los puntos 1, 2 y 3 de la moción, nos abstenemos
en el sexto y votamos en contra del séptimo. Y solicitamos, como ya informé en la
Junta de Portavoces, que se incluyan, si así lo considera el grupo proponente, las
siguientes enmiendas al texto que a continuación, si me permiten, indico. Y es en el
punto cuarto incluir lo siguiente: “Instar al Departament d’Interior de la Generalitat a
investigar a fons l’activitat dels grups feixistes, nazis o neonazis i -i aquesta és la
inclusió- d’extrema esquerra vinculada a grups violents a Catalunya”.
También queremos incluir en el punto quinto lo siguiente: “Instar al govern de l’Estat a
introduir en el marc de la reforma del Codi Penal, la tipificació com delicte, dels actes
d’apologia de la dictadura franquista -y aquí viene la inclusión- i comunista, el
feixisme o el nazisme, així com la negació o trivialització de l’holocaust –y también
añadimos- i la incitació a la violència com mecanisme per atemptar contra els
principis de la convivència democràtica.”
Y también pedimos incluir un nuevo punto que es: el Ayuntamiento de Hospitalet
condena los escraches sufridos contra políticos, periodistas y jueces, dado que bajo
la banalización de la libertad de expresión, no se puede amparar ningún tipo de
conducta violenta que pretenda influir sobre la voluntad libre y democrática de las
personas.
Y respecto a la segunda moción, bueno el Sr. Esteve comenzó diciendo que
deberíamos centrarnos en Hospitalet y ya nos trae una moción que hablamos de las
Islas Baleares, por tanto, sinceramente, mire, creo que les falta bastante coherencia.
Y cuando digo que falta bastante coherencia es porque no hace falta buscar mucho
en mociones de Izquierda Unida, donde reprochan a otras administraciones la
injerencia en competencias locales o autonómicas, y ahora resulta que son ustedes
los que invaden competencias de otra administración, de ahí la incoherencia. Claro, a
partir de ahora ustedes, pues ya no pueden criticar esas injerencias del Estado o de
la Generalitat, en competencias municipales, por ejemplo ¿no? Porque es lo que
están haciendo ustedes ahora con esta moción, sobre las injerencias de las
competencias que tienen la comunidad autónoma de Baleares, que por cierto, que yo
sepa, no las tenemos nosotros por ahora.
Entonces, me gustaría saber en qué quedamos, si exigimos a otros el máximo
respeto al ejercicio de nuestras competencias y, por tanto, tampoco nosotros
invadimos competencias de otras administraciones, o a partir de ahora permitimos
que otras administraciones puedan influir sobre nuestras competencias y así también
nosotros podemos invadir las suyas, aclárenmelo, porque de verdad que están
ustedes hechos un lío. Según parece se levantan el lunes y le dicen al otro, no me
diga lo que tengo que hacer, pero se levantan el martes y le dicen al otro que no me
digas a mí o te digo yo a ti lo que vas a hacer, a ver, aclárennos en qué quedamos.
Desde luego, yo creo que sí están ustedes banalizando hoy, también el concepto de
invasión de competencias. Votamos en contra.

…/…

132

Essent les 21.40 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i abandona la sessió la Sra. Dolors Fernández Bosch,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit dels Socialistes, Sr. Belver i Sr. Graells.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, jo pel posicionament a la moció número 28, de rebuig a la
banalització de l’actuació de grups violents, feixistes, racistes. Miri, jo comparteixo
algunes de les reflexions que feien els companys que m’han precedit, en el que
segurament podríem qualificar la moció com a incomplerta, allò de dir que podríem
posar-hi més coses, segurament, però des del grup socialista el que sí que tenim clar
és que estem absolutament amb el que posa aquesta moció i, per tant, com el que se
sotmet a votació és aquesta moció, votarem favorablement.
I si em permeten tots plegats, jo diria alguna cosa més, perquè la sensació quan es
fa..., i alguns de vostès parlaven d’agressions a polítics, a seus de partits, això també
ens ho hem de fer mirar entre tots plegats, perquè jo crec que aquí en el fons el que
hi ha és una..., i no necessàriament per aquest grups violents, feixistes, racistes i
xenòfobs, sinó per determinades actituds o per determinades maneres de fer i
d’exposar les coses, el que dóna la sensació és que hi ha una certa voluntat de
desprestigiar tot el que és l’administració pública, la gestió pública, el sistema públic i
polític d’aquest país, sembla que el que s’ha obert és la cacera per menystenir tot allò
del que ens hem dotat durant anys, en el sistema democràtic.
El que estem atacant és el sistema democràtic intentant afeblir-ho i, a partir d’aquest
afebliment, a partir que aquest sistema és feble, que no té suficient potència i que no
té suficient reconeixement en la gent, perquè la gent cada vegada, allò de la famosa
desafecció, aquesta desafecció va “in crescendo”, aprofitant aquesta desafecció és
quan sorgeixen aquests grups violents, feixistes, racistes i xenòfobs, i pensen que
total donar-li un parell de bufetades a un regidor, doncs tampoc passa res, al cap i a
la fi tothom el fot a parir i aquí no passa res.
Doncs pensem-ho tots plegats, perquè segurament si no es tinguéssim menystenint
el que és la gestió pública, el sistema democràtic que tant ens ha costat construir,
segurament aquests covards que normalment s’amaguen darrera del tumult, no
s’atrevirien a fer segons quines coses i pensarien que poden quedar impunes, perquè
malauradament, masses vegades aquesta gent queda impune.

SRA. ALCALDESSA
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Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, jo em referiré a la moció que parla del Decret de tractament integrat, que es diu
així, de les llengües, per votar favorablement a la moció i, en definitiva, en coherència
al que sempre ha defensat el nostre partit, el Partit Socialista, tant a Catalunya, com
també a Balears, per cert, hem de recordar que el Partit Socialista a Balears ha
impugnat i ha portat als tribunals aquest Decret i, en definitiva, perquè sempre hem
estat a favor, des dels orígens, hem de recordar la figura de la Marta Mata, que va ser
un dels elements impulsors del que ha estat tot el procés de metodologia de
l’aprenentatge comú tant del català, com del castellà i, per tant, tot el que té a veure
amb la immersió, després ja de dècades d’aplicació d’aquesta metodologia, s’ha
demostrat el seu èxit.
Tant des del punt de vista de la cohesió social, i sí que hem de parlar de cohesió
social quan parlem d’això, perquè en definitiva el que hem aconseguit és no separar
els alumnes segons la seva llengua habitual, no hi ha escoles a on els alumnes
s’escolaritzen en castellà i altres on s’escolaritzen en català, i això des del punt de
vista de la cohesió social és fonamental. I d’altra banda, perquè metodològicament
s’ha demostrat que és molt efectiu, tant per l’aprenentatge del català, com per
l’aprenentatge del castellà, deixem a banda la llengua estrangera o segona llengua
estrangera fins i tot, però en el cas del català i el castellà s’ha demostrat molt, molt
efectiu, fins el punt que els alumnes catalans tenen un nivell de formació lingüística
en castellà i en català, i especialment en castellà, que no està ni molt menys per sota
de la mitjana del conjunt de l’Estat Espanyol.
Abans la Sra. Annabel Clar deia que és un atac al català, jo estic d’acord, és un atac
al català, però sobretot és un atac al català i al castellà, perquè si separem els
alumnes, tal i com apunta també aquest Decret, també afeblim el castellà, perquè si
no estan en contacte els alumnes que habitualment parlen en castellà, amb els
alumnes que habitualment parlen en català, afeblim també l’aprenentatge per aquells
alumnes que parlen a casa català i que, per tant, no entren en contacte amb el
castellà, l’afeblim profundament. Per tant, no es tracta d’una guerra de llengües i aquí
és en el que nosaltres posem l’èmfasi, es tracta de garantir una educació que permeti
que tots els nostres alumnes, quan acaben l’ensenyament obligatori, dominin les
dues llengües, i això s’està aconseguint, evidentment, ens agradaria que encara amb
més èxit i amb millor qualitat encara, però està demostradíssim, quan un alumne és
excel·lent en català, ho és en castellà. Estem parlant d’estructures lingüístiques
comunes, estem parlant de llengües germanes i l’únic que estem fent és utilitzar les
llengües per confrontar políticament i això és un error extraordinari en els dos sentits,
tant pel bé del castellà, com pel bé del català.
I jo només volia acabar reconeixent-li als governs del Partit Popular que
aconsegueixen una cosa que certament en l’àmbit educatiu és molt complicada,
perquè estem parlant d’un món complex, on hi ha matisos, on no hi ha varetes
màgiques, per molt que el Ministre Wert pensi que té la vareta màgica de tot això,
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però vostès aconsegueixen realment en el nostre sector, una cosa que és
pràcticament impossible i és la unanimitat absoluta, la unanimitat absoluta però en
contra de les seves polítiques, per tant, alguna cosa deuen estar fent vostès molt
malament. I sí que els asseguro que aquestes polítiques generen un trasbals en un
sector que ja està molt afectat per la crisi econòmica, per la situació de complexitat
que està vivint l’escola.
I ja per acabar, un reconeixement a uns magnífics professionals que han fet un gran
exercici de generositat, que han dignificat aquesta professió, que han estat capaços
de fer diversos dies de vaga, amb els consegüents descomptes en nòmina, no per
defensar drets laborals, sinó per defensar una educació de qualitat, perquè el fan és
estimar els seus alumnes.

Essent les 21.45 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Dolors Fernández Bosch,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SR. ESTEVE
Gràcies. En tot cas, crec que s’han posat bastant d’acord el Partit Popular i
Plataforma per Catalunya, per criticar una qüestió que no té cap sentit, que és que no
estem parlant de la ciutat. Miri, avui hem presentat una moció sobre les pensions, que
afecta no sé a quants, però com a mínim a 50.000 persones de la nostra ciutat, com a
mínim, hem presentat una moció que parla del català, que entenc que vostès el
català que es parla a les Illes Balears no el sentin com a seu, però és català i, per
tant, entenem que és un atac contra la llengua que ens uneix.
I també els he explicat, i crec que no han estat atents al principi de l’explicació, que
això és l’aperitiu del que ens trobarem a Catalunya amb la Llei Wert, que subscric
absolutament tot el que deia el company Graells, que és la Llei que ha suscitat més
rebuig, més unitat en el rebuig, que ha tingut mai una Llei d’educació en el nostre
país. Per tant, el que estem parlant avui de les Illes Balears, és el que parlarem
d’aquí uns mesos, probablement, a Catalunya, quan s’aprovi la LOMCE. Per tant,
estem parlant també d’Hospitalet, estem parlant de català i estem parlant de cohesió
social i d’immersió lingüística. I finalment i malauradament, també estem parlant de
l'Hospitalet quan parlem de grups neonazis, que per desgràcia també existeixen a la
nostra ciutat.
Jo intentava a la moció, a banda que no acceptem les esmenes del Partit Popular,
lògicament, doncs posar sobre la taula una qüestió, que és que no poden equiparar la
bandera republicana amb la bandera franquista, igual que no poden equiparar que
una persona aixequi el puny quan canta la Internacional Socialista, a que una
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persona aixequi el braç enaltint el feixisme i recordant el nazisme, per tant, no és el
mateix. I, per tant, és clar que estem en contra dels totalitarismes, estem en contra de
la violència, la violència de Hitler, la d’ETA i també la de Stalin i, per tant, estem en
contra d’aquestes violències i de tot el que va passar en aquelles èpoques, però
evidentment, estarem en contra també de totes aquelles agressions als partits
polítics, per cert, el local d’Iniciativa per Catalunya a l'Hospitalet també ha rebut
agressions, ens han segellat el pany, ens han pintat, etc, per tant, tots els partits, en
definitiva, ningú ens escapem d’aquest tipus de violència, per tant, evidentment,
estem en contra de totes aquestes violències.
I finalment, dir que quan ens referim a la moció al 12 d’octubre, no ens referim a la
concentració de la plaça Catalunya, ens referim a la concentració de la plaça
Espanya i de Montjuic, lògicament, i per tant, que evidentment vostès no hi eren com
a Partit Popular, però altres sí que hi eren. I, per tant, ens referim a aquella enaltició
del feixisme, aquell posar a les persones immigrants com les causants dels
problemes del nostres país.
I, per tant, en definitiva, parlem de l'Hospitalet quan parlem d’això i el que no
acceptem és que s’equiparin elements democràtics i elements de defensa dels drets
socials, com és la bandera republicana o el puny i la Internacional Socialista, no
volem que s’equipari amb banderes franquistes o amb braços enaltint els feixisme i
enaltint, bàsicament, Adolf Hitler.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, agradezco que el portavoz de Iniciativa haya dejado claro que no se refería a la
gente que estuvimos en plaza Cataluña, ya que en el texto de la moción no lo deja
claro y hacen un juego de estos que ellos suelen hacer para criminalizar a todo el
mundo, por tanto, agradezco que lo haya aclarado, pero podían haberlo hecho en la
moción. Realmente, por primera vez, hemos oído a alguien, a gente que se define o
que se ha definido aquí como comunista, condenar los crímenes del comunismo,
cosa de la que nos alegramos. Y nos alegramos incluso que lo hayan dicho, ya que
quizás, y cogiendo un poco las palabras que ha dicho el portavoz socialista, es cierto
que a veces ciertas críticas, afectan luego a los comportamientos de otra gente, pero
esto sirve para todo, sirve para las críticas que se hacen al funcionamiento de las
organizaciones o de las estructuras de gobierno, como también sirve hacia los
partidos, por tanto, hay ciertos comentarios sobre, digamos, los adversarios políticos,
que al final, cuando uno lo acaba repitiendo mucho, lo que hace al final es que
grupos violentos acaben atacando a ese partido, sea de un color o sea de otro, y
nosotros, pues lo hemos sufrido en este caso, como lo han sufrido ustedes, como lo
han sufrido muchos. Pues entonces, cogiendo un poco sus palabras con su permiso,
sí que pediría que, a partir de ahora, en el trato, digamos, también hacia los partidos,
se tengan en cuenta las palabras que se dicen.
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Simplemente por último, decir que lo del puño en alto, pues bueno, quizás a lo mejor
usted tendría que ir a Polonia o a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, y preguntara a
ver qué piensan, si eso es equiparable o no a levantar un brazo, me imagino que allí
pensaran radicalmente distinto a usted, porque ellos han sufrido esos regímenes
totalitarios. Simplemente lo último era para aclarar este punto. Gracias.

