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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/10
Data: vint-i-vuit d'octubre de dos mil catorze
Hora: 18.10h fins 22.25h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 30 DE SETEMBRE DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2014, 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
Benvinguts al Ple ordinari del mes d’octubre i abans de donar lectura a l’Ordre del
Dia, el dia 3 d’octubre, en aquesta ciutat, una veïna del nostre municipi va estar
presumpta víctima de la violència de gènere i, davant d’aquest lamentable succés, la
Junta de Portaveus, doncs ha decidit que faríem o hem acordat que faríem un minut
de silenci en la seva memòria i també de la seva família.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, ara sí comencem amb l’Ordre del Dia, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si hi ha alguna explicació per part dels ponents, si no
passaríem al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sr. Alcaldesa. Plataforma per Catalunya nos abstendremos del punto número
1, del número 2, del número 3, del número 4, del número 5 también nos
abstendremos.
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Pero respecto al inventario lo que queremos decir es que nosotros hace más de un
año ya hemos pedido el inventario de bienes de este Ayuntamiento, entonces, claro,
ahora nos hacen una rectificación del inventario consolidado y, claro, es difícil a
veces posicionarse, cuando ni siquiera tenemos un inventario actualizado, entonces
nosotros esperamos que una vez se apruebe esta rectificación, que será así en este
Pleno, pues se nos pase, después de mucho tiempo de pedirlo, se nos pase el
inventario de bienes de este Ayuntamiento.
Votaremos favorablemente en el punto número 6, nos abstendremos en el número 7
y nos damos por enterados del 8 al 10.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Nosaltres votem favorablement de l’1 al 7 i ens donem per
assabentats del 8, 9 i 10.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió ens abstenim en el primer
punt, votem favorablement en el segon, ens abstenim en el tercer, favorablement en
el quart, en el cinquè ens abstenim, en el sisè i en el setè votem favorablement, ens
donem per assabentats en el 8, en el 9 i en el 10.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup popular s’absté del dictamen 1 al dictamen 6, vota a
favor del 7 i ens donem per assabentats de la resta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem al següent bloc i, si no hi ha inconvenient, donat que
només hi ha un punt, faríem lectura també de la següent comissió.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER NOMENAR AL VOCAL SUPLENT DEL VOCAL
SECRETARI DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que la corporació municipal nascuda de les eleccions municipals de 22 de maig
de 2011, (mandat 2011-2015) es va constituir en sessió plenària de l’11 de juny de
2011 i per acord del Ple de 27 de juny de 2011, va acordar iniciar el procediment per
a l’adaptació al règim de gran població del municipi de L’Hospitalet de Llobregat per
aplicació del que disposa l’article 121.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local,
ATÈS que el ple municipal en sessió de 29 de novembre de 20111, va aprovar
inicialment el reglament orgànic del Tribunal econòmic-administratiu de L’Hospitalet
de Llobregat, com a òrgan necessari dels municipis de gran població al qual li
corresponen les funcions que en la matèria tributària li atorga l’article 137 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i l’article 4 i concordants del seu reglament orgànic.
ATÈS que el Reglament orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu es va publicar al
Butlletí Oficial de la Província del dia 15.02.2012, el qual en atenció al que determina
la disposició final segona del reglament és vigent des del 16.02.2012.
ATÈS que per acord del Ple de 27 de març de 2012 va designar el nomenament dels
membres titulars del Tribunal.
VISTA la necessitat de proveir la suplència de la vocal Secretària del Tribunal per
motiu d’absència per maternitat.
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VISTA la proposta de l’alcaldia de data 14 d’octubre de 2014 per tal de nomenar
vocal suplent del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet de Llobregat en
aplicació de l’article 6 del seu reglament orgànic.
VIST que de conformitat amb el que preveu l’article 137.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple municipal per
acord de la majoria absoluta dels seus membres la designació dels membres que han
de constituir aquest òrgan.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple en funcions L’H 31/2014, de 16
d’octubre
El Ple, a proposta de l’alcaldia, per acord de la majoria absoluta dels seus membres,
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR la senyora M.S.M.R., funcionària lletrada de l’ajuntament, com
a vocal suplent del vocal secretari del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet
de Llobregat, en relació a la qual s’aprecia el requisit de solvència tècnica que
requereix el seu nomenament d’acord amb el reglament orgànic del Tribunal.
SEGON.- DESIGNAR la senyora M.S.M.R. vocal Secretària suplent, que actuarà de
conformitat amb les previsions de l’art. 6.3 del Reglament Orgànic en cas de vacant,
absència, malaltia, abstenció legal o altra causa legal d’impossibilitat d’actuar de la
titular Sra. S.V.G.
TERCER.- El termini d’exercici d’aquest suplència donarà dret a la funcionària a
percebre la retribució que determina la Junta de Govern Local d’acord amb la
quantitat fixada com a complement específic per al càrrec de Secretaria del Tribunal
Econòmic Administratiu determinada per la Junta de Govern Local en execució de
l’acord del Ple de 27 de març de 2012.
QUART.- L’acceptació del càrrec de suplent es farà efectiva per mitjà de
compareixença de la persona designada davant la secretaria general del ple i
aquesta acceptació comportarà la de les substitucions que es concretin per Decret de
l’alcaldia de conformitat amb l’art. 6.3 del Reglament Orgànic del Tribunal.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord a l’alcaldia, a l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a Recursos Humans, a la resta de
membres del Tribunal i a Gestió Tributària als efectes adients.

PER NOMENAR AL SR. JORDI MONRÓS IBÀÑEZ COM A
DICTAMEN 2.VOCAL EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP POLITIC MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, AL PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 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 que per acord de l’Ajuntament en Ple de 29 de gener de 2013 es va acordar
l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet
de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del Consell Social de
Ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran població a l’article 131
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del mateix que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el 26 de febrer de 2013.
ATÈS que en compliment de l’article 49.1 i de la disposició transitòria segona de la
norma orgànica esmentada l’Alcaldia, per Decret 3274/2013 de 25 d’abril, va iniciar el
procediment per a la constitució del consell social de L’Hospitalet incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del consell social.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de setembre de 2013
es van nomenar els membres del Plenari del Consell Social de L’Hospitalet de
Llobregat, entre els que es trobava la Sra. Meritxell Borràs i Solé, en representació
del grup polític municipal de CiU.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament de 26 de novembre de 2013, es va
procedir a modificar inicialment el reglament orgànic de participació ciutadana en el
sentit d’afegir la següent disposició addicional quarta: “El Consell Social de
L’Hospitalet actuarà amb la denominació de Consell de Ciutat de L’Hospitalet”.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 631/2014 de 3 de febrer es va elevar a definitiva
l’aprovació de la modificació referida, iniciant la seva vigència el dia 4 de març de
2014, dia següent a la publicació al BOPB.
VIST que l’article 48.a) del dit reglament estableix que formen part del plenari del
consell de ciutat, com a vocals, un regidor/a en representació de cadascun dels grups
polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal.
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VIST que l’article 49 2.a. del reglament determina que la designació dels/de les
regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals s’efectuarà per
escrit signat pel seu portaveu.
ATÈS que en data 17 d’octubre de 2014 s’ha rebut escrit dirigit a la Secretaria del
Consell de Ciutat, signat per la Sra. Borrás, portaveu del grup de CiU, en el que es
designa al Sr. Jordi Monrós i Ibàñez, com a representant al Consell de Ciutat, amb
efectes del 20 d’octubre de 2014.
VIST que l’article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina que
s’elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament del Consell de Ciutat.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent,
amb el dictamen previ de la comissió de presidència i economia:
PRIMER.- DONAR-SE per assabentat de l’escrit de 17 d’octubre de 2014 pel mitjà del
qual el grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU) disposa el canvi del seu
representant en el Consell de Ciutat de L’Hospitalet, nomenant el Sr. Jordi Monrós i
Ibàñez.
SEGON.- NOMENAR com a membre del Plenari del Consell de Ciutat de
L’Hospitalet, en representació del grup polític municipal de Convergència i Unió al Sr.
Jordi Monrós Ibàñez.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho al Sr.
Jordi Monrós Ibàñez.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a l’Alcaldia-Presidència i a la Secretaria del
Consell de Ciutat.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 3.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 23.467,95 EUROS, CORRESPONENTS A
LES FACTURES PRESENTADES PER GABINETE GARCÍA CAIRÓ SAP I TINSA
TASACIONES INMOBILIARIAS SA, PER DIVERSOS SERVEIS ENCARREGATS
PER LA COMISSIÓ LIQUIDADORA DE L’H 2010 SA DURANT EL DARRER
TRIMESTRE DE 2013 (RC-7/2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
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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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per Provisió de la tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals s’ha disposat iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement
de les obligacions derivades de les factures per un import global de 23.467,95 euros,
per diversos serveis encarregats per la Comissió Liquidadora de L’H 2010 Societat
Privada Municipal SA durant l’últim trimestre de 2013, emeses pels següents
proveïdors:
-

-

Per l’empresa GABINETE GARCÍA CAIRÓ SAP, per un import total de
2.292,95 euros, pels serveis corresponents als moviments comptables,
d’ingressos i pagaments produïts durant el període d’octubre a desembre de
2013, i altres actuacions fiscals que condueixen a l’extinció de la societat L’H
2010 Societat Privada Municipals, SA.
Per l’empresa TINSA TASACIONES INMOBILIARIAS SA, per un import de
21.175,00 euros, per les valoracions dels bens efectuades a l’exercici 2013
necessàries per a l’extinció de la societat L’H 2010 Societat Privada Municipal,
SA.

ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de les empreses que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada, per un import total de 23.467,95
euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9310.226.04.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140033845 de data 17 de setembre, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a la despesa
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derivada de diversos serveis encarregats per la Comissió Liquidadora de L’H 2010
Societat Privada Municipal durant l’últim trimestre de 2013 (RC-7/2014).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa
GABINETE GARCÍA CAIRÓ SAP, Número d’Identificació Fiscal A08619942, pels
serveis corresponents als moviments comptables, d’ingressos i pagaments produïts
durant el període d’octubre a desembre de 2013, i altres actuacions fiscals que
condueixen a l’extinció de la societat L’H 2010 Societat Privada Municipals, SA, per
un import total de 2.292,95 euros, segons les següents factures de data 15 de
desembre de 2013:
-

Factura E/6, per import de 1.566,95 euros.
Factura E/7, per import de 726,00 euros.

Tercer.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’empresa TINSA
TASACIONES INMOBILIARIAS SA, Número d’Identificació Fiscal A78029774, per
diversos serveis encarregats per la Comissió Liquidadora de L’H 2010 Societat
Privada Municipal durant l’últim trimestre de 2013, segons la factura B-04170/12-2W,
de data 29 de novembre de 2013, per import de 21.175,00 euros.
Quart.- Els crèdits reconeguts a l’acord anterior, per un import total de 23.467,95
euros, es podran formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 02.9310.226.04.50
del pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140033845 de data 17 de setembre, emès per la Intervenció General.
Cinquè.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Sisè.- Notificar els acords anteriors al GABINETE GARCÍA CAIRÓ SAP, a TINSA
TASACIONES INMOBILIARIAS SA i als serveis tècnics municipals.