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

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, efectivament, en els darrers temps les seus dels partits
polítics són objectiu d’actuacions violentes, com ha estat la nostra aquí a Hospitalet i
en d’altres llocs i també la tolerància del govern del Partit Popular envers a l’actuació,
per exemple, del “Nudo Patriota Español”, partit ultradretà, que és el que va entrar a
la seu de Madrid, de la Generalitat de Catalunya, que en aquesta campanya del 12
d’octubre va distribuir un pamflet, en el que anomenava a la mare del President Mas, i
que es votés sí, sí, sí, i no vull dir el motiu, perquè em dóna vergonya dir les raons,
aquest és un partit ultradretà, que ja ha comés actes delictius i que continua cometent
actes delictius i el govern no fa res, no fa res, per tant, escolti’m, que hi ha beneplàcit,
sí, i tant que hi ha beneplàcit i tolerància i tot el que vostè vulgui. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, yo diría que si alguien comete un delito, lo que tiene que hacer usted es presentar
la demanda correspondiente y que ya los jueces actuaran en consecuencia. Yo creo
que el discurso del Partido Popular respecto de la violencia, la xenofobia, etc, el
nazismo, ha quedado clarísimo en lo que acabo de decir, más claro me parece que
ya es difícil.
De todas maneras, y lo que iba a decir, yo creo, Sr. Esteve, que la continua
demonización que nos ha tenido permanentemente en este Pleno su socio, su
compañero el Sr. Salmerón, a usted lo ha confundido un poco, como usted y yo
somos católicos, a lo mejor, pues nos ha “trasbalsado” un poquito, pero es que Islas
Baleares no es un distrito de Hospitalet, vístalo como usted quiera, pero Islas
Baleares no es Hospitalet, y usted ha traído hoy aquí una moción de algo en lo que
nosotros no somos competentes, por lo tanto, a partir de ahora, cuando usted diga,
oiga, que hay invasión de competencias, yo le voy a recordar esta moción.
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Sr. Graells, si usted está en contra de la separación de los alumnos por el tema de la
lengua, que oiga, yo lo puedo aceptar, usted opina así, pero llame usted, no ahora
que es tarde, mañana, al Sr. Patxi López y recuérdele que está apoyando un
gobierno en el País Vasco, donde los niños se separan a razón también de la lengua,
si lo quieres en euskera, la educación la tienes en euskera, si la quieres en
castellano, en castellano, o en bilingüe, por tanto, yo creo que también tenemos que
ser un poquito coherentes, también por su parte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, passaríem a l’últim bloc de mocions.

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

MOCIÓ 28.- DE REBUIG A LA BANALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DELS GRUPS
VIOLENTS, FEIXISTES, RACISTES Y XENÒFOBS.
El violent atac dut a terme per grups feixistes contra la Delegació de la Generalitat a
Madrid durant la Diada Nacional ha estat condemnat per les forces democràtiques i
ha posat en primer pla l’existència d’aquests grups violents. Tot i el ressò mediàtic
d’aquest fet, per les seves circumstàncies concretes, no és el primer: Arrosseguem
repetides actuacions de grups de la mateixa ideologia feixista, nazi, xenòfoba o
homòfoba. Dos exemples darrers, l'agressió racista a dues noies a Mataró el dia 23
de maig, o l'atac que va patir el monument als catalans internats al camp d'extermini
nazi de Mauthausen, a Santa Coloma de Gramenet, que ha estat malmès en dues
ocasions recentment. A països europeus, com França i Grècia, l’actuació de grups
feixistes ha provocat ja dos assassinats i ha obert el debat sobre la seva possible
il•legalització
Atès que ningú es pot sorprendre davant els fets gravíssims de Grècia, si abans s’ha
donat carta de normalitat a actuacions que li donaven caliu, i s’ha assistit impassible a
la seva banalització.
Atès que en tenim exemples recents en la delegada del Govern a Catalunya
condecorant a un membre de la División Azul; una bandera franquista presidint una
desfilada en una localitat madrilenya; un festeig taurí celebrat sota una gran pancarta
on deia “Adolf Hitler tenia raó”; o la difusió a les xarxes socials de joves saludant a la
manera feixista i exhibint simbologia franquista.
Ateses les respostes dels càrrecs públics, com la del president de la diputació
valenciana qualificant de “criaturada” l’exhibició de membres de les joventuts del PP
amb simbologia nazi i banderes franquistes, o encara pitjor, l'alcalde de Baralla
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(Lugo) dient que els qui van ser condemnats a mort pel règim franquista seria perquè
ho mereixien; o el president de la Comissió Constitucional del Congrés equiparant la
bandera d'un règim democràtic, la de la II República, amb la bandera dels colpistes...
Atès que la generalització, en declaracions o tertúlies, dels termes “nazi”, “nazisme” i
altres paraules similars i la seva utilització pública com a insult fàcil i recurrent per
desqualificar als adversaris polítics, els banalitza i buida de contingut, com recorden
els col•lectius que van patir-lo directament. L'Amical de Mauthausen recorda que “en
democràcia, cal saber discrepar amb arguments i són les subtileses i els matisos el
que, precisament, caracteritza una societat madura democràticament”.
Dissortadament la brevetat i immediatesa de les xarxes socials, tant bona en altres
aspectes, també facilita la degradació i banalització del llenguatge.
Atès que la confrontació d'idees i la discrepància política no poden avalar ni propiciar
el menyspreu del que va significar el nazisme per a Europa, ni el franquisme per a
Espanya i que aquesta és una frontera que en democràcia una societat no hauria de
creuar.
Atès que davant d’aquests fets, la Comissió Europea ha recordat que les autoritats
públiques, els partits polítics i la societat civil han de condemnar enèrgicament els
comportaments racistes i xenòfobs i lluitar contra els mateixos. D'altra banda, la
Comissió subratlla la importància de preservar la memòria dels crims comesos pels
règims totalitaris i insta als Estats membres a adoptar les disposicions necessàries
per garantir la seva memòria històrica.
Ateses les sentències judicials, que en condemnar la incitació a l’odi i la discriminació
de grups neonazis, condemnen els missatges que culpen els immigrants de treure la
vivenda i la feina als espanyols acusant-los de ser un perill per a la integritat de la
nació i de comportar delinqüència i droga a la vegada que afirmen 'Els carrers ens
pertanyen'.
Atesa la utilització que es fa de celebracions esportives, o d’altres tipus, com la recent
del 12 d’octubre; per a incitar a l’odi i la discriminació, des de grups amb ideologies
totalitàries, amb la voluntat d’ intimidar o agredir a la ciutadania.
Atès el compromís del govern d’aquesta ciutat de protegir amb fermesa el lliure
exercici deis drets i de les llibertats de tothom, per tal que tothom puguem gaudir de
la nostra ciutat, i no tolerarem l’ incivisme que s'expressa de forma individual
dificultant la convivència o el que s'expressa de forma col•lectiva, tot incitant a
l'exclusió i la xenofòbia
Atès que el Reglament de participació ciutadana estableix que cap disposició
d’aquest reglament no pot ésser interpretada en el sentit de facilitar actuacions
encaminades a la destrucció dels drets i les llibertat que s’hi enuncien, que de cap
manera poden emparar expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes,
xenòfobes, sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin
contra els principis de la convivència democràtica.
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El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Condemnar rotundament les actuacions dels grups d’ideologia feixista,
nazi, xenòfoba o homòfoba, l’exhibició impune de simbologia que porta els pitjors
records de la història europea, així com les actituds comprensives, banalitzadores
o pitjor encara justificatives davant aquestes actuacions, i reclamar la seva
il·legalització quan es comprovin els comportaments antidemocràtics.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Manifestar, enguany, el rebuig a l'actuació delictiva expressada en els
fets ocorreguts el passat onze de setembre protagonitzats per membres
pertanyents a grups polítics antidemocràtics i nostàlgics del franquisme que van
assaltar la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid i van agredir alguns
dels assistents, van destrossar mobiliari i van llançar gasos lacrimògens”.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
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TERCER.- Aplicar estrictament els diferents reglaments municipals per tal de no
emparar de cap manera expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes,
xenòfobes, sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que
atemptin contra els principis de la convivència democràtica.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Instar al Departament d’Interior del Govern de la Generalitat a investigar
a fons l’activitat de grups feixistes, nazis o neonazis a Catalunya, i els seus
vincles amb altres grups europeus, per tal de perseguir aquestes actuacions.

e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a introduir en el marc de la reforma del Codi
Penal, la tipificació com delicte dels actes d’apologia de la dictadura franquista, el
feixisme o el nazisme, així com la negació o trivialització de l’Holocaust.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat a donar compliment a les
disposicions sobre la memòria històrica, aportant els recursos necessaris.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 18 vots favorables dels representants del
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PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, 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 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SETÈ.- Instar al Govern de l’Estat a deixar d’obstaculitzar la cooperació judicial
amb Argentina a la que està obligada en el cas dels crims del franquisme.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ amb 24 vots favorables dels representants del
PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; idels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
VUITÈ.- Traslladar el present acord als grups parlamentaris del Congrés i el
Senat i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Delegada del
Govern i a les entitats cíviques de l’Hospitalet.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 29.- DE SUPORT A LA VAGA DE DOCENTS A LES ILLES BALEARS I
DE REBUIG A L’ANOMENAT “TRACTAMENT INTEGRAL DE LLENGÜES” QUE
PRETÉN IMPOSAR EL GOVERN BALEAR.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a petició del grup municipal de Convergència i Unió, i sotmesa a
votació s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, 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 8 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears, del dia 19 d’abril de 2013, va
aprovar el “decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres
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docents no universitaris de les Illes Balears,” un decret que limita l’educació en català,
dificultant enormement l’objectiu d’aconseguir que els escolars,i a la llarga la societat,
conegui adequadament la llengua pròpia del país. Al decret s’hi ha oposat la Mesa
sectorial d’educació, els representants dels professors, la Universitat de les Illes
Balears, la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (COAPA)i el
Consell escolar de les Illes Balears.
Atès que l’article 4.3 de l’Estatut de les Illes Balears afirma que ‘les institucions de les
Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures
necessàries per assegurar-ne el seu coneixement i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans
de les Illes Balears”. Mentre es porta a terme aquest atac a la llengua catalana i al
sistema d’immersió lingüístic de l’escola pública balear, segons estudis de l’Institut
Balear d’Estadística, el coneixement i l’ús públic del català són clarament deficitaris a
les Illes.
Atès que tanmateix, les Illes Balears tenen aprovada una Llei de normalització
lingüística, avalada per l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes, que estableix
que ‘la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana
serà la Universitat de les Illes Balears’, institució que el govern de Bauzà no ha
consultat en tot aquest procés. A més, aquesta Llei compromet els poders públics a
fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua catalana en l’àmbit oficial i
administratiu i l’ús progressiu del català com a llengua vehicular en l’àmbit de
l’ensenyament, segons es desprèn de l’article 1.b.
Atès que amb la nova normativa aprovada, el govern balear restringeix l’ús vehicular
del català amb un decret de tractament integral de llengües que pot trastocar el model
d’escola inclusiva balear que ve funcionant a les Illes des de la recuperació de la
democràcia. Un model d’immersió lingüística avalat per l’Institut d’Avaluació i Qualitat
del Sistema Educatiu de les Illes Balears que posa de relleu que els millors resultats
educatius, també en llengües, s’obtenen en cen- tres que fan ús del català com a
llengua vehicular.
Atès que hem reiterat repetidament i defensem que l’escola és un espai de
convivència i té una funció socialitzadora indeclinable, perquè la compleixi
adequadament, s’han d’evitar distincions entre els nens per la llengua
d’ensenyament, com preveu el decret de llengües en el primer aprenentatge o la
proposta del Govern de l’Estat de pagar centres privats per als pares que vulguin
l’educació en castellà.
Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles de les Illes
Balears, on la immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió social, on es
té com a objectiu principal aconseguir que ningú pugui ser discriminat socialment per
raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del català i de l’espanyol
independentment de la llengua inicial, evitant així la segregació dels alumnes; i que
malauradament és atacat pel Govern Balear amb diferents mesures.
El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
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proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a totes les mobilitzacions, pacífiques i unitàries, que defensen
el català com a llengua vehicular a les Illes Balears.
Segon.- Instar el Govern de les Illes Balears a derogar el decret sobre tractament de
llengües en l’ensenyament i a evitar qualsevol acció que promogui la distinció dels
alumnes segons la seva llengua d’aprenentatge o a la fragmentació de la societat en
comunitats lingüístiques.
Tercer.- Reiterar la defensa del model língüístic d’immersió i reclamar al Govern de
les Illes Balears i al Govern de l’Estat a què no es faci desaparèixer el model lingüístic
que fins ara hi havia implantat a totes les escoles públiques de les Illes on la immersió
lingüística havia estat fins ara un instrument de cohesió social.
Quart.- Transmetre al Govern balear, per mitjà dels mecanismes al seu abast, la
necessitat d'acomplir els articles vigents a l’actual Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears que es refereixen a la llengua catalana com a llengua vehicular de
l’ensenyament en aquesta comunitat i, per tant, a retirar el Tractament Integral de
Llengües (TIL) que no està avalat per la comunitat educativa balear.
Cinquè.- Instar al Govern de les Illes Balears a defensar l’oficialitat i la unitat de la
llengua catalana a tots els àmbits en els quals és qüestionada i l’emplaça a recuperar
el consens social en matèria lingüística i en les propostes educatives bàsiques.
Sisè.- Exigir al conjunt d’institucions competents, el compromís de garantia d’unitat
de la llengua catalana en tot el territori del domini lingüístic català.
Setè.- Proposar als grups que recolzen aquesta moció, que els seus membres
realitzin una aportació econòmica en el compte corrent núm 2056-0009-744102003418 de Caixa Colonya (Obra Cultural Balear) per la campanya de fons de
caixa impulsada pel col·lectiu de docents, per fer front a les despeses d'organització,
defensa jurídica i temes legals i per necessitats urgents dels vaguistes.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de les Illes Balears, a la Universitat
de les Illes Balears, Assemblea de Docents de les Illes balears, a l’Obra Cultural
Balear, a la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (COAPA) i al
Consell escolar de les Illes Balears.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de PxC, números
30 i 31, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, nosaltres portem aquí a l'Hospitalet, una moció que hem
portat a molts ajuntaments de Catalunya, i és una que el que acabem és instant a la
regidoria de Promoció Econòmica, a estudiar l’elaboració d’una campanya publicitària
per conscienciar sobre els beneficis d’adquirir productes de proximitat que també posi
en valor els distintius Denominació d’Origen Protegida, Indicació Geogràfica
Protegida i Especialitat Tradicional Garantida. Així mateix demanem que incentivi la
seva adquisició i promocioni aquest model de producció, distribució i consum, basat
en la potenciació de les relacions humanes, criteris d’eficiència energètica,
transparència informativa, protecció de llocs de treball amb condicions laborals dignes
i qualitat dels productes. És una moció que hem portat a molts ajuntaments, amb el
qual ens fem ressò d’ella i la llegirem.
En el primer punt diem que atès que el consum de productes de quilòmetre zero és
positiu per al medi ambient, ja que contribueix a fomentar l’estalvi energètic i reduir
l’emissió de CO2 en escurçar les distàncies que han de recórrer els aliments des del
seu lloc de producció, elaboració o collita, fins al centre des d’ on es distribueixen al
consumidor final.
Atès que la davallada del consum intern és un dels causants de la situació de
recessió econòmica i que els signes de recuperació encara no han arribat a aquest
àmbit. El turisme i les exportacions són els únics indicadors que llencen dades
positives i les previsions apunten que el consum serà l’últim a recuperar-se.
Atès que la venda de proximitat reverteix en un benefici per a l’economia local,
perquè garanteix la continuïtat i creació de llocs de treball al municipi i a la comarca i
en general a l’entorn més immediat.
Atès que el consum de productes locals potencia la construcció d’una identitat
territorial pròpia i contribueix a l’arrelament dels seus consumidors amb l’entorn que
els proveeix els productes alimentaris i begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre
tipus.
Generalment els aliments procedents de l’estranger es recol·lecten abans de la seva
maduració per tal que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva
destinació final, per això en moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els
aliments de proximitat en canvi són més frescos, ja que se solen collir en temporada i
en el seu moment de maduració, perquè no han de fer grans viatges fins arribar al
consumidor final. D’igual mode és possible que per mantenir frescos els aliments fins
que arriben al supermercat també els hagin sotmès a algun procés químic addicional,
a aquests productes que vénen de l’estranger, que resulta innecessari quan
s’adquireixen aliments de proximitat perquè arriben en el seu moment òptim de
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consum.
En les últimes dècades, lamentablement les grans multinacionals s’han servit de les
avantatjoses condicions que els brinda el lliure mercat, per monopolitzar gran part de
l’oferta comercial d’aliments. Tant és així que molts dels productes que es poden
trobar als establiments comercials de la nostra ciutat, són els mateixos que els que es
poden trobar en ciutats d’altres països. En aquest sentit, i davant de l’efecte
globalitzador del domini de les grans distribuïdores comercials, l’existència de
productes agraris i ramaders locals propis representa un valor afegit de singularitat
que es pot fer servir com un atractiu en l’oferta de serveis i productes a aquells qui
visiten la nostra localitat.
Atès que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea,
han suposat la progressiva supressió de la protecció de la què gosaven productes
alimentaris locals com l’avellana, l’ametlla i l’oli, i ha donat entrada a d’altres que com
l’ametlla nord-americana, l’avellana de Turquia i recentment l’oli del Marroc. Això ha
permès, en alguns casos, que els productes locals hagin de competir amb la
competència deslleial dels productors que obtenen els seus productes pagant sous
ínfims i en condicions laborals o fins i tot servint-se del treball infantil.
Atès que el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l’entorn més
immediat.
Per tot això hem demanat el que dèiem al principi de la moció i també demanem
impulsar la introducció de productes de proximitat en l’oferta dels locals d’hostaleria i
restauració del municipi i informar-ne els clients de la procedència dels mateixos
d’una manera visible.
L’altra moció que portem, és una moció de rebuig a la utilització de menors amb fins
polítics, ve derivada del que va fer la televisió pública catalana, televisió pública
catalana que es paga amb diners de tothom, que paga uns sous desorbitats a la gent
afí, que ens ha costat gairebé, des del 2007 fins ara, 3.000 milions d’euros, que és
una televisió completament deficitària amb la caiguda dels ingressos per publicitat.
Doncs aquesta televisió pública catalana nostra, el que va fer l’11 de setembre,
utilitzant nens per difondre un missatge polític, ho considerem lamentable i propi
d’altres èpoques. Això, TV3 va recordar tranquil·lament els informatius del NODO que
utilitzaven el Frente de Juventudes o coses així, utilitzant nens per, al cap i a la fi,
donar un missatge d’odi cap a la resta d’Espanya.
Lamentablement, aquesta televisió encara avui en dia és pública i diem
lamentablement, perquè TV3 l’única solució que tindria avui en dia és privatitzar-se, ja
que no fa cap servei públic als catalans. L’únic servei que fa és al govern de
Convergència i Unió i d’Esquerra Republicana, difonent contínuament el seu missatge
independentista i carregat d’odi cap a la resta d’Espanya.
El que va fer utilitzant nens, per dir frases com, Espanya ha de rendir-se, el que fa
aquesta utilització és vulnerar molts articles de la Llei de protecció jurídica del menor,
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on es prohibeix explícitament utilitzar aquest nens, utilitzar menors, per a fins polítics,
o utilitzar menors amb el menyspreu que això suposa a la seva honra.
Hem vist també que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va obrir la porta a la crítica
a mitjans de comunicació, inclús de programes concrets, com es va fer en un Ple, una
moció que es va aprovar en un Ple el 28 de maig de 2013, on es sol·licitava la
retirada d’un vídeo reportatge de Telemadrid.
Per això, com ho vam fer o es va fer sobre un reportatge de Telemadrid, que aquí
“rara avis” ho va veure algú, doncs demanem mostrar el nostre rebuig a la utilització
de menors amb fins polítics als mitjans públics de la Generalitat de Catalunya. I
també demanem instar el Govern de la Generalitat a esclarir en sessió parlamentària,
el cost que va suposar per als catalans la cobertura de la “cadena humana” de l'11 de
setembre, ja que aquest cost l’hem pagat tots els catalans. I, òbviament, el que
desitjaríem i instem, encara que em sembla realment molt difícil que ens facin cas, és
instar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a vetllar per la imparcialitat
política en els continguts dels mitjans de comunicació pública. Res més.

Essent les 22.05 hores, abandona la sessió el Sr. Lluís Esteve Garnés, regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

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

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per raons de tots conegudes, votem en contra de les
dues mocions, només dos comentaris. En la moció de rebuig a la utilització de
menors amb fins polítics, només un comentari, que és que no fa gaire que ens han fet
arribar un vídeo de YouTube, de Plataforma per Catalunya, precisament un vídeo
electoral, en el qual sortien nens en una campanya electoral de Plataforma, per tant, li
demanaria que se’l mirés i a la seva direcció també li doni aquesta recomanació, que
també sortien nens en el vídeo, i sortia també, en un altre vídeo, el Sr. Anglada en el
qual saludava al primer nadó que havia nascut a Catalunya, però només el que era
autòcton, per tant, el que tenia ascendents catalans.
I sobre la primera moció, doncs com hem dit votem en contra, com ja saben, només
és una moció pràcticament impecable en el contingut, des del punt de vista de la
defensa del desenvolupament local, argumentada des del desenvolupament local,
des del comerç de proximitat, només se li ha escapat una coseta en un paràgraf, que
era allò del tema de Turquia i del Marroc, i allà se li veia ja una mica, doncs la
intencionalitat, perquè no sortien les pomes de França o el formatge Italià, sortia
Turquia i el Marroc. Però bé, per les raons que ja coneixem, doncs votem en contra
de les dues.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, breuement, del programa que parlen del “Info K”, si no
m’equivoco, és un programa que fa molt de temps que dura, que demanen sempre en
els joves, perquè són joves, són teenagers, són adolescents, que per tant, tenen
criteri i, ens agradi o no, tenen la seva opinió, i això passa també a les cases, que els
nois de 13, 14, 16 anys, tenen criteri i, per tant, diuen el que pensen. I se’ls ha
preguntat de moltíssimes coses i se’ls ha fet valorar des de la crisi, les retallades, el
terrorisme, sí, l’11 de setembre i també el 12 d’octubre. Per tant, escolti’m, jo crec que
forma part del que és un programa informatiu i que, per tant, en aquest sentit,
nosaltres no hi veiem problema, votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
I l’altra moció? Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. L’altra moció, vull fer notar que la Diputació de Barcelona té
en funcionament, des de fa uns anys, l’anomenada xarxa de productes de la terra,
que cobreix tot el territori. Aquest és un sector on participen al voltant de 766
empreses i més de 2.800 productes i que participa l’administració intensivament, en
aquest cas la Diputació de Barcelona. Votarem a favor del seu primer punt, en contra
del 2 i el 3, i abstenció en el 4, en el sentit que entenem que els titulars d’hostaleria i
restauració ja tenen prou experiència per saber quina és l’orientació que requereix el
seu negoci, el mateix que les empreses gestores de menjadors, que han de prioritzar
sobretot els criteris de qualitat. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. La segunda moción la votaremos a favor y respecto a la primera,
consideramos que la utilización política de menores en la televisión pública catalana
supone una vulneración del libro de estilo de la Televisión de Cataluña, la televisión
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pública catalana no debe tomar partido por ninguna opción política, ya que es, o
debería ser, la televisión de todos, y menos aún utilizar a menores a favor de una u
otra opción política. El 27 de septiembre el Consell de l’Audiovisual de Cataluña,
adoptó un acuerdo por el cual se recogía que no se debería utilizar a niños con tal de
escenificar conflictos o confrontaciones propias del mundo adulto, evidentemente TV3
vulneró ese acuerdo. Por eso no sólo condenamos la utilización de los menores con
fines partidistas, sino que también solicitamos, como ya hicieron nuestros
compañeros en el Parlament de Catalunya, la dimisión del director de Televisión de
Catalunya, por este motivo. Y, en ese sentido, votamos a favor de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit dels Socialistes, Sr. Fran Belver i Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Bé, en el cas de la primera moció, em penso que anava la primera, el tema de la
protecció..., de la número..., jo la tinc la 15 perquè estic en la còpia literal, però em
sembla que és la 31, li votarem a favor, li votarem a favor amb un cert disgust per
algunes de les qüestions que ha plantejat, perquè a mi se m’ha fet difícil en algun
moment, algunes de les qüestions que vostè ha plantejat en aquest Ple, realment
molt difícil, Sr. Ordóñez. Però, en fi, dir-li que la davallada del consum intern no és
una causa de la recessió, és la conseqüència d’aquesta recessió, respecte d’algunes
qüestions que planteja en els atesos sobre l’agricultura, a la ciutat no en tenim,
evidentment productes agraris i ramaders locals tampoc n’hi ha, i les polítiques
aranzelàries entenem que no suposen una desprotecció econòmica, sinó tot el
contrari, són una millora en la competitivitat global de l’economia. A més a més
d’això, jo crec que hem de recordar que en les qüestions de política econòmica
europea, al menys els espanyols i els catalans, no podem oblidar la solidaritat des del
fons de cohesió, per cert, demanat per alguns governs socialistes, i el fons social
europeu.
Bé, per tant, li votarem a favor, ja li he avançat, és feina que crec que farem de bon
grau, perquè hem fet una campanya aquest any, vostè l’ha vist, compra a l'Hospitalet,
ha estat una campanya llarga, en la qual l’Ajuntament ha fet un esforç que la gent
compri a la ciutat i, evidentment, productes entenem com locals, productes del mercat
propi nostre, que és l’europeu, i crec que en aquesta moció també se li veu, jo no li
veig la intenció que li veu algun altre portaveu, li veig la bona intenció de recolzar,
evidentment, el mercat, jo diria que no només nacional, sinó el mercat propi que
tenim a l’entorn de la producció i del consum aquí a Catalunya. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.
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SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per parlar de la moció del rebuig a la utilització de
menors amb fins polítics. A veure, nosaltres fa..., el grup parlamentari socialista fa
molt pocs dies va presentar una moció en el Ple del Parlament de Catalunya, a més a
més, recolzada per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, per
Convergència i Unió, per Esquerra Republicana, on ja se’n parlava, per dir-ho
d’alguna manera, de totes les qüestions que aquí vostè treu a col·lació, referent a tot
el tema de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i tot el que fa referència a
la Corporació Catalana de Mitjans.
Per tant, entenem que això ja està en l’estadi on ha d’estar i que, per tant, no cal, en
aquest cas, fer una moció en aquest sentit. A més a més, quan vostè titula una moció
com a “moció de rebuig a la utilització de menors amb fins polítics”, i tret del primer
acord, la resta no parla de res de menors, només el primer acord, el primer acord sí
que és mostrar el rebuig a la utilització de menors amb fins polítics, vostè diu als
mitjans públics de la Generalitat de Catalunya, jo diria a qualsevol mitjà de
comunicació, però és igual, ara, a partir d’aquí, del segon al quart, perquè el cinquè
és donar trasllat, vostè parla d’altres coses que res tenen a veure amb aquesta
moció.
I vostè, a més a més, feia referència a una moció que vam fer en aquest Ple, en el
mes de maig, on demanàvem la retirada de..., en aquest cas de la web, perquè ja
estava allà, de Telemadrid, d’un programa, i dir-li que encara que sembli mentida,
perquè la veritat és que no sempre passa, que sàpiguen tots els regidors que el que
fem aquí sí que serveix d’alguna cosa. Ens ha contestat l’oficina del Defensor del
Pueblo i ens explica que han tingut en compte la nostra moció, que han fet revisar i
que han revisat aquell programa al qual nosaltres fèiem esment, i vist tot el que han
vist, culmina, no els hi llegiré tota la resolució, però diu: “en razón de todo ello y tras
lamentar que no se hayan respetado en dicho programa, los principios que deben
presidir la programación de toda televisión pública, se expresó el parecer de que
Telemadrid debería lamentar públicamente, la emisión de fragmentos de este
programa”. Amb la qual cosa, que tinguem clar que quan fem les coses en
condicions, quan estan ben argumentades i quan estan ben ressenyades, sí que
tenen el seu ressò, ja els hi dic que el Defensor del Poble ens ha contestat en
aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez, vol intervenir?