DICTAMEN 4.PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PER M.C.G.C., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
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:
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Atès que M.C.G.C., amb DNI XXXXXXXXXXX, funcionària de carrera d’aquest
Ajuntament desitja exercir activitats en una empresa privada
fora d’aquest
Ajuntament i ha formulat la corresponent declaració d’aquestes activitats.
Atès que la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitat del personal al servei
de les Administracions Públiques, a l’art. 2.1.c) disposa que aquesta llei, es aplicable
al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en depenen.
Atès que l’ article 11 de la esmentada llei prohibeix exercir activitats privades que es
relacionin directa o indirectament amb les que desenvolupi en el departament
organisme o entitat on el funcionari presta serveis.
Atès que en la sol·licitud presentada per M.C.G.C., manifesta que la seva jornada de
treball en la empresa privada serà de 16 hores setmanals, no supera el límit fixat a l’
article 12 de la referida llei d’ incompatibilitats.
Atès que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local, disposa que
serà atribució del Ple de l’Ajuntament “les altres que expressament li confereixin les
lleis”, sent indelegable aquesta atribució segons disposa l’apartat 3 del citat article.
Atès que l’ article 14 de la Llei 53/84, disposa que la competència per reconèixer la
compatibilitat o declarar la incompatibilitat correspon al Ple de l’Ajuntament.
Vist l’ informe de la cap de negociat de Promoció i Participació de les persones amb
discapacitat.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans.
El Ple, a proposta de la tinenta d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER a la senyora M.C.G.C. la compatibilitat per exercir funcions
com a administrativa a l’empresa Garcia, Navarro i Plaza Advocats SL., sempre que
en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis relacionats amb resolucions
administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el temps que dediqui a la mateixa
no sigui superior a 18,75 hores setmanals, havent de realitzar-se l’activitat que es
compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la prestació de serveis en aquest
Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a M.C.G.C., a l’Àrea de Benestar i Famílies
(Negociat Gent Gran/Discapacitats) i a la Junta de Personal Funcionari.
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DICTAMEN 5.PER APROVAR LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI
CONSOLIDAT DE BÉNS I DRETS D’AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA
A 31 DE DESEMBRE DE 2011.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
Existeix una diferència entre l’Inventari de Béns i Drets i la Comptabilitat Municipal per
un import de 290.583,45 euros, d’acord amb les raons que s’exposen a l’informe del
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General que consta a l’expedient.” No
obstant això, es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VIST el que estableixen els articles 222.1 i 222.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 102 i 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL), aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, s’ha procedit a la Rectificació de l’Inventari
d’aquest Ajuntament, amb referència a 31 de desembre de 2011.
ATÈS que la Rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i s’hi han de
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període, segons
documentació rebuda de les àrees.
ATÈS que en l’epígraf 1r. Immobles en consten béns que corresponen a l’epígraf
Béns i drets revertibles, per tractar-se de béns que el domini o gaudi ha de revertir a
aquest Ajuntament, per això els donem de baixa de l’epígraf 1r., Immobles, i els
donem d’alta a l’epígraf 8è., Béns i drets revertibles.
ATÈS que, s’han produït diverses modificacions de les dades que reglamentàriament
han de figurar a l’Inventari, en virtut del que estableixen els articles 108 i següents del
Reglament del patrimoni dels ens locals, segons documentació rebuda de les
diverses àrees.
ATÈS que, el resultat de les modificacions dóna per epígrafs les xifres següents:
VOLUM 1
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 23.949.958,46€; baixes per import de 22.481.062,21€;
modificacions de valors per import de 27.665.546,55€. El valor total dels elements
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d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011(volum 1) és de
548.070.395,52€.
-

Epígraf 2n, Drets reals:
Baixes per import de 2.289,81€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31
de desembre de 2011 (volum 1) és de 2.392.518,53€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
Altes per import de 4.540€; modificacions de valors per import de 36.728,21€. El
valor total dels elements d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 (volum 1) és
de 2.383.093,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
Alta per import de 0€. El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31 de
desembre de 2011 (volum 1) és de 44.623.503,15€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Altes per import de 293.692,78€; baixes per import de 142.371,36€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 1) és de
3.854.045,03€.

-

Epígraf 6è, Semovents:
No hi ha cap element en aquest epígraf.

-

Epígraf 7è, Mobles:
Altes per import d’1.659.482,84€; baixes per import de 155.053,19€. El valor total
dels elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 1) és de
21.547.424,08€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 22.420.674,61€; modificacions de valors per import de
4.767.866,67€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de
desembre de 2011 (volum 1) és de 100.937.011,13€.

ATÈS que, el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge (volum 1) és el
següent:
-

Epígraf 1r, Immobles:
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Altes per import d’1.696.644,95; baixes per import d’1.686.943,10€; modificacions
de valors per 505.074,13€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en data
31 de desembre de 2011 (volum 1) és de 13.683.864,58€.
-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 1) és de
5.437.056,36€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 1) és de
14.335.573,95€.

VOLUM 2
-

Epígraf 1r, Immobles:
Altes per import de 5.685.114,63€; modificacions de valors per import de
43.552.364,20€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en data 31 de
desembre de 2011 (volum 2) és de 597.307.874,35€.

-

Epígraf 2n, Drets reals:
Altes per import de 5.153.937,19€; modificacions de valors per import de
46.897,85€ El valor total dels elements d’aquest epígraf a 31 de desembre de
2011 (volum 2) és de 7.593.353,57€.

-

Epígraf 3r, Mobles de caràcter històrico-artístic:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 (volum 2) és de
2.383.093,63€.

-

Epígraf 4t, Valors mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2011 (volum 2) és de
44.623.503,15€.

-

Epígraf 5è, Vehicles:
Baixes per import de 21.634€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en
data 31 de desembre de 2011 (volum 2) és de 3.832.411,03€.

-

Epígraf 6è, Semovents:
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No hi ha cap element en aquest epígraf.
-

Epígraf 7è, Mobles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 2) és de
21.547.424,08€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 2) és de
100.937.011,13€.

ATÈS que, el resultat del Patrimoni Municipal del Sòl i de l’Habitatge (volum 2) és el
següent:
-

Epígraf 1r, Immobles:
Baixes per import d’1.841.217,60€. El valor total dels elements d’aquest epígraf
en data 31 de desembre de 2011 (volum 2) és d’11.842.646,98€.

-

Epígraf 4t, Valors Mobiliaris:
No s’ha produït cap variació durant l’any 2011. Per tant, el valor total dels
elements d’aquest epígraf en data 31 de desembre de 2011 (volum 2) és de
5.437.056,36€.

-

Epígraf 8è, Béns i drets revertibles:
Altes per import de 209.270€. El valor total dels elements d’aquest epígraf en data
31 de desembre de 2011 (volum 2) és de 14.544.843,95€.

VIST l’informe emès per la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial en data 10 d’octubre de 2014.
VIST que la competència per a l’aprovació de la Rectificació de l’Inventari és del Ple
de l’Ajuntament, en virtut de l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
ple qual s’aprova el Text Refos de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i
de l’article 105 del Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
El Ple, a proposta del Tinent/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:
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PRIMER.- APROVAR la Rectificació de l’Inventari Consolidat de béns i drets d’aquest
Ajuntament, que consta en la documentació annexa (volum 1 i volum 2), per un valor
total de VUIT-CENTS DEU MILIONS QURANTA-NOU MIL DOS-CENTS DIVUIT
EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (810.049.218,23€), amb referència a 31 de
desembre de 2011, amb els efectes legals que corresponguin. En aquesta rectificació
s’inclouen totes les incidències produïdes durant l’exercici 2011, segons les dades
facilitades al departament de Patrimoni per les diverses àrees.
SEGON.- APROVAR la valoració a 31 de desembre de 2011 del Patrimoni Municipal
del Sòl i de l’habitatge, constituït mitjançant un registre específic de béns des de l’any
1974, per un import de 31.824.547,29€.
TERCER.- DONAR D’ALTA, simultàniament, els béns immobles –edificis- i vehicles,
en les respectives pòlisses d’assegurances, d’acord amb les variacions de l’inventari,
i tot això segons les atribucions assignades al Departament de Patrimoni, segons
Decret núm.. 9382/2011, de data 12 de desembre.
QUART.- TRASLLADAR els presents acords a la Intervenció General i a la Secretaria
General.

DICTAMEN 6.PER AFECTAR AL SERVEI PÚBLIC L’IMMOBLE, DE
PROPIETAT MUNICIPAL, SITUAT A LA RONDA DE LA TORRASSA, 105,
D’AQUESTA CIUTAT.
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:

ATÈS que l’Ajuntament és propietari de la finca situada al carrer Ronda de la
Torrassa, número 105-107.
Valorada en 525.226,20 €.
Va ser adquirida mitjançant compravenda i inscrita en el Llibre inventari de béns i
drets de l’Ajuntament, al foli 496 del tom 3.1, amb la qualificació jurídica de bé
patrimonial. I en el Registre de la Propietat al tom 256, llibre 256, foli 168, finca
14.313, inscripció 4a.
ATÈS que el coordinador del districte II Collblanc-la Torrassa informa que la finca
esmentada està destinada a hotel d’entitats, de caràcter cultural i cívic, llevat de la
planta baixa i la primera que estan ocupades per les dependències dels serveis
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socials del Districte II. I que l’ús d’aquests espais per part de les entitats és essencial
en el desenvolupament de les activitats quotidianes del teixit associatiu del districte.
ATÈS que el cap de servei d’Urbanisme i Activitats informa que els usos de
l’edificació, segons el planejament vigent, són: habitatge, residencial, comercial,
sanitari, recreatiu, esportiu, religiós i cultural, oficines i indústria.
I que realitzada consulta al departament d’Activitats Reglades manifesten:
Que l’activitat d’hotel d’entitats està considerada assimilable a oficines. Que
l’emplaçament on es pretén instal·lar l’activitat està classificat amb la clau 13 b definit
com a zona de densificació urbana semiintensiva on es permet la implantació
d’aquest tipus d’activitat.
VIST l’informe emès per la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial en data 8 d’octubre de 2014.
VIST que la competència per afectar la finca és del Ple de l’Ajuntament, segons
estableix l’article 204.5 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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.- Declarar afecte al servei públic la finca, de propietat municipal, situada a la
Ronda de la Torrassa, número 105-107, per estar destinada als serveis socials del
districte II, hotel d’entitats i altres serveis auxiliars com el bar.
Segon.- Rectificar conseqüentment l’inventari de béns, d’acord amb el que preceptua
l’article 26 del Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tercer.- Traslladar els precedents acords a la Regidoria del Districte II, al Servei de
Contractació i a la Intervenció General.

PARA LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD AL MINISTERIO
DICTAMEN 7.DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE LA AMPLIACIÓN EN 120
MENSUALIDADES DEL PERIODO DE REINTEGRO DE LOS SALDOS
DEUDORES RESULTANTES A CARGO DE ESTA CORPORACIÓN DE LAS
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL
ESTADO DE LOS AÑOS 2008 Y 2009, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE
SE FIJAN EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA DEL REAL DECRETO-LEY
12/2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE.
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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:

Vista la Disposición adicional única del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de
septiembre por el que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios
en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que regula los reintegros de los saldos resultantes a cargo de las
Entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos de
Estado de los años 2008 y 2009.
Atendido que la Disposición adicional única Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de
septiembre, dispone que a aquellas entidades locales a las que se les esté aplicando
la ampliación del periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo de
las Entidades Locales en las liquidaciones definitivas de la participación en los
tributos del Estado de los años 2008 y 2009, regulada en la disposición final décima
de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel periodo, con arreglo a las normas
contenidas en la disposición.
Atendido que al Ayuntamiento de l’Hospitalet le resulta de aplicación la ampliación del
periodo de reintegro, de 60 a 120 mensualidades, de los saldos deudores a cargo de
esta corporación en las liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del
Estado de los años 2008 y 2009, en virtud del acuerdo adoptado por el pleno
municipal en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de julio de 2012, de
aprobar el compromiso del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat con el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, referente a aprobar, si es
necesario, un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública y plazos establecidos en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, a los efectos y en los términos y condiciones que se fijan en la
Disposición Final décima de la de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012.
Atendido que el Ayuntamiento de L’Hospitalet ha presentado la liquidación de los
presupuestos de las entidades integrantes de la corporación local correspondientes al
ejercicio 2013, y cumple en dicho ejercicio con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y el límite de deuda pública, así como el periodo medio de pago a
proveedores establecido por la normativa de morosidad; y prevé cumplirlos también a
31 de diciembre de 2014 y en el ejercicio 2015.
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Vistos los informes de la Intervención General de aprobación del presupuesto del
ejercicio 2015 y de liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, así como el resto
de documentación que obra en el expediente.
El Pleno, a propuesta de la Teniente de Alcaldia, titular del Área de Hacienda y
Recursos Generales, y con el dictamen previo de la comisión permanente de
Presidencia i Economía,
ACUERDA:
PRIMERO.- SOLICITAR al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la
ampliación en 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos deudores
resultantes a cargo de esta Corporación de las liquidaciones definitivas de la
participación en los tributos del Estado de los años 2008 y 2009, en los términos y
condiciones que se fijan en la Disposición adicional única del Real Decreto-ley
12/2014, de 12 de septiembre, por el que se conceden suplementos de crédito y
créditos extraordinarios en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, de Educación, Cultura y Deporte, de Fomento y de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
SEGUNDO.- FACULTAR de manera indistinta a la Alcaldesa Presidenta y/o a la
Teniente de Alcaldía del Área de Hacienda y Recursos Generales para la adopción
de acuerdos y la realización de aquellos actos que resulten necesarios para la
efectividad del presente acuerdo.
TERCERO.- FACULTAR de manera indistinta, a la Intervención General, a la Vice
intervención General, y a la Secretaria General del Pleno, en funciones, M. Teresa
Redondo del Pozo, para la tramitación electrónica de los procedimientos derivados
del presente acuerdo.
CUARTO.- REMITIR certificado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y de
las Administraciones Públicas.
QUINTO.- Trasladar el presente acuerdo al Área de Hacienda y Recursos Generales
de este Ayuntamiento y a la Intervención General y a la Tesorería municipal.

PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
DICTAMEN 8.TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE
ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.09.2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts en
la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les
que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació
respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al registre de factures
i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal el
22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe al
qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta 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
2014.
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.
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DICTAMEN 9.PER DONAR COMPTE DEL PLA D’AUDITORIES
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2015, EXERCICI 2014.

I

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 en data 08-10-2014 l’Interventor General ha emès la resolució número
7627, per la que aprova el pla d’auditories i actuacions de control financer per a l’any
2015, referit als estats i comtes anuals a 31-12-2014, a l’empara del que disposa el
Text Refòs de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel RDL 2/2004,
de 05-03, i la resta de normativa complementària, els articles 130, 133 i 134 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.-DONAR-SE PER ASSABENTAT del “Pla d’auditories i actuacions de
control financer per a l’any 2015”, a efectuar sota la direcció de la Viceintervenció
General, aprovat per resolució 7627, de 08-10-2014, que es transcriu a continuació:.
“RESOLUCIÓ RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2015, REFERIT ALS
ESTATS I COMPTES ANUALS A 31.12.2014.
Vist el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General el Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès que l’article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març assenyala que la funció de control intern s’efectuarà en la seva
triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control
d’eficàcia, definint-se aquests conceptes als articles 220 i 221 de l’esmentat cos
legal..
Atès que l’Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno” en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal; i que la Regla 33.2 estableix que els plans de control financer s’hauran
d’incloure anualment en les bases d’execució dels pressupostos generals i en aquest
sentit ho recullen les D.A. 1a i 2a de les bases d’execució dels pressupostos generals
per a l’any 2015.
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Atès que els serveis de la Intervenció General duran a terme les actuacions
administratives que conformen l’anomenat “Pla d’auditories i actuacions financer de
l’any 2015” i així mateix la societat privada municipal de capital totalment local ha
comunicat a aquesta Intervenció General la designació d’auditor de comptes, inscrit al
Registre Oficial d’Auditors de Comptes del Ministeri d’Economia i Hisenda i
Competitivitat, que hauran d’actuar en els comptes anuals tancats a 31/12/2014 i que,
així mateix, els concessionaris dels serveis administratius han acomplert el mateix
tràmit.
Atès que pels serveis de la Intervenció General, per falta de mitjans, es duran a terme
els tràmits administratius amb objecte de procedir a la contractació d’auditors externs
inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes del Ministeri d’Economia i
Competitivitat, que actuaran com a coadjuvants de la Intervenció General, tant per
portar a terme els informes de control financer pels quals s’evidenciï la correcta o
incorrecta aplicació de les subvencions que, superiors a 600 euros, s’han atorgat amb
càrrec als pressupostos de l’exercici 2014, com per la realització de les revisions
limitades dels contractes de serveis de gestió indirecta i altres treballs d’auditoria
referits al 31 de desembre de 2014.
Vist l’article 213 en relació a l’article 220 del Text Refós de la LRHL, la Regla 33.2 i
concordants de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno”, d’aquesta
Administració, així com les D.A. 1a i 2a de les bases d’execució dels pressupostos
generals de l’any 2014.
L’Interventor General, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29 del reglament
de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en virtut del
que disposen els articles 130,133 i 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local,
RESOL:
PRIMER.- APROVAR el “Pla d’auditories i actuacions de control financer per a l’any
2015” referit als estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2014, a efectuar sota
la direcció de la Viceintervenció General que es detallen i en els expedients
administratius de concessió de subvencions, expressant-se tot seguit els auditors
externs a actuar i el termini d’execució dels informes i de les certificacions auditores a
realitzar:

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

Auditor

Termini
execució

La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, Oliver Camps, Auditors i 30/6/2015
S.A
consultors S.L.

a.2) Revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió i altres treballs
d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Entitat

Auditor

Termini
execució

La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, S.A
Verificació del compliment de les encomanes de A determinar
gestió. Referents a:
•
•
•
•
•
•
•

30/6/2015

Control dels estacionaments vigilats o
amb control horari, Zona blava, verda i
groga
Servei de Grua municipal
Gestió equipament municipal Torre
Barrina
Mitjans de comunicació
Centre d’activitats
Gestió d’aparcaments municipals
Altres treballs de verificació a determinar

b) Persones o empreses adjudicatàries de la gestió indirecta de serveis.
b.1) Auditoria de comptes anuals i/o revisions limitades, Auditors a contractar pels
gestors d’acord amb els contractes.
Entitat
Complex
l’Hospitalet

Esportiu

Auditor
Tennis Gm Auditors, S.L.

Termini
execució
30/6/2015

Serveis Funeraris de L’ Hospitalet

M-Borso & Izuzquiza Auditores

30/6/2015

Escola bressol Casa dels Arbres.

Mazars

30/6/2015

Escola bressol Casa del Molí

Audiaxis Auditor SRL.

30/6/2015

Escola bressol casa dels Contes

Gabinet

tècnic

d’Auditoria

i 30/6/2015
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Consultoria
Escola bressol Casa del Parc

Gabinet
tècnic
Consultoria

d’Auditoria

i 30/6/2015

Escola bressol Casa de les Flors

Gabinet
Tècnic
Consultoria

d’Auditoria

i 30/6/2015

la Gabinet
Tècnic
Consultoria

d’Auditoria

i 30/6/2015

Escola bressol
Muntanya

Casa

Poliesportiu
limitada

Planes.

les

de

Revisió NT Auditors consultors S.L.

30/6/2015

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

Auditor

Revisió limitada compte explotació A determinar
complex Esportiu L'Hospitalet Nord
A determinar
Informe equilibri financer 19992014.

Termini
execució
30/6/2015

30/6/2015

Gestions interessades
Entitat
Poliesportiu
Gasòmetre

Santa

Eulalia

Auditor
i

Termini
execució

Pista A determinar

30/6/2015

Poliesportiu Municipal Bellvitge

A determinar

30/6/2015

Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa

A determinar

30/6/2015

c) Altres treballs d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General o a través
de mitjans propis.
Revisions limitades i auditories de compliment.
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Entitat
Revisió limitada dels
atenció domiciliaria.

Auditor
Serveis integrals A determinar

Termini
execució
30/6/2015

Auditoria compliment Escola
Casa dels Arbres

bressol A determinar

30/6/2015

Auditoria compliment Escola
Casa del Molí

bressol A determinar

30/6/2015

Auditoria compliment Escola
Casa dels Contes.

bressol A determinar

30/6/2015

Auditoria compliment Escola
Casa del Parc.

bressol A determinar

30/6/2015

Auditoria compliment Escola
Casa de les Flors

bressol A determinar

30/6/2015

Auditoria compliment Escola
Casa de la Muntanya

bressol A determinar

30/6/2015

Auditoria de compliment del Poliesportiu A determinar
de les Planes

30/6/2015

Auditoria de compliment del Poliesportiu A determinar
Fum d’Estampa

30/6/2015

d). Auditories de procediments i treballs de verificació.
Audit mensual del Pla de viabilitat de A determinar
serveis dels servei municipals del
poliesportiu municipal de Bellvitge

30/6/2015

Verificació addicional de despeses A determinar
satisfetes pel procediment de bestretes
de caixa fixa

30/6/2015

Verificació de les depeses satisfetes A determinar
mitjançant manaments a justificar.

30/6/2015

Altres
treballs
d’Auditoria
procediments a determinar

30/6/2015

de A determinar
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e) Auditoria fundacions privades municipals
Entitat

Auditor

Termini
execució

Auditoria Financera de la Fundació A determinar
privada municipal Arranz Bravo

30/6/2014

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

Auditor

Fons de Cohesió-Feder 2007-2013

Faura-Casas,
Consultores SL.