SR. ORDÓÑEZ
Sí, muy breve. Obviamente, agradecerle al Sr. García Mompel y hay que decirlo, la
campaña que están haciendo nos parece correcta y nosotros queríamos hacer un
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énfasis en esto, agradecerle un poco donde ha marcado, bueno, ha visto que la
intención, poniendo los países que hemos puesto, no era precisamente la que ha
marcado otro grupo parlamentario, ya que ya sabemos como es su mentalidad,
porque han cogido sólo los países que les interesa y Norteamérica se lo ha saltado,
pero bueno, como ya sabemos como es su mentalidad, tampoco se lo tendremos en
cuenta.
Realmente, no sé en qué vídeo de campaña se utilizan niños, obviamente si un
presidente de un partido sale con un niño en un vídeo, porque es el primer catalán
del año, eso han salido todos los políticos. Es mucho más grave que se ponga en una
televisión pública, la cual pagamos todos, esa la pagamos todos, el hacer un vídeo tú,
pues te lo pagarás tú.
Realmente, Sr. Belver, los otros puntos, obviamente cuando uno hace un título de
una moción y hace muchos acuerdos, pues se piden muchas cosas y, obviamente,
claro que tienen que ver con esta moción, porque básicamente están basados en lo
que pasó el 11 de septiembre y la utilización de niños en el “Info K”, y está clarísimo.
Otra cosa es que ustedes o que usted no lo quiera votar a favor por otros motivos que
no quiere desvelar.
I, Sra. Borràs, lamento dir-li que nens de 10 anys, ara no està, però no tenen cap
criteri ideològic, ni polític, o sigui, no digui que són nens de 16 anys, quan van
entrevistar nens de 10 anys. Però bé, no ens allargarem més i simplement era per
respondre a les seves afirmacions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sí, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Pel que fa referència a la moció aquesta d’utilització dels menors, doncs puntualitzar
que van haver-hi quatre intervencions, un d’ells em sembla que tenia 10 anys, l’altre
tenia 13, l’altre 14 i l’altre 16 anys, llavors, vostè no té nens, fills adolescents
d’aquestes edats, jo els tinc a casa, el programa aquest “Info K” es fa cada dia per la
tarda al canal K3 i és com si fos un informatiu fet i pensat i dirigit a nens, llavors, quan
han parlat de retallades de sanitat, els nens, bé, ha hagut una mena de reportatge
explicant això de les retallades i pregunten als nens què els hi sembla, quan hi ha
hagut algun tema relacionat amb el terrorisme, exactament el mateix. És un programa
pensat i dissenyat per a nens, llavors, el dia 11 de setembre la notícia era la “Via
Catalana” i ens agradi o no era aquesta la notícia i els nens d’aquestes edats, ens
agradi o no, torno a dir-li, tenen criteri propi. A ningú aquí li sorprendrà, jo no sóc
independentista, és una cosa que és coneguda, la meva filla de 13 anys ho és i la
meva filla de 13 anys va quedar amb dues amigues per anar a la “Via Catalana”, jo no
la vaig acompanyar, té criteri propi amb 13 anys, quasi 14 anys que té. Sí, els nens
d’avui en dia tenen criteri propi i opinen sobre les coses amb aquestes edats. I aquest
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programa de televisió està pensat per això, perquè els nens participin i estiguin al dia
de les notícies que van sorgint, independentment de la notícia, i la prova la té que el
dia 12 d’octubre l’Info K va parlar, bé, el dia 12 no, perdó, va ser el dilluns següent,
Info K va parlar de la manifestació que havia hagut el dia 12 d’octubre i del dia de la
Festa Nacional Espanyola i la desfilada, etc. No fem passar una cosa que no és per
una cosa, no, no, és un informatiu que s’emet de dilluns a divendres al K3, fet,
destinat i dirigit als nens, als adolescents, no als nens, als adolescents, perquè jo en
tinc tres a casa i el d’11 anys passa bastant, però els altres dos més grans sí que el
segueixen.

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

MOCIÓ 30.- DE REBUIG A LA UTILITZACIÓ DE MENORS AMB FINS POLÍTICS.
Ha estat rebutjada amb 18 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Salmerón; i amb 8 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació.

MOCIÓ 31.-

PER LA PROMOCIÓ DELS PRODUCTES DE PROXIMITAT.

Atès que el consum de productes de quilòmetre zero és positiu per al medi ambient,
ja que contribueix a fomentar l’estalvi energètic i reduir l’emissió de CO2 en escurçar
les distàncies que han de recórrer els aliments des del seu lloc de producció,
elaboració o collita fins al centre des d’ on es distribueixen al consumidor final.
Atès que la davallada del consum intern és un dels causants de la situació de
recessió econòmica i que els signes de recuperació encara no han arribat a aquest
àmbit. El turisme i les exportacions són els únics indicadors que llencen dades
positives i les previsions apunten que el consum serà l’últim a recuperar-se.
Atès que la venda de proximitat reverteix en un benefici per a l’economia local perquè
garanteix la continuïtat i creació de llocs de treball al municipi i a la comarca i en
general a l’entorn més immediat.
Atès que el consum de productes locals potencia la construcció d’una identitat
territorial pròpia i contribueix a l’arrelament dels seus consumidors amb l’entorn que
els proveeix els productes alimentaris i begudes, productes tèxtils i de qualsevol altre
tipus.
Generalment els aliments procedents de l’estranger es recol·lecten abans de la
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maduració per tal que puguin resistir el viatge en contenidors frigorífics fins a la seva
destinació final; per això en moltes ocasions perden propietats alimentàries. Els
aliments de proximitat son més frescos, ja que se solen collir en temporada i en el
seu moment de maduració perquè no han de fer grans viatges fins arribar al
consumidor final. D’igual mode és possible que per mantenir frescos els aliments fins
que arriben al supermercat també els hagin sotmès a algun procés químic addicional,
que resulta innecessari quan s’adquireixen aliments de proximitat perquè arriben en
el seu moment òptim de consum, amb els corresponents nutrients i alhora benefici
per a la salut del consumidor.
En les últimes dècades les grans multinacionals s’han servit de les avantatjoses
condicions que els brinda el lliure mercat per monopolitzar gran part de l’oferta
comercial d’aliments. Tant és així que molts dels productes que es poden trobar als
establiments comercials de la nostra ciutat són els mateixos que els que es poden
trobar en ciutats d’altres països. En aquest sentit, i davant de l’efecte globalitzador del
domini de les grans distribuïdores comercials, l’existència de productes agraris i
ramaders locals propis representa un valor afegit de singularitat que es pot fer servir
com un atractiu en l’oferta de serveis i productes a aquells qui visiten la nostra
localitat.
Atès que les polítiques aranzelàries d’Espanya, que depenen de la Unió Europea,
han suposat la progressiva supressió de la protecció de la què gosaven productes
alimentaris locals com l’avellana, l’ametlla i l’oli, i ha donat entrada a d’altres que a
l’ametlla nord-americana, l’avellana de Turquia i recentment l’oli del Marroc. Això ha
permès, en alguns casos, que els productes locals hagin de competir amb la
competència deslleial dels productors que obtenen els seus productes pagant sous
ínfims i en condicions laborals o fins i tot servint-se del treball infantil.
Atès que el consum de productes de proximitat crea sinèrgies amb l’entorn més
immediat.
Atès que el consum de productes de proximitat tendeix ponts entre el món rural i el
món urbà, permet conèixer el destinatari dels diners que paguen els consumidors i
permet als productors rebre un preu més just pels seus productes perquè elimina
intermediaris.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 25 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
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Ordóñez i Sánchez; i amb 1 vots en contra del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Salmerón; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Que l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació estudiï l’elaboració
d’una campanya publicitària per conscienciar sobre els beneficis d’adquirir
productes de proximitat que també posi en valor els distintius DOP (Denominació
d’Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida), ETG (Especialitat
Tradicional Garantida), incentivi la seva adquisició i promocioni aquest model de
producció, distribució i consum basat en la potenciació de les relacions humanes,
criteris d’eficiència energètica, transparència informativa, protecció de llocs de
treball amb condicions laborals dignes i qualitat dels productes.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 5 vots en contra dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Salmerón; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Impulsar la introducció de productes de proximitat en l’oferta dels locals
d’hostaleria i restauració del municipi i informar-ne els clients de la procedència
dels mateixos d’una manera visible.
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 Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 5 vots en contra dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Salmerón; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar les empreses que gestionen els menjadors escolars a introduir
el criteri de compra d’aliments de proximitat.
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 Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 1 vot en contra del representant
d’ICV-EUiA, Sr. Salmerón; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi, als
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mitjans de comunicació públics de la ciutat, a les empreses que gestionen els
menjadors escolars, als centres escolars de titularitat municipal, a les
associacions de comerciants i botiguers de la ciutat, a l’agrupació local de la Unió
de Botiguers de Catalunya, als comerciants dels mercats municipals i a les
associacions de paradistes dels mercats municipals, a l’Associació Agrària de
Joves Agricultors (Asaja), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), a
Unió de Pagesos i a la Conselleria de Conselleria d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 39773, de 4 de setembre de 2013, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 39773 i de data 04/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari
que es va celebrar el passat d 20/09/2013 i de la que es va demanar ajornament
en relació a: “En los alrededores del Mercado de Collblanc, incluida la C.
Progreso durante todo el dia un individuo entra en los establecimientos de la
zona solicitando limosna a dependientes y clientes. Dadas las quejas de éstos....”
Resposta:
Según la información que nos aporta la Unidad de Proximidad respecto a este
hecho, se trata de una persona habitual conocida por los agentes, que altera el
orden pero no causa situaciones de peligro, y que suele moverse por otro
barrio .
Respecto al barrio de Collblanc, de manera puntual se le ha visto por los
alrededores del mercado y la actuación nada más detectarlo, ya sea en esta
ubicacion como en cualquier otra, es actuar y corregir comportamientos sin más,
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ya que esta perfectamente identificado.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 35
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 12, 13, 19,
26 i 30 de setembre i 1, 2, 4, 7 i 8 d’octubre de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 40503, de 12 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
En la calle Transversal esquina con calle Moderna (barrio de Santa Eulàlia) hay una
finca de viviendas a medio construir. La obra está paralizada desde hace años y la
falta de recursos económicos hace pensar que no hay calendario para finalizar el
bloque de viviendas.
Dada la situación se construyó un muro de 2 metros de altura perimetral con una
puerta de hierro para impedir el tránsito de personas y evitar accidentes, al estar la
finca abandonada. Según denuncian los vecinos, cada vez con más intensidad se
cuelan en la finca drogadictos e indigentes que saltan hasta las fincas colindantes y
roban (bombonas de butano, ropa, agua, etc) hecho que está provocando que los
vecinos vivan una constante situación de inseguridad en sus propias casas. También
denuncian que la situación de insalubridad de la finca provoca que la basura genere
ratas que saltan hasta otras fincas.
Además los vecinos explican que hace pocos días se produjeron dos episodios
lamentables: el 1 de septiembre, la puerta de hierro cayó al suelo hiriendo a una niña,
hecho que requirió la presencia de protección civil. Esa misma semana, hechos de
vandalismo provocaron la llamada a los Mossos d’Esquadra por parte de los vecinos.
Según nos cuentan dichos vecinos, que se han dirigido al Ayuntamiento y a la
regiduría de Santa Eulàlia (concretamente han hablado con el Sr. A.O.) pero esta
persona les dice que el Ayuntamiento no puede hacer nada, aunque se les dice que
esta finca está en “Código Amarillo”.
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Al respecto solicitamos saber:
¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de la situación que viven los vecinos
de las calles Transversal y Moderna?
¿Existe algún expediente con las denuncias de los vecinos y con los informes
de Mossos d’Esquadra y protección Civil personados en la finca?
¿Se han puesto en contacto con los propietarios de la finca para intermediar
alguna solución (como por ejemplo elevar el muro y bloquear las escales interiores)?
¿Qué medidas ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno antes de que el Sr.
Orellana asegure a los vecinos que desde el Ayuntamiento no se puede hacer nada?
-

¿Qué significa que la finca se encuentra en situación de “Código Amarillo”?