Urban Gornal. Eix 4. Feder

Cecili
Auditor

Termini
execució
Auditores Segons
normativa

Tarruella

Forné, Segons
normativa

g) Certificacions auditores de les subvencions rebudes per persones o empreses
superiors a 600 euros amb càrrec al Pressupost General de l’exercici 2014, així com
d’aquelles d’import inferior seleccionades en el mostreig de les despeses fetes
efectives per bestretes de caixa fixa.
El nombre de perceptors a revisar i per tant el nombre de certificacions auditores a
efectuar es determinarà en funció de les dades obtingudes del sistema de
comptabilitat general d’aquesta Administració.
SEGON PROPOSAR a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Economia i Hisenda que
sotmeti a coneixement del Ple el “Pla d’auditories i actuacions de control financer per
a l’any 2015” referit als estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2014 elaborat
per la Intervenció General, a efectuar sota la direcció de la Viceintervenció General,
que inclou les auditories de comptes anuals i les revisions limitades i de compliment
dels serveis prestats de gestió directa i indirecta de serveis, les certificacions
auditores de les subvencions concedides que en el mateix es detallen i els auditors
externs a actuar i el termini d’execució dels informes a realitzar:
TERCER.-Comuniqui’s els presents acords a la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda
Recursos Generals i la Unitat Fiscal de la Intervenció General.”
SEGON.- Comuniqui’s el present acord a la Intervenció General.
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DICTAMEN 10.PER DONAR COMPTE DE LES INSTRUCCIONS SOBRE
OPERACIONS COMPTABLES DE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’EXERCICI DE L’ANY 2014, APROVADES
PER L’INTERVENTOR GENERAL, RESOLUCIÓ NÚM.7626/2014 DE 8
D’OCTUBRE.
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 en data 08-10-2014 l’Interventor General ha emès la resolució número 7626,
per la que aprova les Instruccions per a les operacions de tancament comptable i de
liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2014, a l’empara del que disposa el
Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel RDL 2/2004, de
05/03, i la resta de normativa complementària, els articles 130, 133, 134 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim local, l’apartat e) de la regla 8 de la
Instrucció de Comptabilitat, model Normal, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de
novembre i els articles 28 i 29,del Reglament de Govern i Administració del l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple el 25 d’octubre de 2011.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar compte de les Instruccions per a les operacions de tancament
comptable i de liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2014, aprovades
per l’Interventor General en data 08-10-2014, mitjançant resolució número 7626.
SEGON.- COMUNIQUI’S per mitjans informàtics (Intranet) el present Acord als Tinent
d’Alcalde i Regidors Delegats, així com als Caps de Servei que componen aquesta
Administració Municipal, a la Unitat de Gestió i a la de Inspecció Tributària, a la Secretaria
General, a la Tresoreria, al Servei de Comptabilitat i a la Secció Fiscal de la Intervenció
General i al Centre d’Informàtica Municipal.

COMISSIONS PERMANENTS D'ESPAI PÚBLIC I DE BENESTAR
I SERVEIS A LES PERSONES

En relació amb els dictàmens que han estat informats per les Comissions
Permanents d'Espai Públic i de Benestar i Serveis a les persones, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel posicionament de l’11 al 15, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma votarà favorablement en el punt número 11, ens abstindrem en el 12 i
votarem favorablement del 13 al punt 15.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem favorablement a
tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió votarem favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
I per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, el grup popular vota a favor de l’11, s’absté al 12 i a favor de la resta.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Abans de passar a les mocions dels grups polítics,a la segona part del
Ple, hi ha tres urgències que ja s’han comunicat tant a la Comissió de Presidència,
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com a la Junta de Portaveus i, si no hi ha inconvenient, doncs faríem lectura primer
dels seus títols.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

DICTAMEN 11.PER RATIFICAR L’ADHESIÓ A “POLIS”, ORGANISME DE
LA UNIÓ EUROPEA, I APROVACIÓ DE LES QUOTES CORRESPONENTS.
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 l’expedient que es tramita per ratificar l’adhesió a “POLIS”, amb NIF BE 0460
400 701, organisme de la Unió Europea que agrupa la xarxa de ciutats i regions
pioneres que cooperen per desenvolupar tecnologies i polítiques innovadores pel
transport local a Europa, i per abonar a ”POLIS” la quota anual de soci corresponent
a l’any 2014 per un import de CINC MIL SET CENTS SETANTA CINC EUROS
(5.775,€), segons Providència del Tinent d´Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme de data 7 de juliol de 2014.
VISTA la factura corresponent a l’exercici 2014, referència M2014/21, que es pot
ingressar per transferència directa a IBAN: BE50 4352 0203 5118 a nom de POLIS
AISBL.
VIST l’informe de data 3 de juliol de 2014 del Cap de Servei de Mobilitat i Via Pública
de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, en el qual manifesta la necessitat de
continuar amb l’adscripció de l’Ajuntament de l’Hospitalet com a membre del referit
organisme.
VIST que la Intervenció General ha emès certificat d’existència de crèdit mitjançant
RC núm. 140027598 de data 8 de juliol de 2014, per un import de CINC MIL SETCENTS SETANTA-CINC EUROS (5.775,-€) amb càrrec a la partida
04.1330.490.00.00 dels pressupostos generals de 2014.
VIST que en sessió de data 21 de desembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament va
adoptar l’acord d’adherir-se com a membre actiu a l’organisme de la Comunitat
Econòmica Europea POLIS.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 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 de Seguretat, Convivència i Civisme,
la coordinació, gestió i tramitació dels procediments per a les actuacions
administratives necessàries per la gestió en matèria de trànsit dins de les vies
urbanes municipals i de les travessies, així s’hagués establert d’acord amb

…/…

29

l’Administració competent, i en concret, la tramitació dels procediments per a la
coordinació, gestió i resolució en matèria de transports urbans i interurbans, de
competència municipal; i en especial, la formulació de plans generals de transport
que afectin al terme municipal, així com la fixació o la determinació de terminals de
transports de viatgers, mercaderies i paqueteria i que d’acord amb el Decret
d’Alcaldia núm. 9385/2011, de 12 de desembre, resolució setena, el tinent d’Alcaldia
serà el competent per elevar al Ple municipal la proposta d’aprovació del present
acord.

VIST l’article 123.1f) i 123.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local, que atribueix al Ple municipal els acords relatius a la participació en
organitzacions supramunicipals, amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres del esmentat òrgan municipal.

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,

ACORDA:

Primer.- RATIFICAR L’ADHESIÓ, com a membre actiu, a l’organisme de la Unió
Europea “POLIS” que agrupa la xarxa de ciutats i regions pioneres que cooperen per
desenvolupar tecnologies i polítiques innovadores pel transport local a Europa.

Segon.- MANIFESTAR que el representant permanent d’aquest Ajuntament davant
de POLIS serà designat per la Junta de Govern Local, d’acord amb el que estableix
l’art. 127, apartat 1.m de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local.

Tercer.- ABONAR la quantitat de CINC MIL SET CENTS SETANTA-CINC EUROS
(5.775,-€) a l’organisme de la Unió Europea “POLIS” en concepte de quota anual
corresponent a l’any 2014, referència M2014/21.

Quart.- CARREGAR l’import de l’esmentada quota a la partida 04.1330. 490.00.00
dels pressupostos generals de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140027598 emès per la Intervenció General en data 8 de juliol de 2014.

Cinquè.- ABONAR les quotes anuals posteriors a l’any 2014 que corresponguin a
l’organisme POLIS mentre continuï vigent l’adhesió com a membre actiu a
l’organisme de la Unió Europea “POLIS”.
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Sisè.- NOTIFICAR els acords anteriors a “POLIS”, a l’Alcaldia, a l’Habilitat de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, a la Intervenció General i al Cap de Servei de
Mobilitat i Via Pública de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.

SERVEIS A LES PERSONES

REGIDORIA D'ESPORTS I JOVENTUT

DICTAMEN 12.PER VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 3.141,60 EUROS, CORRESPONENTS A
LA FACTURA PRESENTADA PER AUTOCARES NEVADA, SL, EN CONCEPTE
DEL SERVEI DE TRANSPORT DES DELS CENTRES ESCOLARS A LES
PISCINES MUNICIPALS I TORNADA REALITZATS DURANT EL MES DE
DESEMBRE 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
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 per Provisió del Regidor de Govern d’Esports i Joventut s’ha disposat
iniciar l’expedient administratiu per procedir al reconeixement de les obligacions
derivades de la factura, emesa per l’empresa AUTOCARES NEVADA, SL, en
concepte del transport municipal des dels centres escolars a les piscines municipals i
tornada, durant el mes de desembre de 2013.
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel que s’hauria de reconèixer els crèdits a favor
de l’empresa que va executar els treballs.
ATÈS que l’abonament de la despesa derivada, per un import total de 3.141,60 euros,
es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 03.3421.227.06.50 del
pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140022158 de data 27 de maig, emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
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Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 del Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Esports i Joventut, i amb el dictamen previ
de la Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en virtut de l’article 65 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives corresponents a la despesa
derivada del servei del transport municipal des dels centres escolars a les piscines
municipals i tornada, durant el mes de desembre de 2013 (RC-5/2014).
Segon.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament, a favor de l’empresa
AUTOCARES NEVADA SL, amb Número d’Identificació Fiscal B60219060, per la
factura núm. 378/13 de data 20 de desembre de 2013 i per un import de 3.141,60
euros en concepte del transport municipal des dels centres escolars a les piscines
municipals i tornada, durant el mes de desembre de 2013.
Tercer.- El crèdit reconegut a l’acord anterior, per un import total de 3.141,60 euros,
es podran formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària 03.3421.227.06.50 del
pressupost municipal de 2014, segons certificat d’existència de crèdit núm.
140022158 de data 27 de maig, emès per la Intervenció General.
Quart.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que disposa
el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la Secció de Gestió
Econòmica i Administració i als serveis tècnics municipals.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 13.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. W.R.C.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,00.- EUROS. SA 10/14.
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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VIST que mitjançant Resolució núm. 3930/2014, de 16 de maig, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. W.R.C.P. (NIE XXXXXXXXXXX), amb
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció greu de la
Llei 10/99 sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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 que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades en el domicili de l’imputat en data 26 de maig de 2014, com així consta en
la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 17 de juliol de 2014, s’ajusten a la legalitat vigent.
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. W.R.C.P. (NIE XXXXXXXXXXX), mitjançant resolució
núm. 3930/2014, de 16/05/14.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 16 de maig de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. W.R.C.P. (NIE XXXXXXXXXX),
amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. W.R.C.P. (NIE XXXXXXXXXX), amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i
la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

…/…

33

►Qualificació definitiva de la infracció: GREU (art. 7 llei 10/1999)
►Sanció definitiva: 300,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, al Sr. W.R.C.P. (NIE
XXXXXXXXXX), amb domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la
Instructora i a la Intervenció General.

persona interessada, a la

PER IMPOSAR SANCIO A LA SRA. F.U. PER INFRACCIÓ A
DICTAMEN 14.LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. NUM. SA 23/14.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 4344/2014, de 26 de maig, s’incoava expedient
sancionador contra la Sra. F.U. amb DNI XXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per presumptes infraccions contra la normativa de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 3 i 10 de juny de 2014; raó per la qual
van ser notificats mitjançant publicació al BOPB de data 14 de juliol y exposició al
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 7 i 18 de juliol de 2014.
VIST que, en el ínterin, la imputada es va donar per notificada personalment en data
10 de juliol de 2014, com així consta en les còpies de la resolució i proposta,
respectivament.
VIST que consta la presentació per la imputada, en data 22/7/2014, d’un escrit
d’al·legacions al qual, sense rebatre els fets denunciats, manifesta que per
circumstàncies econòmiques no disposava de l’assegurança obligatòria en la data de
la denúncia, però que va subscriure la corresponent pòlissa de Responsabilitat Civil
amb posterioritat, aportant una còpia de Certificat d’Assegurança de la companyia
Allianz Seguros que acredita l’esmentada subscripció, amb data d’inici de vigència de
29 d’abril de 2014. A més, invoca una sèries d’hipotètics defectes formals que no
revesteixen l’entitat necessària com per a modificar la tipificació i qualificació dels fets
objecte del present procediment sancionador.
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ATÈS que, malgrat que les esmentades al·legacions no desvirtuen la presumpció de
veracitat de l’acta de denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 14/1/2014, de
la qual deriva el present procediment sancionador, sí que posen de manifest unes
circumstàncies que poden justificar una modul·lació en l’import de la sanció definitiva
a imposar, en aplicació del principi de proporcionalitat de l’art. 131 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC.
Concretament aquestes circumstàncies són la subscripció de la preceptiva pòlissa
d’assegurança amb anterioritat al dia 26/5/2014, data de la resolució d’incoació del
present procediment sancionador, la qual cosa permet modular l’import proposat de la
sanció per la infracció identificada amb el número 2 (No disposar de l’assegurança de
Responsabilitat Civil que es requereix com a condició indispensable per la tinença de
gossos potencialment perillosos), rebaixant-lo a la quantitat de 150,25.-euros, sanció
mínima establerta por la llei 10/1999 per a les infraccions qualificades de greus.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 12 d’agost de 2014, on proposa
estimar parcialment les al·legacions presentades i modular l’import de les sancions.
ATÈS el que disposa l’art. 89 de la llei 30/1992, LRJ-PAC
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions presentades en data 22 de
juliol de 2014 per la imputada, Sra. F.U.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutiu d’una infracció de caràcter greu i
declarar a la Sra. F.U. amb DNI XXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autora de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva
del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- MODULAR la proposta de sanció a la baixa, a la Sra. F.U. amb DNI
XXXXXXXXXX, responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció
que es relaciona, amb la quantitat seguent:
1. Portar el gos potencialment perillós, sense morrió i deslligat a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
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de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 150,25.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999, en aplicació del
principi de proporcionalitat de l’article 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC).
Considerar responsable dels fets, la Sra. F.U. (NIE XXXXXXXXXXX), amb domicili
al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a les persones interessades
Intervenció General.

i a la

DICTAMEN 15.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. D.M.F. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99
SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05€.
EXP. SA. 83/13 VR.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
0796/2014, de 6 de febrer, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. D.M.F., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció
molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació en el domicili de l’ imputat en data 13 de febrer de 2014, com així consta a
la corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VIST que, atès l’anterior, es va obrir tràmit d’audiència mitjançant Proposta de
resolució de data 17 d’abril de 2014, la qual va ser objecte de diversos intents
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infructuosos de notificació entre els dies 2 i 8 de maig de 2014, per absència de
l’imputat, raó per la qual es va notificar mitjançant publicació al BOPB del 4 de juny de
2014 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 28 de maig i 16 de
juny de 2014, sense que consti que l’imputat hagi pres vista de l’expedient
administratiu ni efectuat al·legacions en el termini atorgat a tal efecte.
ATÈS que, malgrat l’anterior, fetes les oportunes consultes i averiguacions , consta
que l’ imputat resideix efectivament en el domicili que figura en l’expedient amb la
seva família i, a més, són vàries les notificacions efectuades en la seva persona i en
la dels seus pares en l’esmentat domicili (19/8/2013, 17/9/2013 i 21/10/2013).
VIST que, d’elevar l’esmentat Plec de Càrrecs a l’òrgan corresponent per resoldre tal i
com està redactat, això suposaria la imposició d’unes multes econòmicament
importants, i atenent a que les sancions proposades poden ser modulades en cas de
compliment o subsanació de les infraccions tipificades (de caràcter merament
documental i, per tant, fàcilment subsanables encara que extemporàniament) i que,
per aquestes raons, la Sra. Instructora va proposar, en data 10 de juliol de 2014,
ampliar en TRES MESOS el termini de resolució del procediment i obrir novament
tràmit d’audiència i vista de l’expedient.
ATÈS que va ser impossible la notificació personal a l’ imputat (16 i 17 de juliol de
2014), la mateixa es va fer mitjançant publicació al BOPB de data 28 de juliol de 2014
i exhibició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre els dies 25 de juliol i 12 d’agost de
2014, sense que consti que, ara tampoc, l’ imputat hagi pres vista de l’expedient
administratiu ni efectuat al·legacions en el termini atorgat a tal efecte.
VIST que en aquesta ocasió tampoc consta que l’ imputat hagi pres vista de
l’expedient administratiu ni efectuat al·legacions en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 8 de
setembre de 2014, la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09/09/2014.
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.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 08.09.2014 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. D.M.F., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de
març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. D.M.F., amb DNI
XXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art
13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

URGÈNCIES

Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmeten a debat els punts següents.
En relació amb les propostes que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, primer passaríem a votar la urgència dels tres dictàmens, si no hi ha
cap inconvenient donaríem unanimitat a la urgència. No sé si el Sr. Belver vol fer
explicació del tema de l’AERI.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breument. Avui portem a aprovació l’últim conveni del
que hem conegut com AERI, que es va iniciar allà per l’any 2008, arrel de les
incidències i, diguéssim, de tota la molèstia que va suposar pel conjunt de veïns i
veïnes de bona part dels barris que estan a la vora de la línia de Vilanova, on es va
arribar a un acord en aquell moment amb el Ministeri llavors de l’habitatge, per tal que
tot aquest sector tingués la possibilitat d’accedir a ajuts, per tal de millorar les seves
finques, els seus habitatges i d’alguna manera “resarcirse” de tot el que havia estat el
treball intens del pas de l’AVE, de la construcció de l’AVE, en aquell moment, per la
nostra ciutat.
Recordo aquell moment, corria l’any 2008, quan es va signar aquest conveni que
establia un pagament de 17 milions d’euros, fraccionats en principi en cinc anualitats,
una primera d’un milió i després quatre de quatre milions d’euros cada anualitat.
Finalment això ha sigut més llarg d’allò que teníem previst, però malgrat
l’escepticisme que hi havia en aquell moment per part d’alguns regidors i regidores,
que poguéssim acabar veient el compliment d’aquest conveni, finalment així ha estat,
s’ha complert en la seva totalitat i amb la signatura que es farà demà, donarem
compliment a aquest conveni.
Aquí jo crec que cal, perquè sempre que hem fet això fèiem esment del company, del
Jaume Pallarès, que jo crec que des del primer moment deia: “ai que això no ho
cobrarem mai, que no ho acabarem de cobrar, que això ja veureu”. Finalment podem
dir que hem complert amb el company Pallarès, hem complert amb el conveni a
empentes i rodolons, però hem complert i finalment a la ciutat acabaran venint els
diners que es van pactar i que es van convenir en aquell moment amb el Ministeri
d’Habitatge.
Dir que al llarg d’aquests anys, això, encara que ha sigut mica en mica, ha anat de
manera progressiva, que s’ha fet a habitatges individuals, que s’ha fet a finques
complertes, per dir-ho d’alguna manera, pensem que fins a l’any 2013, o sigui, encara
sense completar el que en el conveni que signarem demà, tindrem de conjunt
d’expedients, això ha significat poder fer actuacions que afecten a més de 5.000
habitatges a la ciutat, entre el que són comunitats, entre el que són habitatge, això vol
dir que en una ràtio normal, diguéssim, de la nostra ciutat, hem incidit, s’ha
aconseguit incidir en més de 10.000 persones de la nostra ciutat, que han vist millorar
o bé els elements comuns de les seves finques, o bé elements propis de l’habitatge
individual.
Ha estat un conveni, al llarg de tots aquests anys, insisteixo, des de l’any 2008,
complex, molt complex de gestionar cada any, recordem, fins i tot, tots els grups
polítics anar fent, allò d’explicar el que significava deixar de fer o de tirar endavant
aquest conveni en un moment determinat i poder anar a parlar amb la gent del
Congrés dels Diputats, dels grups polítics, per explicar-los que era fonamental per a
la nostra ciutat, que això estava ajudant a millorar l’habitabilitat i eficiència energètica
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per millorar condicions de vida de molta gent, i que finalment hem aconseguit entre
tots plegats que això tiri endavant.
I vagi també, aprofitant aquest últim tràngol, el meu agraïment molt especial a tota la
gent que treballa a l’Oficina de l’Habitatge de la ciutat, perquè no ha estat una tasca
fàcil, perquè després de tots aquests anys les complicacions han sigut moltes, tot el
tema de gestió penseu que és Ajuntament de l'Hospitalet, Generalitat de Catalunya,
Ministeri de Foment, Ministeri d’Hisenda, que tota la tramitació és molt complexa, són
ajuts individuals, són ajuts a col·lectius, tot ha sigut complex, però crec que ha valgut
la pena.
I només, i per acabar, fer la referència a què mireu si és complex que de tots aquells
convenis que es van signar en el seu moment en el conjunt de l’Estat, per diferents
motius, però sempre amb aquest horitzó, l’únic que s’ha complert al 100% és el que
hem fet a la ciutat de l'Hospitalet. Per tant, no deu ser tan fàcil o com a mínim aquí
ens hi posem i quan arribem a un compromís, el complim.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament dels tres dictàmens, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma votaremos favorablemente en el dictamen sobre el AERI y nos
abstendremos en las dos modificaciones de crédito.
Sobre el dictamen de la firma del AERI, pues como no puede ser de otra manera,
pues desde nuestro grupo municipal nos alegramos enormemente de la firma de este
convenio, que como bien decía el Sr. Belver, pues bueno, se llevan seis años hasta
que se ha podido cumplir una cosa que se pactó, las cosas que se pactan
entendemos que se tienen que cumplir al momento, pero bueno, ya que no ha sido
así, la verdad es que nos alegramos aunque haya sido con retraso. Y es cierto que
esta es una reivindicación que hemos tenido todos los grupos municipales de esta
ciudad, ya que es un tema que, independientemente del color político, pues afecta a
todos los vecinos o a muchos vecinos de estos barrios. Como bien decía, incluso se
ha llegado a bajar a Madrid a pedir que se pusiese en marcha este convenio y, como
no es de otra manera, lo único que podemos hacer es congratularnos todos de la
firma mañana del convenio.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement dels tres dictàmens i pel que fa referència al conveni de l’AERI,
doncs com ja s’ha dit no podem més que alegrar-nos per la signatura d’aquest
conveni. Ara quan sentíem al Sr. Belver i al Sr. Ordóñez, feia aquesta reflexió, que
quins temps hem de viure que ens hem de felicitar perquè es compleixi un conveni,
sis anys més tard que estigui signat, però bé, “esto es lo que hay”. Per tant, felicitarnos que sigui així i que cobrem, que també ens hem trobat amb molts convenis que
estan signats i que no cobrem, per tant, que cobrem, no nosaltres, sinó els ciutadans
que ja han fet la inversió en aquestes obres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Convergència i Unió, Sr. Josep Lluís.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres en els dictàmens 2 i 3 ens abstindrem i en l’1
votarem a favor. També volem expressar la nostra congratulació per la signatura
d’aquest conveni, un conveni que ja havia d’haver estat signat fa temps, uns diners
que ja havien d’estar en possessió de les persones que han fet les reformes, però
mai és tard si el fi és positiu. També des d’aquí vull agrair a les entitats veïnals que es
van bellugar en aquell impàs que vam tenir quan el conveni semblava que es
quedava penjat i van haver de pujar a Madrid, efectivament, perquè el govern del
Partit Popular no estava per la feina aquesta de fer compliment d’aquest conveni,
però al final la cosa va canviar, molts veïns van començar a cobrar diners que ja feia
temps que tenien invertits i, davant de la promesa de l’Estat, creiem que l’Estat al final
compleix la seva obligació complint. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Nos abstenemos en el punto 2 y 3, votamos a favor del
primero, desde luego nos felicitamos, como no podía ser de otra manera, por la firma
de este convenio, es un convenio, un acuerdo que ha sido difícil y complejo. Difícil
porque tuvimos que ir, los representantes de cada uno de los grupos municipales en
este Ayuntamiento, a hablar con los diputados en Madrid, para hacerles ver la
importancia de acabar esas obras. Y un acuerdo complejo, porque prueba de ello es
que empezó en el 2008 y acaba en el 2014, un acuerdo que beneficia, como aquí se
ha dicho, a 500 viviendas, y un total de 121 calles de la ciudad de Hospitalet verán
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como esas obras, como esos desperfectos ocasionados por los trabajos de las obras
del AVE, pues verán como son acabados y finalizados.
Y a mí me gustaría acabar también, pues con esa sensación de consenso y de cómo
todos juntos, si vamos juntos a veces podemos conseguir cosas mejores para la
ciudad de Hospitalet y, por tanto, no voy a tener en consideración las pésimas
palabras que acaba de hacer el ponente de Convergència i Unió, yo creo que la
unidad entre todos es más beneficiosa que la separación y la desunión y, por tanto,
no voy a entrar en el debate con Convergència i Unió.
Y sólo un pequeño comentario, hoy nos ha llegado un vecino diciendo que no ha
podido acogerse a estas ayudas, porque se ve que ha llegado tarde a la hora de
solicitarlas en el plazo previsto, yo no sé si hay posibilidad de ampliar ese plazo de
solicitud, lo desconozco. Si hubiera la posibilidad, estaría bien quizás de poder
ampliarlo y que más vecinos pudieran acogerse.