¿Los Servicios municipales han llevado a cabo alguna actuación de limpieza
de la zona? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cúando está previsto hacer una nueva
actuación de limpieza?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40503 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari que
es va celebrar el dia 20/09/2013 i de la que es va demanar ajornament en relació a:
“En la calle Tranversal esquina con calle Moderna (barrio de Santa Eulàlia hay una
finca de viviendas a medio construir . Solicitamos .....
Resposta:
Informar-vos que no existeix cap expedient obert respecte a queixes veïnals respecte
d’aquest immoble ni en Mossos d’Esquadra ni en Protecció Civil. Només consta per
registre una instancia d’un veí del carrer Transversal .
A l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, tant en el que correspon a notificacions
a Guardia Urbana con al servei de Convivència no ens consta cap notificació ni
denuncia de veïns respecte a ocupacions ni actes de vandalisme.
Així mateix, l’àrea d’Espais Públics informa que hi ha obert un expedient per
incompliment de l’ordre d’adopció de mesures de seguretat en la finca i de neteja
general de l’obra.
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S’ha mantingut contacte amb la propietat mitjançant les notificacions realitzades, per
tal que es compleixi amb els requeriments sol·licitats. Cal dir que la tanca compleix
amb els mínims establerts per les Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
Als serveis Municipals no els hi correspon cap actuació de neteja en la zona al
tractar-se d’un espai privat. Els responsables de la neteja son el titulars de la llicència
, els quals ja estan requerits per col·lacionar la problemàtica plantejada.
Per altre banda desconeixem el significat de la situació “Codigo Amarillo” ja que no
correspon a cap senyalització ni codificació existent tipificada per els serveis de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme i/o la d’Espais Públics.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 40504, de 12 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
Según denuncian los vecinos de la zona de Santa Eulàlia, el cruce de la calle General
Prim con la Avenida de Santa Eulàlia está provocando desde hace tiempo numerosos
incidentes y accidentes entre vehículos y peatones.
La finca que se encuentra en la esquina de la calle General Prim con la Avenida
Santa Eulàlia impide la correcta visibilidad de los conductores que se encuentran en
General Prim ya que éstos deben detener su marcha antes del paso de peatones y
desde ese punto no se pueden ver de los vehículos que se aproximan por la Avenida
Santa Eulàlia. Tal es así, que los conductores que circulan por la calle General Prim
tienen que detener la marcha en pleno paso de peatones para poder incorporarse sin
peligro a la Avenida Santa Eulàlia.
Al respecto solicitamos saber:
¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de los incidentes y accidentes que
se han producido en esta intersección vial?
¿Ha pensado el Equipo de Gobierno en modificar la señalización para mejorar
la circulación tanto de peatones como de vehículos, evitando así más incidentes?
¿Se ha pensado en instalar un semáforo en este punto, tal y como reclaman
los vecinos?
Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la previsión de instalar dicho
semáforo?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 40504 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Según denuncian los vecinos de
la zona de Santa Eulália, el cruce de la calle General Prim con la Avenida de Santa
Eulàlia està provocando des de hace tiempo numerosos incidentes y accidentes entre
vehiculos y peatones. ... al respecto solicitamos saber: “¿Tiene constancia el
Ayuntamiento...”
Resposta:
Consultada la base de dades d’accidents, des de principis d’any s’han produït quatre
accidents en aquest punt i en cap d’ells els motius han estar la falta de visibilitat. La
senyalització en el lloc és la correcte. Els edificis no són de nova construcció i mai
se’ns ha fet arribar aquest incident. No obstant, des del departament de Mobilitat es
controlarà aquesta situació.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 40505, de 12 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
Vecinos de la calle Aguas del Llobregat se quejan que los camiones que descargan
para la tienda situada en av. Isabel la Católica, Schlecker, entran por la c. Aguas, en
la que estacionan a primera hora de la mañana (7 horas o incluso antes de esta hora)
y desde allí llevan la carga en carritos hasta la tienda, provocando mucho ruido y
alterando el descanso de los vecinos de manera diaria.
Según nos explican los vecinos, han llamada muchas veces a la Guardia Urbana
denunciando la situación que viven y rogando que se obligue al supermercado a
retrasar la carga y descarga diaria.
Los vecinos de esta calle, que además es zona de bares y locales que no respetan el
descanso vecinal y cierran a partir de las 3 de la madrugada, llevan años quejándose
que entre unas cosas y otras no pueden dormir (como máximo 3 horas diarias).
Ante esta situación, solicitamos conocer:
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¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de las reiteradas denuncias de los
vecinos sobre esta situación?
-

¿Existe algún expediente abierto que acredite estas denuncias?

¿A partir de qué hora los camiones de transporte de mercaderías pueden
iniciar la carga y descarga para las tiendas, locales, etc.
El Equipo de Gobierno se ha puesto en contacto con los gerentes del
supermercado para solucionar el problema?
¿Qué medidas piensa tomar a partir de ahora el Equipo de Gobierno en esta
zona para velar por el descanso de los vecinos?”

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 de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 40505 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 20/09/2013 en relació a: “Vecinos de la calle Aguas del
Llobregat se quejan que los camiones que descargan para la tienda...
Resposta:
No tenim constància d’aquesta anomalia durant aquest any no s’ha rebut cap
requeriment pels sorolls produïts amb motiu de la descarrega de camions del
supermercat Schlecker, ni abans de les 7’00 hores ni després. Consta una queixa
d’un veí en el 2011 i dues en el 2012. No obstant, es deriva el tema als agents de la
zona per el seu control i seguiment i si es detecta parlar amb els responsables
corresponents.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 40506, de 12 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
La confluencia de las calles Aguas de Llobregat, Renclusa y Diógenes, es una zona
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de bares y locales musicales que según los vecinos de la zona, perjudican el
descanso y civismo de la zona.
Al respecto solicitar la siguiente información:
Número de quejas recibidas por el ayuntamiento sobre temas de incivismo en
estas calles ( orines, gente tomando alcohol, posible tráfico de drogas, ruidos, etc)
Qué medidas ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno para garantizar el
descanso vecinal?
Qué medidas tiene planteadas a partir de ahora para solucionar el problema
de ruidos e incivismo en la zona?
¿Se han con los vecinos afectados para vehicular alguna solución
coordinada? En caso negativo ¿Piensa hacerlo en un futuro?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40506 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari que
es va celebrar el passat dia 20/09/2013 i de la que es va demanar ajornament en
relació a: “La confluencia de las calles Aguas de Llobregat, Renclusa i Diogenes es
una zona de bares musicales que segun los vecinos....”
Resposta:
La vigilància de les zones d’oci i amb afluència de bars i locals musicals és una de les
prioritats de la GU per tal de corregir i/o denuncia totes aquelles accions incíviques es
puguin produir. Dins la campanya Estiu Segur també s’inclou la vigilància d’aquestes
zones ja que en aquesta època de l’any la presencia de gent s’incrementa
De les queixes rebudes per l’Ajuntament s’han iniciat 11 casos, dels quals hi ha
derivacions en limitació horària del local en qüestió, tancament i/o sanció.
Ben atentament,”
5.- RGE núm. 40507, de 12 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
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Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
En la calle Renclusa 14, hay un local, Bar Infinity (antes “Tricafé”) que según
denuncian los vecinos abre desde las 6 de la madrugada hasta las 3 de la
madrugada siguiente (es decir, el local tiene una actividad de 21 horas consecutivas).
Este hecho conlleva que los vecinos se vean afectados de manera permanente por
los problemas que provoca este local, ya que sufren desde hace años alteraciones en
su descanso diario: música alta, clientes bebiendo alcohol y fumando en la calle,
problemas de olores por orines y vómitos, etc.
Según explican los vecinos, la Guardia Urbana les recomendó acudir a la Oficina de
Sanciones, lugar dónde los vecinos han presentado varias denuncias pero que no
han recibido respuesta, ni solución a los problemas. En este sentido, uno de los
vecinos explica que agentes de la Guardia urbana han medido desde su casa (en el
mismo edificio, entlo.4 de la calle Renclusa) los decibelios que genera la actividad de
este local (musical) pero todavía ningún responsable del Ayuntamiento les ha
informado por escrito del informe de medición.
Al respecto, y teniendo en cuenta la situación de los vecinos, solicitamos conocer:
¿El Equipo de Gobierno tiene constancia de la situación que viven los
vecinos?
etc.)

¿Cuántos expedientes tiene abiertos este bar ( ruidos, actos incívicos, drogas,

-

¿Qué tipo de licencia tiene este local Bar Infinity?

¿Se ha llevado a cabo alguna inspección para determinar que este local tiene
las condiciones necesarias para desarrollar su actividad (salidas de emergencia,
lavabos, climatización, etc.)”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40507 i de data 12/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el Ple Ordinari que
es va celebrar el dia 20/09/2013 i de la que es va demanar ajornament en relació a:
“Información diversa respecto a la calle Renclusa , Bar Infinity ( antes Tricafé) que
segun denuncian vecinos...”
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Resposta:
La vigilància de les zones d’oci i amb afluència de bars i locals musicals és una de les
prioritats de la GU per tal de corregir i/o denuncia totes aquelles accions incíviques es
puguin produir. Dins la campanya Estiu Segur també s’inclou la vigilància d’aquestes
zones ja que en aquesta època de l’any la presencia de gent s’incrementa.
Amb motiu d’aquesta vigilància i control es generen els següents expedients de
mesures i sancionadors.
2012 EXPEDIENT DE MESURES CORRECTORES 84/2012
Incompliments per sorolls
Finalitza l'expedient per compliment de totes les mesures correctores:
•
limitador OK
•
aïllament del local OK
•
adequació de la instal·lació de l'aire condicionat
2012 EXPEDIENT SANCIONADOR 74/2012
Es tanca amb les diligències prèvies:
•
L’aforament ha canviat de 12 a 23 persones
•
Aire condicionat OK
•
Els locals continuen separats
2013 EXPEDIENT SANCIONADOR 16/2013
S’Inicia per problemes de sorolls.
A l’abril de 2013 s’instal·la sonòmetre = incompleix. Es realitza visita nocturna i es
comprova que disposa d’un equip de música en paral·lel.
S’incoa expedient sancionador i es precinten el equips ja limitats.
Se desestimen les al•legacions i s’imposa al responsable de l’activitat, una sanció de
12.001€, amb venciment de pagament 20/11/2013.
En 2013 s’ha canviat la titularitat de l’activitat.
No hi ha acumulat més actes fins ara.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 40638, de 13 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
La pastilla de calles comprendida entre Ctra. Santa Eulalia, General Prim y Santiago
Rossinyol están afectadas por un Plan de Ordenación Urbanística, que según los
vecinos afectan ciertas viviendas y locales desde hace muchos años.
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Muchos vecinos, sobre todo propietarios de locales con actividades económicas nos
plantean el problema que tienen actualmente ya que dada la situación económica
existente y el hecho de estar pendientes de una posible expropiación no pueden
traspasar sus negocios ni se atreven a hacer obras de mejora y demás ya que tienen
miedo a perder la inversión.
Al respecto solicitamos conocer que previsión existe respecto al cumplimiento de este
Plan y si se puede dar alguna solución a los vecinos afectados por el mismo.”

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 40.638 i data 13 de setembre de 2013, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 d’octubre de 2013, en relació amb el
Pla d’ordenació urbanística que afecta la Ctra. de Santa Eulàlia, General Prim i
Santiago Rossinyol, us comunico que actualment no hi ha prevista, a mig termini, cap
actuació urbanística en aquest sector.”
7.- RGE núm. 40640, de 13 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
Después de mantener una reunión con varios vecinos de la calle Salvadors en el
barrio de Santa Eulalia, nos manifiestan lo siguientes aspectos que les preocupan y
que requieren actuaciones:
1.- Las obras de construcción de las nuevas viviendas en la calle Santa Eulalia (entre
la calle Salvadors y Can Trinxet, en la antigua gasolinera) por parte de la constructora
Corp, comportaron la alteración de la normalidad de los vecinos más allá de lo
habitual en unas obras ya que denunciaban: el accidente de un operario por no llevar
las medidas de seguridad reglamentarias, material de la obra aceras invadía las
aceras impidiendo el paso, colocación de las sin criterio, cierre de la calle Salvadors
(prohibiendo el aparcamiento de los vecinos pero permitiendo el aparcamiento de los
vehículos de los operarios), etc . Por todo ello, solicitamos conocer los expedientes
de inspección que existen ya que según los vecinos, los operarios han incumplido la
normativa de seguridad. Además, solicitamos saber que si se ha sancionada a la
constructora responsable de las obras y qué sanción se les ha impuesto en caso de
haberla.
2.- Los vecinos de la calle Salvadors denuncian que las obras de estas nuevas
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viviendas les ha comportado la eliminación de las plazas de aparcamiento de la calle
(a pesar de que el Sr. A.O. les aseguró que habría zona de aparcamiento). Los
vecinos han pedido una solución pero ahora se les dice que es imposible. Por todo
ello, solicitamos que se reordenación la zona en cuanto aparcamientos de vehículos
para los vecinos. Poner postes con llave para acceso de ambulancias y habilitar el
solar por edificar arriba de la c. Salvadors junto a las vías, como zona de
aparcamiento provisional, para paliar los problemas de aparcamiento de los vecinos.
3.- Los vecino de la zona también se quejan de los papeleras que se han instalado
por parte del Ayuntamiento que dan sevicio a tres bloques de viviendas (sólo se han
contabilizado dos papeleras). Por todo ello, solicitamos colocar papeleras más a lo
largo de la calle Salvadors y de la zona de viviendas.
4.-Por último los vecinos nos explican que la zona más cercana a las vías, zona de
tierra que nos dicen es un parque infantil, hay ratas; y en la zona más cercana a Can
Trinxet poco transitad, existen problemas de incivismo: ruido de motos, botellón,
gritos y peleas, etc. ( posible tráfico de drogas). Al respecto, saber si el Equipo de
Gobierno tiene constancias de esto hechos? ¿Qué medidas tiene previsto
implementar el Equipo de Gobierno para solucionar este problema antes de que esta
zona urbana incremente su población?
5.- Por todo ello y por la gran cantidad de quejas recibidas por este grupo político que
son preocupantes, rogamos se haga una inspección de la zona.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel 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 40.640 i data 13 de setembre de 2013, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 d’octubre de 2013, en relació amb
diverses qüestions del c/ Salvadors, us comunico el següent:
Punt 1.- Actualment no hi ha obert cap expedient d’inspecció Urbanística sobre
aquesta obra, ni tampoc consta cap sanció imposada a la mateixa. S’ha fet el
seguiment habitual per aquests tipus d’obres amb les consegüents inspeccions,
seguiment i advertència, si pertoca.
Punt 2.- Quant a la mobilitat de la zona, les places d’aparcament existents són
suficients.
Punt 3.- Estudiarem amb els nostres serveis tècnics, la necessitat d’ubicació de més
papereres a la zona.
Punt 4.- S’ha inspeccionat la zona i no s’han trobat evidències de presència de
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rosegadors, ni tampoc en la zona esmentada de terra més propera a les vies. La
Guàrdia Urbana realitza, com en altres punts de la ciutat, un control i sempre que
s’han trobat comportaments incívics, aquests han estat corregits i/o denunciats per la
reglamentació municipal corresponent.”
8.- RGE núm.41267, de 19 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
Solicitamos conocer el coste total que ha supuesto el siguiente díptico:
Respecto al díptico “Intro, curs 2013-2014 : La Guia ON LINE de programes i
recursos de la xarxa educativa de ciutat”, solicitamos conocer:
-