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

SR. BELVER
El plazo nos lo marca el convenio, el convenio que firmaremos mañana, nos obliga a
que las facturas, por decirlo de alguna manera, de las comunidades o de las
viviendas estén acabadas, obras acabadas, antes del 1 de diciembre de este mismo
año. Nosotros hemos intentado alargar el plazo, porque entendemos que firmándolo
mañana va a ser muy complicado, si usted nos hace una gestión en el Ministerio y
nos lo alargan hasta el 31 de marzo, estaremos encantados.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, en todo caso, a ver, mañana tenemos esa firma, yo creo que…, a ver, yo
también quiero agradecer el voto positivo por parte de todos los grupos políticos, este
siempre ha sido un convenio que ha tenido ese apoyo de todos los grupos del
Consistorio.
Y sí que me gustaría decir una cosa, el Sr. del Río decía que este era un convenio
difícil y complejo, hombre, yo diría que era un convenio sencillo y justo. Sencillo
porque era, en fin, era un convenio que, como se ha dicho por parte del Teniente de
Alcalde, se firmó en el año 2008 con el Ministerio de Vivienda, que era el Ministerio a
quien le correspondía la firma de ese convenio, como consecuencia de las obras,
desgraciadas obras que tuvimos en Hospitalet con el paso de la construcción del AVE
y que, en todo caso, era para compensar a los vecinos y vecinas de ese entorno, de
las molestias que generaron esas obras. Quizás se complicó después y fue más
complicado cuando hubo el cambio de gobierno y fue en ese momento precisamente
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cuando todos los grupos políticos de este consistorio, juntos fuimos, no sé si subimos
o bajamos, como decía el Sr. Ordóñez y el Sr. Pérez, pero fuimos en una delegación
a Madrid, para hacer entender al Ministerio que era necesario, justo, que se pudiera
continuar haciendo ese convenio y que se diera cumplimiento al compromiso que
había con la ciudad.
Les puedo asegurar que desde Hacienda, desde el Ministerio de Fomento, conocen
Hospitalet, conocen el trabajo que se ha realizado, conocen el número de
expedientes que se ha tramitado, conocen el esfuerzo que, desde los servicios
municipales, se ha hecho en apoyo a las comunidades, a los vecinos y, en todo caso,
manifestar que estos 17 millones que se han invertido en nuestra ciudad han ido, en
estos momentos tan difíciles y tan complejos, a mejorar el parque de viviendas de
nuestra ciudad, que han ayudado también a generar actividad económica a pequeñas
y medianas empresas, que han mejorado la accesibilidad de muchos edificios y que,
por tanto, en este sentido quiero reiterar el agradecimiento a todos los grupos de este
consistorio, que en el anterior y en este mandato, han dado su apoyo total y absoluto,
por encima de sus siglas políticas en el Ayuntamiento, en defensa de los intereses de
los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet.
Por tanto, bueno, les aseguro que mañana, delante del Secretario de Estado de
Infraestructuras, firmaremos el convenio, agradeceremos, por parte de los
ciudadanos, esta firma, y plantearemos, sin duda, como no puede ser de otra forma,
nuevamente si es posible que este convenio pueda cambiarse en algún extremo,
para poder dar más facilidades a los vecinos y vecinas que en este momento han de
justificar, con facturas, esos gastos que ya la gran mayoría han realizado. Por tanto,
en fin, no es habitual que en el Pleno estemos todos de acuerdo en torno a un tema,
es así y, por tanto, nos hemos de alegrar y hemos de demostrar nuestra satisfacción.
Ara sí, hem acabat, diguéssim, la primera part del Ple, ara passaríem a la segona
part de control i fiscalització, les mocions, etc, Sra. Secretària.

Essent les 18.34 hores, abandonen la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i la Sra. Sonia Esplugas
González i el Sr. Senen Cañizares Martín, regidors del grup municipal del Partit
Popular.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

PROPOSTA D’URGÈNCIA 1.PER APROVAR EL CONVENI ENTRE EL
MINISTERIO DE FOMENTO, LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A LA
REHABILITACIÓ DELS BARRIS DE GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP, LES
PLANES, SANTA EULALIA I LA TORRASSA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
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I DESIGNAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ MIXTA.
(AERI-2014).
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, i per tant
va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que de conformitat amb el Reial Decret 1313/2010, de 20 d’octubre, pel que es
reestructuren els Departaments Ministerials correspon al Ministerio de Fomento, en
l'àmbit de les competències de l'Administració General de l'Estat, la proposta i execució
de la política del Govern en matèria d'accés a l'habitatge, edificació, urbanisme, sòl i
arquitectura, així com la planificació i programació de les corresponents inversions
relatives a aquestes matèries; havent estat aquestes competències anteriorment
atribuïdes al Ministerio de Vivienda.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'habitatge,
de conformitat amb el que disposa l'article 137 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
assumint la Generalitat al territori de Catalunya les competències en matèria de política
d'habitatge.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat assumeix les competències
recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
concretament en el seu art. 25 on a I'apartat d) estableix com competències
municipals les relatives, entre d'altres, a l'ordenació, gestió, execució i disciplina
urbanística, promoció i gestió d'habitatges.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 4 de març de 2008 el
conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i els
Ajuntaments de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació de barris de
la província de Barcelona, inclòs el barri de Sant-Badal de Barcelona i els barris de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia i La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat
en data 11 de febrer de 2008.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament va ratificar en la sessió del 24 de novembre de 2009
el conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat en data 28 d’octubre de 2009.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 27 de juliol de 2010 el
conveni signat entre el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat en data 13 de juliol de 2010.
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 29 de novembre de 2011
el conveni signat entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat en data 8 de novembre de 2011.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió del 18 de desembre de 2012
el conveni a signar entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va ratificar en la sessió del 20 de setembre de 2013
el conveni signat el dia 10 de juliol de 2013 entre el Ministerio de Fomento, la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a la
rehabilitació dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i
La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que les raons i motius pels quals es van realitzar els convenis esmentats
persisteixen i es considera que s’ha de continuar amb la tasca de rehabilitació dels
barris i atès que es manté la voluntat de totes tres administracions implicades
d’establir un marc de col·laboració entre les mateixes, així com fixar l’aportació del
Ministerio de Fomento, per al complet i correcte desenvolupament dels programes
d’intervenció als barris.
ATÈS que pels motius esmentats a l’anterior paràgraf, és intenció de les mateixes
administracions; Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat; la signatura del conveni per a la rehabilitació dels barris de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet
de Llobregat.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament en data 23
d’octubre de 2014 (L’H 32/2014).
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta, d’urgència segons l’article 45.5 i 45.6
del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en tots els seus punts i els seus annexes la signatura del
conveni entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, per a la rehabilitació dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant
Josep, Les Planes, Santa Eulàlia i La Torrassa de L’Hospitalet de Llobregat, que
copiat literalment diu:
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
FOMENTO,
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE
HOSPITALET DE LLOBREGAT, PARA LA
REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOS DE
GORNAL, BELLVITGE, SANT JOSEP, LES
PLANES, SANTA EULALIA Y LA TORRASSA
DE HOSPITALET DE LLOBREGAT.

CONVENI ENTRE EL MINISTERIO DE
FOMENTO,
LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA
I
L'AJUNTAMENT
DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A LA
REHABILITACIÓ DELS BARRIS DE GORNAL,
BELLVITGE, SANT JOSEP, LES PLANES,
SANTA EULALIA I LA TORRASSA DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.

En -----------, -- de ----------- de 2014.

A ------------, ----- de --------- de 2014.

REUNIDOS

REUNITS

Las partes se reconocen recíprocamente en la
calidad en que cada una interviene, con
capacidad legal necesaria para el otorgamiento
de este Acuerdo y a tal efecto

Les parts es reconeixen recíprocament en la
qualitat amb què cada una intervé, amb
capacitat legal necessària per a l'atorgament
d'aquest Acord i a l'efecte

EXPONEN
EXPOSEN
Primero.- Que el Ministerio de Fomento , en
virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de
diciembre, por el que se reestructuran los
Departamentos Ministeriales, actúa por razón de
la competencia exclusiva que el artículo 149.1.13ª
de la Constitución Española atribuye al Estado en
materia de bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica.

Primer.- Que el Ministeri de Foment, en virtut del
Reial Decret 1823/2011, de 21 de desembre pel
que
es reestructuren els Departaments
Ministerials, actua per raó de la competència
exclusiva que l'article 149.1.13ª de la Constitució
Espanyola atribueix a l'Estat en matèria de bases i
coordinació de la planificació general de l'activitat
De conformidad con el Real Decreto 452/2012, de econòmica.
5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Fomento y se De conformitat amb el Reial Decret 452/2012, de
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 5 de març, pel que es desenvolupa l’estructura
diciembre, por el que se establece la estructura orgànica bàsica del Ministeri de Foment, i es
orgánica
básica
de
los
departamentos modifica el Reial Decreto 1887/2011, de 30 de
ministeriales corresponde al Ministerio de desembre pel que s’estableix l’estructura
Fomento, en el ámbito de las competencias de la orgànica bàsica dels Departaments Ministerials
Administración General del Estado, la propuesta y correspon al Ministerio de Fomento, en l'àmbit de
ejecución de la política del Gobierno en materia les competències de l'Administració General de
de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, l'Estat, la proposta i execució de la política del
suelo y arquitectura, así como de la planificación y Govern en matèria d'accés a l'habitatge,
programación de las correspondientes inversiones edificació, urbanisme, sòl i arquitectura, així com
la planificació i programació de les corresponents
relativas a estas materias.
inversions relatives a aquestes matèries.
Asimismo y conforme al artículo 10 del Real
Decreto 452/2012, de 5 de marzo, a la Dirección Així mateix i conforme a l'article 10 del Reial
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General de Arquitectura, Vivienda y Suelo le
corresponde entre otras funciones la gestión de
convenios específicos con las Administraciones
públicas para la rehabilitación de barrios en
proceso de degradación.

Decret 452/2012, de 5 de març, a la Direcció
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo li
correspon entre altres funcions la gestió de
convenis específics amb les Administracions
públiques per a la rehabilitació de barris en procés
de degradació.

Segundo.- La Generalitat de Cataluña tiene
competencia exclusiva en materia de vivienda, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 137 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, asumiendo la
Generalitat en el territorio de Cataluña las
competencias en materia de política de vivienda.

Segon.- La Generalitat de Catalunya té
competència exclusiva en matèria d’habitatge,
d’acord amb el que disposa l'article 137 de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, assumint la
Generalitat al territori de Catalunya les
competències en matèria de política d’habitatge.

Tercero.- El Ayuntamiento de Hospitalet de
Llobregat, en virtud del artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, las competencias que le son
propias, respecto a las actuaciones necesarias
para la rehabilitación de los barrios de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La Torrassa
y Les Planes de su ciudad.

Tercer.- L'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, en virtut de l’article 25 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, concretament en el seu art. 25,
assumeix les competències que li delegui l’Estat
i la Generalitat de Catalunya respecte a les
actuacions necessàries per a la rehabilitació
dels barris del Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulàlia , La Torrassa i Les Planes de la
seva ciutat.

Cuarto.- Que en fecha 11 de febrero de 2008 se
incluyó en el Convenio suscrito, entre el extinto
Ministerio de Vivienda, la Generalitat de
Cataluña y los ayuntamientos de Barcelona y
l'Hospitalet de Llobregat, para la rehabilitación
de Barrios de la provincia de Barcelona, el
“Proyecto de rehabilitación integral de los
ámbitos espaciales de los barrios de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia y La
Torrasa de l'Hospitalet de Llobregat”
comprendiendo las actuaciones de adecuación
de la estructura de los edificios, de elementos
comunes y viviendas, así como la dotación de
ascensores.

La rehabilitación integral de los barrios deriva de
la repercusión de las molestias sufridas por los
trabajos de la construcción de la línea ferroviaria
de alta velocidad, que han comportado, aun las

Quart.- Que en data 11 de febrer de 2008 es va
incloure al Conveni subscrit, entre el
desaparegut
Ministerio de Vivienda, la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de
Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, per a la
rehabilitació de Barris de la província de
Barcelona, el “Projecte de rehabilitació
integral dels àmbits espacials dels barris de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia i
La Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat”
comprenent les actuacions d’adequació de
l'estructura dels edificis, d'elements comuns i
habitatges, així com la dotació d'ascensors.

La rehabilitació integral dels barris deriva de la
repercussió de les molèsties sofertes pels
treballs de la construcció de la línia ferroviària
d'alta velocitat, que han comportat, malgrat les
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medidas correctoras aplicadas, una afectación
sobre los parques edificados próximos a les
obras. En buena parte de los casos, estos
tejidos urbanos ya presentaban factores que
aconsejaban intervenciones de rehabilitación y
reforma, que con la incidencia de las obras de
implantación de la línea de alta velocidad se han
hecho más necesarias e irretrasables.

mesures correctores aplicades, una afectació
sobre els parcs edificats pròxims a les obres. En
bona part dels casos, aquests teixits urbans ja
presentaven
factors
que
aconsellaven
intervencions de rehabilitació i reforma, que amb
la incidència de les obres d'implantació de la
línia d'alta velocitat, es van fer més necessàries i
inajornables.

Quinto.- El programa de intervención aprobado
define como Áreas especiales de Rehabilitación
Integral, los barrios de Gornal, Bellvitge, Sant
Josep, Santa Eulalia, Las Planas y La Torrasa
de l'Hospitalet de Llobregat. En las áreas citadas
se proponen ayudas de carácter extraordinario y
global que cubran el conjunto de necesidades
de rehabilitación estructural y funcional de
viviendas y edificios de las familias residentes
en el ámbito que se incorpora en el convenio por
ANEXO NÚMERO III, y que han sido afectadas
por las obras de implantación de la línea
ferroviaria de alta velocidad.

Cinquè.- El programa d'intervenció aprovat
defineix com Àrees especials de Rehabilitació
Integral, els barris de Gornal, Bellvitge, Sant
Josep, Santa Eulalia, Les Planes i La Torrassa
de l'Hospitalet de Llobregat. En les àrees citades
es proposen ajuts de caràcter extraordinari i
global que cobreixin el conjunt de necessitats de
rehabilitació estructural i funcional d’habitatges i
edificis de les famílies residents en les zones
l'àmbit de les quals s'incorpora al conveni per
ANNEX NÚMERO III, i que han estat afectades
per les obres d'implantació de la línia ferroviària
d'alta velocitat.

Sexto.- Es voluntad de las Administraciones Sisè.- És voluntat de les Administracions
implicadas, establecer un marco de colaboración implicades, establir un marc de col·laboració
entre las mismas.
entre aquestes.
Séptimo.- Para el presente año 2014, la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año
2014, recoge el subconcepto presupuestario
17.09.261N.750.12 Remodelación Barrios de
L'Hospitalet, dotado con TRES MILLONES DE
EUROS (3.000.000 €).
Octavo.- Atendiendo a lo que se ha expuesto,
las partes acuerdan subscribir este Convenio de
Colaboración para el desarrollo de las
actuaciones de rehabilitación a los barrios de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La
Torrasa y Les Planes de l'Hospitalet de
Llobregat, que se regirá de conformidad con las
siguientes

Setè.- Per al present any 2014, la Llei de
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l’any 2014, recull el
subconcepte pressupostari 17.09.261N.750.12
Remodelació Barris de L'Hospitalet, dotat amb
TRES MILIONS D'EUROS (3.000.000 €).
Vuitè.- Atenent al que s'ha exposat, les parts
acorden subscriure aquest Conveni de
Col·laboració per al desenvolupament de les
actuacions de rehabilitació als barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La Torrassa
i Les Planes de l'Hospitalet de Llobregat, que es
regirà de conformitat amb les següents
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CLÀUSULES
CLAUSULAS

PRIMERA. – OBJECTE

PRIMERA. – OBJETO

El present Conveni de Col·laboració té per
objecte l'aplicació de la concessió directa d'una
subvenció nominativa pel Ministeri de Foment a
la Generalitat de Catalunya, a realitzar durant
l'any 2014, per un import d’ TRES MILIONS
D’EUROS (3.000.000 €), amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 17.09.261N.750.12
dels vigents Pressuposts Generals de l'Estat,
destinada a finançar les actuacions necessàries
per a la rehabilitació als barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La Torrasa i
Les Planes de l'Hospitalet de Llobregat.

El presente Convenio de Colaboración tiene por
objeto la aplicación de la concesión directa de
una subvención nominativa por el Ministerio de
Fomento a la Generalitat de Cataluña, a realizar
durante el año 2014, por un importe de TRES
MILLONES EUROS (3.000.000 €), con cargo a
la aplicación presupuestaria 17.09.261N.750.12
de los vigentes Presupuestos Generales del
Estado, destinada a financiar las actuaciones
necesarias para la rehabilitación a los barrios de
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulalia, La
Torrasa y Las Planas de l’Hospitalet de SEGONA.
DESENVOLUPAR.
Llobregat.
SEGUNDA.
DESARROLLAR.

ACTUACIONS

A

ACTUACIONES

A A efectes del degut compliment de l'objecte del
present Conveni de col·laboració, es realitzaran
les següents actuacions conforme a l'establert a
ANNEX NÚMERO I.
A efectos del debido cumplimiento del objeto del
presente Convenio de colaboración, se realizaran
actuaciones conforme a lo establecido en el El seu desenvolupament i execució comporta el
ANEXO NÚMERO I.
pressupost de finançament conforme a l'establert
a l’ANNEX NÚMERO II.
Su desarrollo y ejecución comporta el
–
ABONAMENT
presupuesto de financiación conforme a lo TERCERA.
establecido en el ANEXO NÚMERO II.
APORTACIONS DEL MINISTERI
TERCERA.
ABONO
DE
APORTACIONES DEL MINISTERIO

DE

LES

LAS

L’abonament de la subvenció per part del Ministeri
de Foment, es realitzarà a la Comunitat Autònoma
El abono de la subvención por parte del i com cessionari a l’ajuntament de l’Hospitalet de
Ministerio de Fomento se realizará a la Llobregat,
Comunidad Autónoma y como cesionario al
Ayuntamiento de L`Hospitalet de Llobregat.
El primer 50% de la subvenció (1.500.000,00€)
s’abonarà un cop signat el present Conveni,
El primer 50% de la subvención (1.500.000,00€) prèvia justificació de les despeses hagudes
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se abonará una vez firmado el presente corresponents a l’esmentat import.
Convenio, previa justificación de los gastos
habidos correspondientes a dicho importe.
El 50% restant (1.500.000,00€) s’abonarà prèvia
El 50% restante (1.500.000,00€) se abonará justificació del 100% dels fons corresponents a
previa justificación del 100% de los fondos l’import establert en el present Conveni
correspondientes al importe establecido en el
presente Convenio.
QUARTA.
JUSTIFICACIÓ
I
REINTEGRAMENT.
CUARTA. - JUSTIFICACIÓN Y REINTEGRO.
Los fondos públicos recibidos se destinaran a las
finalidades del presente Convenio, y será
obligatoria la justificación de las subvenciones
concedidas, mediante certificado expedido y
firmado por autoridad competente, aportando en
su caso la relación de beneficiarios, y se
someterán a las actuaciones de comprobación de
las condiciones establecidas. El plazo máximo
para la presentación la documentación será el día
1 de diciembre de 2014.

Els fons públics rebuts es destinaran a les
finalitats del present Conveni, i serà obligatòria la
justificació de les subvencions concedides,
mitjançant certificat expedit i firmat per autoritat
competent, aportant en el seu cas la relació de
beneficiaris, i se sotmetran a les actuacions de
comprovació de les condicions establertes. El
termini màxim per a la presentació de la
documentació serà el dia 1 de desembre de 2014.

En el supuesto de incumplimiento de los
requisitos y obligaciones establecidas para la
concesión de las subvenciones, se procederá al
reintegro de los fondos percibidos.

En el supòsit d'incompliment dels requisits i
obligacions establertes per a la concessió de les
subvencions, es procedirà al reintegrament dels
fons percebuts.

Las ayudas objeto del presente Acuerdo estarán
sometidas a las disposiciones contenidas en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su Reglamento aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Els ajuts objecte del present Acord estaran
sotmesos a les disposicions contingudes en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el seu Reglament aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol.