Número ejemplares repartidos
Espacios donde se han repartido
Coste total que ha supuesto”

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 Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 41267 i data 19 de setembre en relació a la guia “INTRO,
curs 2013-2014: la Guia ON LINE de programes i recursos de la xarxa educativa de
ciutat”, us comuniquem el següent.
S’ha realitzat una edició de 3.500 tríptics que van ser distribuïts a tots els centres
educatius de la ciutat, a les AMPA, a les entitats de lleure i als centres culturals de la
ciutat, a més de les pròpies entitats que formen la xarxa educativa de ciutat que són
les que ofereixen el conjunt de més de 400 activitats educatives.
El cost total de l’edició del tríptic va ser de 154,58 euros (IVA inclòs).
Ben atentament,”
9.- RGE núm. 41272, de 19 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
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contestada el proper ple del dia 22 d’octubre de 2013.
Respecto a los dípticos y punto de libro “+ que llibres” i “XVIII Marató de Contes de
L’Hospitalet”para promocionar las bibliotecas municipales este próximo trimestre
septiembre-diciembre 2013, solicitamos conocer :
-

Número ejemplares repartidos
Espacios donde se han repartido
Coste total que ha supuesto”

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 41272 i data 19 de setembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a la
pregunta que diu el tenor següent:
“Respecto a los dípticos y punto de libro “ +que llibres” i “XVIII Marató de Contes de
L’Hospitalet” para promocionar las bibliotecas municipales este próximo trimestre
septiembre-diciembre 2013, solicitamos conocer:
-Número de ejemplares repartidos
-Espacios donde se han repartido
-Coste total que ha supuesto”
Em plau adjuntar-vos l’informe de la Cap de Serveis de Biblioteques, en el que dona
resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,
En relació a la pregunta del grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els
díptics d’activitat de biblioteques “+ que llibres” i el punt de llibre de la “XVIII Marató
de Contes” del trimestre setembre- desembre de 2013, s’informa del següent:
S’han editat tres díptic “+que llibres” : un destinat al públic adult, un pel públic familiar
i la oferta de cursos d’introducció a la informàtica: “clica i aprèn”.
Segons les dades proporcionades per la Unitat d’Administració del Gabinet de
l’Alcaldia el cost d’edició és:
+ que llibres adults: 5000 exemplars: 755.65€
+que llibres familiar: 5000 exemplars: 755.65 €
+que llibres clica i aprèn: 5000 exemplars: 240.79€
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Punts de llibre marató de contes : 2000 exemplars: 141.57€
Aquest exemplars s’han distribuït a:
Espais:
Equipaments municipals: Biblioteques, Centres culturals, Museu i Arxiu, Servei
informació edificis ajuntament, Regidories, Àrees Bàsiques Districtes, CAID, Oficina
Jove d’Emancipació, Equipaments esportius, Casals gent gran
Altres espais: Esplais, Escoles (primària, secundària i adults), Entitats culturals de la
ciutat
Correu intern:
Personal municipal:
Consistori
28
Càrrecs ajuntament 115
La qual cosa informo als efectes que calgui.”
10.- RGE núm. 42219, de 26 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Respecte a les queixes sobre el okupes dels veïns de la finca del carrer Sant Pere nº
6-8 , aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol·licitem conèixer:
-

Si es pensa prendre alguna mesura al respecte.

Si saben que s’ha vist a aquests okupes saltant d’un balcó a l’altre agafant
mobles d’altres pisos.
Si aquest ciutadans no tenen els mateixos deures i obligacions respecte els
ciutadans que paguen els seus impostos.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 42219 i de data 26/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/10/2013 en relació a: “queixes sobre els okupes dels
veïns de la finca del carrer Sant Pere nº 6-8, .....”
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Resposta:
En resposta a la pregunta formulada pel seu grup polític el 26 de setembre de 2013,
en referència a les queixes sobre els okupes dels veïns de la finca del carrer Sant
Pere, 6-8, li comuniquem el següent:
El marc legal que afecta a les ocupacions il•legals d’habitatges limita molt la capacitat
d’actuació dels ens locals. Al respecte, la llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de
Forces i Cossos de Seguretat en el seu art. 53, determina clarament que la policia
local no és l’autoritat competent per actuar en aquesta matèria. D’altra banda l’art.
348 del Codi Civil estableix que el propietari és l’únic legitimat per a recuperar el seu
habitatge i per tant és l’únic que pot interposar denúncia al jutjat.
L’Ajuntament de L’Hospitalet quan s’assabenta de l’existència d’una ocupació il•legal
és normalment quan aquesta està associada a molèsties. En aquests casos s’actua
de la següent manera:
1r/ Localització del propietari, que un nombre molt elevat de les ocasions és una
entitat bancària.
2n/ S’informa al propietari de la ocupació il•legal del seu habitatge, per si aquest no
tingués constància del fet.
3r/ S’informa al propietari de les vies d’actuació que té per recuperar el seu habitatge,
que es concreten bàsicament en dues:
Interposar denúncia al Cos de Mossos d’Esquadra per usurpació de
l’habitatge.
Presentar una demanda judicial sol•licitant el desnonament de l’habitatge.
Una vegada efectuades aquestes gestions, com després esdevinguin els fets,
s’escapa a la voluntat municipal, ja que depèn del desig del propietari que el seu
habitatge sigui desocupat i que aquest acabi interposant la corresponent denúncia o
demanda, en la forma més adequada, així com de la diligència amb que actuï el Cos
de Mossos d’Esquadra i l’Administració de Justícia.
En el cas concret de la ocupació il·legal del carrer Sant Pere, 6-8, l’Ajuntament va
posar en coneixement de l’entitat bancària propietària l’ocupació de l’habitatge.
L’entitat bancària va interposar denúncia per ocupació al jutjat núm. 5 d’instrucció de
L’Hospitalet a l’abril de 2013. Segons ens comunica la pròpia entitat, al juny de 2013
es va assabentar que l’habitatge havia estat desocupat, fet que posa en coneixement
del jutjat que va donar per recuperada la possessió de l’habitatge i per tancades les
diligències prèvies.
Quan l’Ajuntament s’assabenta que l’habitatge ha estat novament ocupat, ho torna a
posar en coneixement del propietari i aquest ens comunica, passats uns dies, que ja
ha tornat a interposar la denúncia.
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En quant als possibles fets delictius exposats a la segona pregunta, l’Ajuntament sí
que té constància per la informació que va proporcionar un veí de la comunitat que va
trucar a l’Ajuntament informant de la segona ocupació. Aquest mateix veí ens va
informar que van intervenir els Mossos d’Esquadra i per tant el cas ja estava en mans
de l’autoritat competent en casos de delicte contra la propietat.
Fent referència a l’última pregunta i tal i com vostè ja sap, la llei és igual per a tothom
i per tant tots els ciutadans tenen els mateixos drets i deures.
Ben atentament,”

11.- RGE núm. 42491, de 30 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Se dirigen a nuestro grupo municipal vecinos de la calle jansana para manifestarnos
las diferentes molestias que ocasiona la Deixalleria Metalls Alcolea de la calle
Salamina.
Dicha chatarrería provoca un gran número de molestias a los vecinos: insalubridad,
ruidos, peleas, inseguridad, ocupación de la vía pública, restos de chatarra
desperdigados por la acera, etc.
En la puerta hay personas de aspecto indigente con carros, que hacen el desguace
en la misma vía pública ( lavadoras, electrodomésticos viejos y otros desechos)
esperando la apertura y generando molestias a los vecinos; (foto)

Creemos que una actividad de gestión de residuos es incompatible con la proximidad
de viviendas. Piense que la calle Salamina es una calle relativamente estrecha donde
este tipo de actividad puede tener una incidencia notable en cuanto a la
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contaminación acústica producida (y en cuanto a los problemas de convivencia y
salubridad).
Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular solicita conocer :
Si el ayuntamiento tiene constancia de estos hechos.
Si esta Deixalleria cumple con todos los requisitos legales para realizar esta
actividad.
- ¿Ha sido sancionada en alguna ocasión?
- ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Equipo municipal para solucionar las
molestias de los vecinos?
Solicitamos al Equipo de Gobierno que analice los extremos señalados por los
vecinos e instamos a hacer las gestiones pertinentes de manera inmediata para
solventar las molestias generadas.”
-

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 42491 i de data 30/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/10/2013 en relació a: “... molestias que ocasiona la
Deixalleria Metalls Alcolea de la calle Salamina....”
Resposta:
Des de ja fa un temps es venen realitzant tot un seguit d’actuacions a la zona, per el
control d’aquest tema , de les quals us referim un breu històric.
En data 23/06/2009, es va efectuar denuncia de la deixalleria per efectuar-se carrega
de camió ploma, provocant molèsties.
Des de aleshores i durant l’any 2010, 2011, 2012 i 2013 s’han realitzat actuacions
diverses , al marge del patrullatge diari de les unitats de zona. També s’han realitzat
inspeccions i consultes amb Activitats Reglades i Sanitat sobre correcció en les
llicències i del seu funcionament .
S’han mantingut al llarg del transcurs del temps entrevistes freqüents amb els
responsables del establiment per advertir-los, corregir i aclarir aspectes sobre el bon
funcionament del negoci, amb advertiments relatius a la prohibició de carrega i
descarrega a l’exterior del local, a facilitar l’entrada als clients y habilitar un espai a
l’interior del local on puguin manipular les deixalles que aporten, i a no deixar el
vehicle parcialment estacionat entre el local i el guals existents.
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S’han realitzat amb diversos veïns dels carrers adjacents reunions amb
comandaments de Guardia Urbana i Responsables de la Regidoria per tractar les
diverses problemàtiques de primera mà .
S’han denunciat infraccions en matèria de documentació i altres relacionades amb la
càrrega o els neumàtics dels camions de l’empresa, amb l’objecte de complir la
normativa de tràfic i del transport.
Així mateix s’han realitzat inspeccions per unitats de Guardia Urbana en solitari o de
forma conjunta amb altres departaments de l’Ajuntament (Sanitat, Activitats
Reglades, Via Pública), altres cossos policials o inspeccions de treball, en la majoria
dels casos impulsades des de Guardia Urbana.
L’agost de 2010, es confecciona acta per deficiències tècniques de la nau annexa,
que en aquell moment s’està habilitant per ampliació del negoci. Per altre banda la
Policia Nacional està fent un seguiment i identificació de les persones
Un altre inspecció d’aquest establiment (Salamina, Metales Alcolea, S.A.) on es van
observar petites deficiències al local paro si es van denunciar als vehicles per
deficiències tècniques, va generar però desembre de 2010 la “Campaña sobre
Chatarrerías “ on es van inspeccionar totes les existents a la ciutat.
S’han realitzat inspeccions i informes sobre diversitat d’aspectes on han intervingut
també altres àrees.
•
•
•

24/4/11. Acta por exercir la activitat en dia festiu
24/9/11. Un altre acta per exercir activitat en dia festiu.
13/10/11. Informe per tenir un contenidor al terrat no permès.

Es va confeccionar informe i es va gestionar per la supressió de la zona de carrega i
descarrega al costat del local per evitar manipulacions de ferralla , ja que es tenen
que manipular a l’interior del local, així mateix es va reordenar els estacionaments de
tot el carrer autoritzant únicament el de turisme en cordó a tots dos costats del carrer.
Des de aleshores s’ha mantingut tant en aquest carrer com els adjacent un seguiment
i vigilància per prevenir actituds incíviques de qualsevol tipus.
A data d’avui es continua controlant la situació per a que no estacionin furgonetes i
no es produeixin conductes que generin problemàtiques. Davant les queixes veïnals
s’han realitzat controls i advertiments tant als propietaris dels locals com a als usuaris
que van a realitzar gestions en aquest sentit.
Ben atentament,”
12.- RGE núm. 42495, de 30 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
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d’octubre de 2013.
Por la presente le comunicamos las siguientes incidencias:
Vecinos de la calle Suburb se quejan de que la calle está muy sucia, por lo
que solicitamos inspección, verificación e intensificación limpieza.
Usuarios del parque de las planas se quejan de que siempre hay perros
sueltos en el parque.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pels
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, i d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que
respectivament diuen:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
42495 i de data 30/09/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, en relació a: “Usuarios del parque de las planas se quejan de que
siempre hay perros sueltos en el parque.”
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”

“Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb números i dates següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42.495 de 30/09/2013
42.496 de 30/09/2013
42.497 de 30/09/2013
43.354 de 04/10/2013
43.359 de 04/10/2013
43.364 de 04/10/2013
43.365 de 04/10/2013
43.367 de 04/10/2013
43.368 de 04/10/2013
43.369 de 04/10/2013
43.370 de 04/10/2013
43.372 de 04/10/2013
43.382 de 04/10/2013
43.539 de 07/10/2013,
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segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 20 de setembre de
2013, us comunico que em dono per assabentat de les vostres peticions.”
13.- RGE núm. 42496, de 30 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la Travesera de les Corts con Carretera de Collblanc, hay una zona ajardinada
con bancos cerca de la estación de la L9, sin sombra alguna. Es por ello que
solicitamos que se estudie la posibilidad de poner zonas de sombra.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
14.- RGE núm. 42497, de 30 de setembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Por la presente le comunicamos las siguientes incidencias para que se subsanen con
la mayor brevedad posible, por poder causar riesgos a los viandantes.
Pavimento en mal estado ( baldosas levantadas ) en las calles Font 64 y Pareto.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
15.- RGE núm. 42710, d’1 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
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El pasado pleno de 20 de septiembre solicitamos los indicadores de seguridad en
pregunta nº 40181. En virtud de la respuesta dada “algunas de estas cifras son de
uso confidencial con fines policiales y corresponden a los datos propios que utilizan
dichos cuerpos” informarle que en ningún caso he solicitado cifras sino indicadores.
Un indicador es un concepto, nunca una cifra ni porcentaje. Por ejemplo, un indicador
demográfico sería el término “población” no el número de habitantes. Un indicador de
trabajo sería el término “ población activa” no el % de personas que trabajan. Un
indicador sobre personas católicas en la población sería el concepto
“asiste a misa los domingos”, y no el % de ciudadanos que van a misa. Este ultimo
indicador forma parte del informe FOESSA.
Por tanto, lo que solicito son conceptos, es decir, indicadores nunca % ni cifras ya
que estos no son indicadores. Espero que esta breve explicación haya servido para
que tengan claro lo que es un indicador.
Es por ello que reitero la petición efectuada el pasado pleno: Solicito conocer la
relación de indicadores de seguridad, relacionados en el informe entregado en la
Junta Local Ampliada de Seguridad del 17 de junio de este año.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 42710 i de data 04/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/10/2013 en relació a: “El pasado pleno de 20 de
septiembre solicitamos los indicadores de seguridad en pregunta 40181. En virtud de
la respuesta dada “algunas de estas cifras dadas son de uso confidencial con fines
policiales y corresponden a los datos propios que utilizan dichos cuerpos”
Resposta:
En la respuesta a su pregunta 1462 de 9 de septiembre le mencionábamos que en la
primera pàgina del informe entregado en la Junta ampliada de seguridad se hablaba
de “datos generales de los diversos cuerpos policiales que operan en nuestro
municipio” y le remitíamos a la parte de dicho informe sobre “XIFRES POLICIALS”
donde se relacionan los indicadores más habituales junto con sus correspondientes
datos.
De los que le cito los más habituales que aparecen en dicho apartado del informe:
“conjunto de delitos”, “conjunto de faltas”, “total de delitos y faltas”, “delitos cometidos
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contra el patrimonio”, “robos con fuerza en domicilios”, “robos con fuerza en interior
de vehículos”, “robos con fuerza en empresas”, “delitos contra las personas”, “delitos
de lesiones”, “maltratos en el ámbito del hogar”, “faltas contra el patrimonio”, “faltas
contra las personas”, “actuaciones en el ámbito de la extrangería”, “operaciones en
establecimientos”, “victimización”, “Percepción de seguridad”, “procedimientos
sancionadores instruídos”, “número de detenidos”, “accidentes”, “víctimas de
accidentes de circulación”, “delitos contra la seguridad viaría”.
Ben atentament,”
16.- RGE núm. 42864, de 2 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Atendiendo a la selección del resumen de prensa disponible desde la Intranet
(accedir al recull de premsa) de fecha 2 de octubre, echamos en falta la repercusión
mediática que ha tenido la noticia de la imputación del Gerente Municipal, Sr. J.E.
De hecho es contrastable que se han omitido las publicaciones digitales de Diálogo
Libre, El Far, El Periódico Digital, Europa Press , Agencia EFE, ACN, y La
Vanguardia. Al respecto solicitamos conocer:
Pregunta 1: ¿Por qué se ha omitido?
Pregunta 2: ¿Qué criterios se siguen para hacer la selección?

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 42864 de data 2 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre 2013, en relació a “informacions diaris
digitals al recull de premsa”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat per la
senyora E.S.B., Assessora tècnica de mitjans de comunicació.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 2 d’octubre
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 1584, per Sonia Esplugas González,
regidora del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Tal i com es va explicar telefònicament, les informacions dels diaris digitals a les
quals fa referència es van posar al recull de premsa del dia següent a la seva aparició
en els digitals.
Des de fa uns mesos, s’ha considerat que també és d’interès per a l’Ajuntament que
el recull de premsa, com a eina interna de servei, incorpori informacions publicades a
capçaleres digitals. Al requerir d’un seguiment més laboriós, aquestes informacions
digitals es posen al recull de premsa del dia següent.
Atentament,”
17.- RGE núm. 43354, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Occidente frente a la entrada del Parque de la Marquesa hay ubicados
unos contenedores de basura cuyo entorno está en un estado deplorable de
salubridad con acumulación de basuras y mobiliario por lo que ruego se den las
indicaciones oportunas a los servicios de limpieza para que mejoren ese tramo de la
Vía Pública.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
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J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
18.- RGE núm. 43357, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Mas estacionan vehículos en plena calzada de manera habitual, por lo que
ruego se extreme la vigilancia para evitar este tipo de incidencias.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
43357 i de data 04/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, en relació a: “En la calle Mas estacionan vehiculos en plena calzada
de manera habitual, por lo que ruego se extreme la vigilancia para evitar este tipo de
incidencias”.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”

19.- RGE núm. 43359, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle de Rafael de Campalans esquina Dr. Martí Julia se están realizando obras
en acera sin la debida protección por lo que ruego se proceda a corregir esa
situación y evitar un posible perjuicio a los viandantes.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
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J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
20.- RGE núm. 43363, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En el Mercado de Collblanc, c.Occidente, hay situada una cámara de videovigilancia
para corregir infracciones a la vez que dotar de mayor seguridad a la zona. Sin
embargo, justo debajo de la cámara se realiza venta ambulante por lo que podemos
presuponer que o la cámara no funciona o no hay nadie que la vigile, por lo que
ruego se verifique la denuncia que se formula.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 43363 i de data 04/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/10/2013 en relació a: “En el Mercado de Collblanc, c.
Occidente, hay situada una camara de videovigilancia para corregir infracciones a la
vez que dotar de mayor seguridad a la zona. Sin embargo, justo debajo de la càmara
se realiza venta ambulante por lo que podemos presuponer que o la càmara no
funciona o no hay nadie que la vigile , por lo que ruego se verifique la denuncia que
se formula.”
Resposta:
Informarle que la cámara situada en el mercado de Collblanc
funciona
habitualmente, y desde el centro de control hay personal que controlan las pantallas.
Respecto a las fotografías adjuntas observamos que puede ser un día festivo, ya
que los comercios están cerrados y esto es un hecho puntual . Ya que ante este tipo
de actos la Guardia Urbana actua de forma immediata cuando se detecta, no solo
ante situaciones como ésta, sino ante cualquiera anomalía que se pueda ocasionar.
Ben atentament,”
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21.- RGE núm. 43364, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En el Mercado de Collblanc, lado c. Progreso, frente parada del autobús le informo
del lamentable estado de suciedad de todo ese entorno, con cagadas de perros,
orines y abundancia de palomas con los consiguientes excrementos.
Dado que el lugar es muy frecuentado al ser el entorno de un mercado municipal y
estar cerca del Futbol Club Barcelona, dejando muchas personas sus vehículos en el
parking de la plaza, solicito se extreme la limpieza en ese entorno.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
22.- RGE núm. 43365, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Montseny las aceras están en un deplorable estado de suciedad
consistente en basuras tiradas en el suelo, falta de limpieza de las aceras y los
bordillos, por lo que ruego se den las indicaciones oportunas a los servicios de
limpieza para que mejoren ese tramo de la vía publica.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
23.- RGE núm. 43367, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Progreso, 152 frente ambulatorio la Torrasa se encuentran muebles
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tirados en vía pública así como un pésimo estado de limpieza de ese entorno por lo
que ruego se den las indicaciones oportunas a los servicios de limpieza para que
mejoren ese tramo de la vía publica.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
24.- RGE núm. 43368, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Rafael de Campalans, desde calle Fortuny hasta calle Holanda, las aceras
están en un deplorable estado de suciedad, con basuras tiradas en el suelo, falta de
limpieza, cagadas de perros etc., por lo que ruego se den las indicaciones oportunas
a los servicios de limpieza para que mejoren ese tramo de la via publica.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
25.- RGE núm. 43369, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Ronda de la Torrasa, desde cruce con calle Progres hasta Rafael de
Campalans, lado derecho del sentido de la circulación , dado el mal estado de las
aceras con acumulación de papeles, cajas, basuras, papeleras siempre llenas,
cagadas de perro, y la suciedad generalizada en las aceras, etc. ruego se den las
indicaciones oportunas a los servicios de limpieza para que mejoren ese tramo de la
vía pública.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
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transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
26.- RGE núm. 43370, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Salvador Segui, suelen abandonar bolsas de basura en medio de la calle.
Es por ello que ruego control temporal para corregir esa infracción. Así mismo le
informo que sobre la acera es habitual encontrar vehículos estacionados.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
27.- RGE núm. 43372, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
En la calle Claret esquina c Mas cada noche algún ciudadano en lugar de depositar la
basura en el contenedor, la deposita en esa esquina junto a la papelera.
Es por ello que ruego control temporal para corregir esa infracción. Así mismo le
informo que sobre la acera es habitual encontrar vehículos estacionados.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
28.- RGE núm. 43382, de 4 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.

…/…

182

En la calle Travesera de les Corts con Carretera de Collblanc, se ha instalado una
nueva plaza en la esquina donde se han ubicado asientos que parecen de cemento.
Dado que es un lugar donde en verano hay mucho sol, ruego se instalen mecanismos
que den sombre a estos asientos.
Así mismo, indicar que en ese lugar se ha instalado lo que parece ser un gran bloque
de hormigón para proteger algún tipo de servicio. Dado que es un obstáculo
importante en la acera que dificulta la accesibilidad de las personas, ruego se estudie
su supresión.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
29.- RGE núm. 43539, de 7 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Los vecinos del barrio de Santa Eulàlia, concretamente entre las calles de
Campoamor y Salvadors, ponen de manifiesto que el muro de contención que separa
las vías de la Renfe provoca molestias de forma periódica a los transeúntes que
transitan por esta zona.
Según los vecinos de la zona, hay tal cantidad de matojos y de basura acumulados
en la zona de las vías que cuando llueve el agua cae en cascada a la parte de la vía
pública donde hay viviendas, mojando a los peatones y provocando que la zona sea
intransitable para los vecinos.
En este sentido, los vecinos consideran que la falta de limpieza y mantenimiento de
los laterales de las vías ha provocado que progresivamente la zona se haya ido
convirtiendo en un lugar en que se han detectado insectos y ratas. Los vecinos
consideran que la falta de mantenimiento –desde hace años- ha provocado que la
situación del lugar se haya convertido en una zona insalubre para la ciudadanía.
Por todos estos motivos, rogamos que desde el Ayuntamiento de l’Hospitalet se
hagan las gestiones pertinentes para instar a ADIF a la limpieza y mantenimiento
periódico de la zona (cortar los matojos y retirar basura) y a buscar una solución a
este problema que se repite con el paso del tiempo.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
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pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 16 d’octubre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 12, RGE 42495 de 30 de setembre de
2013.
30.- RGE núm. 43738, de 8 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Atendiendo que este Ayuntamiento dispone de locales vacios de su propiedad tales
como el antiguo edificio de juzgados sito en la av. Josep Tarradellas y el edificio de
Correos de Plaza del Repartidor solicitamos conocer si hay algún otro edificio o local
vacio propiedad 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 Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43738 i data 8 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a:

“Atendiendo que este Ayuntamiento dispone de locales vacios de su propiedad tales
como el antiguo edificio de juzgados sito en la Av. Josep Tarradellas y el edificio de
Correos de Plaza del repartidor solicitamos conocer si hay algún otro edificio o local
vacio propiedad de este ayuntamiento.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

31.- RGE núm. 43742, de 8 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
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Según datos obtenidos de la cuenta General 2012 se impusieron una serie de multas
de las que una cantidad significativa quedaba pendiente de cobro a fecha 31/12/12 ,
en concreto:
Multas de circulación: se impusieron multas por un importe de 2.422.480 € y solo se
han cobrado 918.602 € (pendiente a 31/12/12 1.494.047,82 €)
Multas de actividades regladas: 201.016 y solo se cobró 3.300 € (queda pendiente a
31/12/12 197.716 €)
Multas de civismo: 175.901 € cobradas 4.870 (pendiente a 31/12/12 167.281)
Solicitamos conocer si se ha conseguido cobrar algún importe de estas cantidades
pendientes”

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 43742 i data 8 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a:
“Según datos obtenidos de la cuenta General de 2012 se impusieron una serie de
multas de las que una cantidad significativa quedaba pendiente de cobro a fecha
31/12/12, en concreto:
Multas de circulación: se impusieron multas por un importe de 2.422.480 € y solo se
han cobrado 918.602 € (pendiente a 31/12/2012 1.494.047,82 €)
Multas de actividades regladas: 201.016 y solo se cobró 3.300 € (queda pendiente a
31/12/12 197.716 €)
Multas civismo: 175.901 € cobradas 4.870 (pendiente a 31/12/12 167.281 €)
Solicitamos conocer si se ha conseguido cobrar algún importe de estas cantidades
pendientes”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

32.- RGE núm. 43744, de 8 d’octubre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Atendiendo que en la edición de la Nit de l’Esport celebrada el pasado día 4/10/13
hubo una serie de exhibiciones de gimnasia rítmica, de Taekwondo y de patinaje
solicitamos conocer si este ayuntamiento abonó algún tipo de contraprestación
económica por alguna de estas exhibiciones.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 43744 de data 8 d’octubre, 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 proper 22 d’octubre de 2013, us informo del següent:
En primer lloc, comunicar-li que durant la Nit de l’Esport 2013 no hi va haver cap
actuació de gimnàstica rítmica. El que sí hi va haver a la Nit de l’Esport 2013, en la
que van col·laborar fent una exhibició, de manera voluntària i desinteressada, dues
entitats de la nostra ciutat com són el Club de Gimnàstica Artística L’H i el Club
Esportiu Talma L’H.
Per una altra banda, l’única activitat remunerada va ser una companyia de circ.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
33.- RGE núm. 43746, de 8 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Atendiendo que el pasado día 03/10/13 se cedió una instalación municipal para la
celebración de un acto independentista en el Centro Cultural de Bellvitge solicitamos
conocer si la entidad convocante pagó alguna cantidad por el alquiler de la sala.”

Mitjançant escrit presentat al RGE núm.45121 de 17 d’octubre de 2013, es va
sol·licitar la retirada de la pregunta anterior.

34.- RGE núm. 43747, de 8 d’octubre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Atendiendo que durante el año 2012 este ayuntamiento abonó 1.532,44 € por gastos
de la Agencia de Desarrollo Urbano en concepto de agua mineral café y té
solicitamos conocer si se piensa seguir subvencionando estos artículos a la citada
Agencia y si la respuesta es positiva conocer porque no se subvenciona el agua
mineral, café o té en el resto de dependencias municipales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43747 i data 8 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a:
“Atendiendo que durante el año 2012 este ayuntamiento abonó 1.532,44 € por gastos
de la Agencia de Desarrollo Urbano en concepto de agua mineral café y té
solicitamos conocer si se piensa seguir subvencionando estos artículos a la citada
Agencia y si la respuesta es positiva conocer porque no se subvenciona el agua
mineral, café o té en el resto de dependencias municipales.”
La execució del pressupost va en funció de les previsions inicialment aprovades. Per
altre banda, seria del tot incorrecte comptablement parlant, considerar com a
subvenció l’adquisició de bens i serveis.
Cordialment,”

35.- RGE núm. 43748, de 8 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec pel proper ple del dia 22
d’octubre de 2013.
Atendiendo que en el proceso participativo l’Hospitalet On Vas se ha recibido la
aportación de J.R. y de G.C. y que también se ha recibido la aportación de M.H.
solicitamos conocer si al igual que las dos personas antes citadas el señor H. ha
recibido alguna contraprestación económica y cuál es el importe. Asimismo
solicitamos copia de dicha aportación.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43748 de data 8 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre de 2013, sol·licitant “si en el procés
participatiu de “LH on. El futur per endavant” el senyor M.H. ha rebut contraprestació
econòmica”.
Dir-vos que aquesta qüestió us va ser ja contestada en les darreres preguntes dels
mesos de març i abril d’enguany.
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
4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 8 d’octubre
de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 43637, de 8 d’octubre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-10-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al barri del Gornal, especialment al carrer dels Joncs, s’ha observat una
plaga d’uns insectes de color verd que, pel que sembla, provenen de l’arbrat de la
zona.
Vist que aquestes insectes, al ser voladors, entren per les finestres dels pisos i
provoquen certes molèsties als veïns que hi viuen.
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PREGUNTA
.- Té coneixement l’equip de govern de la presència d’una plaga d’insectes a l’arbrat
de la zona del Gornal?
.- Si és que si, quines mesures pensa dur a terme per tal de solucionar aquest
problema?
.- Si és que no, es pensa dur a terme una revisió de l’arbrat per tal de contrarestar
aquesta 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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.637 i data 8 d’octubre de 2013, que s’havia de contestar
en el Ple municipal del dia 22 d’octubre de 2013, en relació a si es té coneixement de
la presència d’una plaga d’insectes a l’arbrat de la zona del Gornal i quines mesures
es pensen prendre al respecte, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de
l’esmentada pregunta per recavar més informació.”
2.- RGE núm. 43638, de 8 d’octubre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-10-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al Ple del 23 de juliol d’enguany, vàrem presentar una pregunta davant
l’equip de govern sobre la manca de neteja all barri de Collblanc, concretament el
carrer de Rafael Campalans.
Vist que l’equip de govern ens va respondre que “(...) que el servei de neteja actual
és l’adequat. Si més no, degut a l’incivisme que hi ha a la zona, hem posar un reforç
de neteja a la tarda, per eliminar les restes dipositades al voltant d’aquesta ubicació i
una neteja específica amb aigua calenta i detergent”.
Atès que ja ha passat més d’un mes des de l’anunci d’aquestes noves mesures de
reforç i, tanmateix, no s’ha observat un increment de la neteja en aquest carrer ni
aquesta zona.
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Vist que encara existeixen “punts negres”, com per exemple la cantonada del carrer
de Rafael Campalans amb el carrer de Fortuny, que fan molta pudor.
PREGUNTA
.- Atesos els resultats del servei de neteja, continua pensant l’equip de govern que el
servei de neteja actual de la zona és l’adequat?
.- Donat que el servei de reforç està resultant insuficient, quines altres mesures es
pensen dur a terme a la zona?”

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 veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.638 i data 8 d’octubre de 2013, que s’havia de contestar
en el Ple municipal del dia 22 d’octubre de 2013, en relació a que el reforç afegit en el
servei de neteja que es va anunciar al c.Rafael Campalans és insuficient i quines
altres mesures es pensen prendre per millorar la zona, dir-vos que és necessari
sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar més informació.”
3.- RGE núm. 43639, de 8 d’octubre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-10-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha editat, en motiu de la commemoració del
tres-cents aniversari de la signatura del Conveni de l’Hospitalet, un pamflet informatiu
titulat “El conveni de l’Hospitalet: història i societat a principis del segle XVIII” on es
resumeix la Guerra de Successió.
Vist que en aquest llibret informatiu, a l’apartat de “Postguerra i repressió” no es fa
esment, en cap moment, del Tractat de Nova Planta ni de la pèrdua de drets que
aquest va comportar pel poble de Catalunya.
PREGUNTA
.- Quin és el motiu pel qual no es fa menció, en cap moment, del Tractat de Nova
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Planta al llibret informatiu “El conveni de l’Hospitalet: història i societat a principis del
segle XVIII” i les seves conseqüències per la població de Catalunya?
.- Per què no s’explica que varen abolir les nostres institucions?
.- Quin és el motiu pel qual no s’explica que els Decrets de Nova Planta suposaren
l'abolició de fet de les Constitucions catalanes?
.- Per quin motiu s’obvia el fet que aquests decrets van establir que a la Reial
Audiència de Catalunya, l'única institució de govern i de justícia, exclusivament s'hi
utilitzaria com a llengua el castellà, prohibint d'aquesta manera l'ús de la llengua
catalana a la màxima institució de Catalunya?
.- Quin és el motiu pel qual s’obvia que es va perseguir l’ús de la llengua catalana?
.- Per què no s’explica que Felip V, amb aquests decrets, perseguia l’objectiu de
castigar els que s’havien alineat en contra d’ell tot al•ludint al “dret de conquesta”?
.- Per què no s’explica que a partir d’aquell moment Catalunya va passar a ser
governada per una institució aliena, el Consell de Castella, en règim d'ocupació
militar sota l'administració d'un capità general, i amb un ordenament jurídic i règim
polític que ja no era el propi sinó s'imposà la uniformitat castellana?
.- Quins són els motius pels quals no es menciona que aquell Decret vulnerava el
testament de Carles II, l’article XIII del Tractat d’Utrecht, les constitucions catalanes,
el jurament a Corts de Felip V, les capitulacions de Barcelona i els usos i costums de
la guerra?
.- Considera l’equip de Govern que la únic queixa i afectació que va tenir la població
de Catalunya va ser una pressió fiscal desmesurada? A criteri de l’Ajuntament,
aquestes van ser les úniques conseqüències que varen patir la població catalana fruit
de perdre la guerra?
.- Es pensa dur a terme una rectificació/ modificació de l’esmentat llibret per tal
d’adaptar-lo a la realitat històrica?”

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 43639 i data 8 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a les preguntes
relacionades amb el llibret de l’exposició “El Conveni de L’Hospitalet: història i
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societat a principis del segle XVIII”, em plau adjuntar-li l’informe del Director del
Museu, en el que dona resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
“Informe
En relació a la pregunta del grup polític de Convergència i Unió, amb registre general
d’entrada número 43.639 i registre d’alcaldia 1621, informo del següent:
El Ple de l’Ajuntament de 28 de febrer de 2013 va aprovar un dictamen per a la
realització d’activitats per a commemorar la signatura del Conveni de l'Hospitalet de
22 de juny de 1713:
Donant compliment a l’acord s’han vingut realitzant tot un seguit d’activitats que
continuaran fins el proper mes de gener de 2014. Una de les activitats consisteix en
una exposició sobre el document encarregada a dos comissaris independents amb
reconeguda experiència. Per tant, l’objectiu de l’exposició, responent a allò aprovat en
el dictamen del Ple, és explicar el document i l'Hospitalet fa 300 anys.
En aquesta exposició s’ha realitzat una contextualització del moment de la signatura i
sense pretendre estudiar a fons les conseqüències generals de la Guerra de
Successió, que queden fora de l’objectiu.
Per tal de facilitar la comprensió de la mostra es van utilitzar els documents elaborats
pels comissaris per a editar un fulletó de suport a la mostra i són els autors els que
els han firmat. En concret l’apartat a què fa referència la pregunta va ser redactat pel
Sr. C.S., qui ha comissariat altres mostres sobre Rafael Casanova i coordina les
activitats del Tricentenari amb el Museu d’Història de Catalunya a altres localitats. Si
ve és cert que no s’esmenta específicament en el text el Decret de Nova Planta, si
que apareix a l’exposició.
A més, en l’afany d’explicar més concretament i correcta les conseqüències es va
programar un seguit de conferències, coordinada pel catedràtic Dr. Joaquim Prats per
tal que estudiessin i expliquessin abastament quines van ser les conseqüències del
tractat i no tan sols en aquell moment si no al llarg dels segles fins arribar a la Guerra
Civil Espanyola de 1936. En aquest cicle de conferències participen alguns dels
historiadors més reconeguts d’aquest moment no tan sols de Catalunya si no de tot
l’Estat.”
4.- RGE núm. 43643, de 8 d’octubre de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
22-10-2013
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 23/7/2013 varem presentar una pregunta sobre les
molèsties que pateixen els veïns de la plaça de Camilo José Cela provocades perquè
grups de joves utilitzen les parets dels seus edificis com a porteria ocasionant un
destorb de llur descans.
Atès que en la resposta del primer Tinent d’Alcalde i regidor de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat es diu que “de moment, no es té previst fer cap tancament
d’aquesta plaça”.
Vist que d’aquesta resposta es deriva el fet que les molèsties i els problemes
continuaran.
PREGUNTA
.- Quins són els motius pels quals no es posaran unes tanques protectores a la plaça
de Camilo José Cela?
.- Donat que no es pensa fer un tancament, quines són les mesures que es pensen
dur a terme per tal de solucionar el problema que afecta a aquests veïns?”

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 43.643 i data 8 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 22 d’octubre de 2013, en relació als motius
pels quals no es poden posar tanques protectores a la plaça Camilo José Cela per tal
d’evitar les molèsties que, segons els veïnat, provoquen grups de joves que juguen a
pilota, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.”

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

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat l’Ordre del Dia, hi ha l’apartat de precs i preguntes, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. El día 3 de octubre se reunió el que fuera Gerente de este
Ayuntamiento, con los concejales del Partido Popular en nuestro grupo municipal, en
esa reunión se nos dijo que este señor estaba tranquilo, que todo el procedimiento en
el que estaba imputado quedaría en nada y a la pregunta que le formulé de si
pensaba dimitir, me dijo que no, que no pensaba dimitir. Eso fue el día 3 y el día 9
nos enteramos de que presenta la dimisión y se nos dice que la presentó con días de
anterioridad, entonces, queremos saber, que alguien nos diga, qué ha pasado del día
3 al día 9 para que el Sr. E. dijera el día 3 que no iba a dimitir y presentara la dimisión
el día 9. Sencillamente la pregunta es cuáles fueron los motivos de dimisión del Sr. E.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna pregunta més? Sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, la pregunta es relativa al tema del “recull” de prensa en
la intranet, que se cuelga cada día, desde el grupo popular hemos intentado hacer
entender a la responsable de prensa que no es un servicio ni de la Alcaldesa, ni
mucho menos del servicio de propaganda del PSC, pero no hemos conseguido nada,
no hemos conseguido hacer llegar nuestro mensaje, es un servicio para todos los
trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Hospitalet y, por tanto, debe
primar la objetividad informativa. Hay muchos ejemplos, pero el último, sin ir más
lejos, es en el 12 de octubre, el fin de semana, el “recull” se realiza el día 14, en el
que informativamente nadie puede negar que ese fin de semana, la cosa más
importante, informativamente, ha sido la concentración de la plaza Cataluña, bueno,
pues no aparece ninguna noticia en el apartado de Cataluña, pero sí que aparece
justo una noticia del PSC, que aquí lo tenemos, en el que se desmarca del 12 de
octubre, entonces nosotros ya hemos intentado por varias vías, tanto a nivel escrito,
como a nivel telefónico, hablar con esta señora y decirle que, por favor, pues que no
es un servicio del PSC, ni de la Alcaldesa, ni demás, pero, volvemos a insistir, y
pedimos al responsable político que vele por la pluralidad y objetividad de las noticias
que se cuelgan en el “recull” de prensa, para todos los trabajadores, no solamente
para la gente del PSC, es para todos los trabajadores del Ayuntamiento. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Clar.
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SRA. CLAR
Un prec en nom de Convergència i Unió, Sr. Belver, la propera vegada que tinguin
resposta d’una moció que hem aprovat diversos grups polítics, si us plau notifiqui’nsho, aquesta vegada perquè ha sortit en el Ple i ens hem assabentat, sinó no
haguéssim tingut coneixement. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs tindran resposta per escrit, sobre les seves preguntes i aixequem la
sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