QUINTA. - GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES.

CINQUENA. - GESTIÓ DE LES ACTUACIONS.

La gestión de las actuaciones a desarrollar en
los barrios de Gornal, Bellvitge, Sant Josep,
Santa Eulalia, La Torrasa y Las Planas de
l'Hospitalet de Llobregat será a cargo del
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat.

La gestió de les actuacions a desenvolupar als
barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Santa
Eulalia, La Torrassa i Les Planes de l'Hospitalet
de Llobregat serà a càrrec de l'Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.

La atención y gestión de las ayudas se llevara a L'atenció i gestió dels ajuts es durà a terme des
de l'Oficina Local d’Habitatge de forma individual
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término desde la Oficina Local de Vivienda de i personalitzat als ciutadans i residents de l'àmbit
forma individual y personalizada a los d'intervenció.
ciudadanos y residentes del ámbito de
intervención.
Les finques incloses a l’àmbit d’intervenció es
concreten a l’ANNEX III del present conveni.
Las fincas incluidas en el ámbito de intervención
se concretan en el ANEXO III del presente
El personal comptarà amb l'experiència
convenio
adequada per aconseguir la major eficàcia en el
tràmit i seguiment de les actuacions a realitzar.
El personal contará con la experiencia adecuada
para conseguir la mayor eficacia en el trámite y
La subvenció del Ministeri podrà dedicar-se a
seguimiento de las actuaciones a realizar.
finançar fins a un 50% del cost de l'esmentada
oficina.
La subvención del Ministerio podrá dedicarse a
financiar hasta un 50% del coste de la citada
SISENA. - COMISSIÓ DE SEGUIMENT
oficina.
SEXTA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Pel seguiment de les actuacions previstes al
present conveni es crearà, si s’escau, una
Comissió Mixta composta de la següent manera:

Para el seguimiento de las actuaciones previstas
en el presente convenio se creará, si 
corresponde, una Comisión Mixta compuesta de
la siguiente manera:





Administración General del Estado: Se
designaran cuatro representantes; uno de
ellos el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Cataluña y tres
representantes del Ministerio de Fomento.
Generalitat de Cataluña: Se designaran dos
representantes.
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat:
Se designaran dos representantes.




Administració General de l'Estat: Es
designaran quatre representants; un d'ells el
Delegat del Govern en la Comunitat
Autònoma de Catalunya i tres representants
del Ministerio de Fomento.
Generalitat de Catalunya: Es designaran dos
representants.
Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat: Es
designaran dos representants.

Presidirà la Comissió un representant del
Ministerio de Fomento, el vot del qual serà
qualificat a efectes decisoris.

Presidirá la Comisión un representante del La participació de les diferents Institucions
Ministerio de Fomento, el voto del cual será s'haurà de fer constar en quanta informació
calificado a efectos decisorios.
pública s'editi i, en particular,als cartells
exteriors, descriptius de les obres de
La participación de las diferentes Instituciones rehabilitació als barris de Gornal, Bellvitge, Sant
deberá hacerse constar en cuanta información Josep, Santa Eulalia, La Torrassa i Les Planes
pública se edite y, en particular, a los carteles de l'Hospitalet de Llobregat, en els quals figuri
exteriores, descriptivos de las obras de l'import de la subvenció aportada pel Ministerio
rehabilitación a los barrios de Gornal, Bellvitge, de Fomento.
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Sant Josep, Santa Eulalia, La Torrasa y Les
INFORMACIÓ
PÚBLICA
DE
Planes de l'Hospitalet de Llobregat, en los SETENA.cuales figure el importe de la subvención L'ACTUACIÓ
aportada por el Ministerio de Fomento.
Amb la finalitat d'informar l'opinió pública, les parts
SEPTIMA.- INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA signants es comprometen a:
ACTUACIÓN.
 La inclusió de forma visible, de la imatge
Con la finalidad de informar la opinión pública, las
corporativa en cartells exteriors, mitjançant la
partes firmantes se comprometen a:
instal·lació de cartells informatius a la zona
d'actuació, aprovades per la Comissió de
 La inclusión de forma visible, de la imagen
seguiment.
corporativa en carteles exteriores, mediante  La participació conjunta i informació sobre
la instalación de carteles informativos en la
quants actes públics, tant en l'inici, en
zona de actuación, aprobadas por la
l'execució com al final del present acord es
Comisión de seguimiento.
realitzin, per al qual es comuniquin
 La participación conjunta e información
fefaentment amb l'antelació necessària per
sobre cuántos actos públicos, tanto en el
garantir l'assistència de representants de les
inicio, en la ejecución como en el final del
parts signants.
presente acuerdo se realicen, para lo cual se  La instal·lació de plaques commemoratives
comuniquen fehacientemente
con la
permanents
en
les
infraestructures
antelación necesaria para garantizar la
realitzades, accessibles al públic en general,
asistencia de representantes de las partes
que s'autoritzin per la Comissió de
firmantes.
seguiment.
 La instalación de placas conmemorativas  La comunicació d'accions dirigides als
permanentes
en
les
infraestructuras
mitjans de comunicació (premsa, radio,
realizadas, accesibles al público en general,
televisió, pàgines Web, etc.) haurà d’indicar
que se autoricen por la Comisión de
en tot cas la participació de les tres
seguimiento.
administracions signants.
 La comunicación de acciones dirigidas a los
medios de comunicación (prensa, radio,
televisión, páginas Web, etc.) habrá de
indicar en todo caso la participación de las VUITENA.- INCOMPATIBILITATS
tres administraciones firmantes.
No
existeix
incompatibilitat
amb
altres
OCTAVA.- INCOMPATIBILIDADES.
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualssevol
No
existe
incompatibilidad
con
otras Administracions Públiques o Ens públics o
subvenciones, ayuda, ingresos o recursos para privats, nacionals, de la Unió Europea o
la misma finalidad, procedentes de cualquier d'Organismes Internacionals. Sempre que no
Administración Pública o Ente público o privado, sigui superat el cost de l'activitat subvencionada
nacional, de la Unión Europea o de Organismos conforme a l'establert a l'article 19.3 de la Llei
Internacionales. Siempre que no sea superado 38/2003, de 17 de novembre, General de
el coste de la actividad subvencionada conforme Subvencions.
a lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de NOVENA. - DURADA
Subvenciones.
El període de vigència del present Conveni
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s’estén des de la data de subscripció d’aquest fins
el 31 de desembre de 2014.

NOVENA. – DURACIÓN.

El periodo de vigencia del presente Convenio se DESENA. - RÈGIM JURÍDIC APLICABLE
extiende desde la fecha de su suscripción hasta el
31 de diciembre de 2014.
El present Conveni té naturalesa jurídica
administrativa i es celebra a l'empara del previst
DÉCIMA. - RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
als articles 22.2.a i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de
desembre, General de Subvencions i l'art. 65 del
seu Reglament de desenvolupament, aplicant-se
El presente Convenio tiene naturaleza jurídica aquest text legal per resoldre els dubtes i llacunes
administrativa y se celebra al amparo de lo en l'aplicació i interpretació de les clàusules del
previsto en los artículos 22.2.a y 28 de la Ley Conveni.
38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones y el art. 65 de su Reglamento de
desarrollo aplicándose este texto legal para Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la
resolver las dudas y lagunas en la aplicación e interpretació i compliment, del present Conveni,
interpretación de las cláusulas del Convenio.
que no hagin pogut ser resoltes per la Comissió
Mixta, prevista en la clàusula sisena, seran
resoltes de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciósinterpretación y cumplimiento del presente Administrativa.
Convenio, que no hayan podido ser resueltos por
la Comisión Mixta, prevista en la cláusula sexta,
serán resueltas de conformidad con la Ley En prova de conformitat amb el que precedeix, els
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la compareixents el firmen en el lloc i data indicats
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
en el seu encapçalament
En prueba de conformidad con lo que precede,
los comparecientes lo firman en el lugar y fecha
indicados en su encabezamiento.

ANEXO NÚMERO I
CONTENIDO DE
DESARROLLAR.

LAS

ACTUACIONES

REHABILITACIÓN.
1.

Actuaciones a desarrollar.

ANNEX NÚMERO I
A CONTINGUT DE
DESENVOLUPAR.

LES

ACTUACIONS

A

REHABILITACIÓ.
1. Actuacions a desenvolupar .

Las actuaciones a desarrollar en el marco de la Les actuacions a desenvolupar dins del marc de
rehabilitación son las siguientes:
la rehabilitació són les següents:
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2.

La ejecución de actuaciones que afectan a
la estructura de los edificios destinados a 
viviendas,
adecuación
de
elementos
comunes de fachadas, cubiertas, dotaciones
de ascensores.
Adecuación de las viviendas.
Adecuación de los locales comerciales para 

hacerlos accesibles.

L’execució d’actuacions que afecten a
l’estructura dels edificis destinats a
habitatges, adequació d’elements comuns
de
façanes,
cobertes
,
dotacions
d’ascensors.
Adequació dels habitatges.
Adequació de locals comercials per fer-los
accessibles.

Alcance de las actuaciones a desarrollar.
2. Abast de les actuacions a desenvolupar.
a) La ejecución de actuaciones que afecten
a los edificios relacionados anteriormente
subvencionaran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Deficiencias constructivas
Patologías estructurales
Instalaciones comunitarias
Accesibilidad
Aislamiento térmico
Sostenibilidad
Actuaciones en espacios interiores
comunitarios
Actuaciones en espacios exteriores
comunitarios.

b) La ejecución de actuaciones que afecten
a
las
viviendas
relacionadas
anteriormente subvencionaran :
•
•
•
•
•

Instalaciones
Renovación integral de cocina y/o
baño ( sin electrodomésticos)
Accesibilidad
Mínimos de habitabilidad
Aislamiento térmico

c) La ejecución de actuaciones que afecten
a los locales comerciales anteriormente
subvencionaran:
•

Supresión
de
barreras
arquitectónicas, en concreto las obras
para adaptar el acceso del local
desde la vía pública a su interior.

a) L’execució d’actuacions que afecten als
edificis
relacionades
anteriorment
subvencionaran:
•
•
•
•
•
•
•

Deficiències constructives
Patologies estructurals
Instal·lacions comunitàries
Accessibilitat
Aïllament tèrmic
Sostenibilitat
Actuacions en espais interiors
comunitaris
• Actuacions en espais exteriors
comunitaris

b) L’execució d’actuacions que afecten als
habitatges relacionades anteriorment
subvencionaran:
•
•
•
•
•

Instal·lacions
Renovació integral cuina i/o bany
(sense electrodomèstics)
Accessibilitat
Mínims d’habitabilitat
Aïllament tèrmic

c) L’execució d’actuacions que afecten als
locals
comercials
relacionades
anteriorment subvencionaran:
•

Supressió
de
barreres
arquitectòniques, en concret, les
obres per adaptar l’accés del
local des de la via pública al seu
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3.

Cuantía subvencionada por actuación.

interior.

a) Las obras de rehabilitación de edificios 3. Quantia subvencionada per actuació.
destinados
a
viviendas
se
subvencionaran hasta un límite de SEIS
a)
Les
obres
de
rehabilitació
MIL EUROS (6.000,00€) por vivienda y/o
d’edificis destinats a habitatges es
local.
Dentro de éste límite se
subvencionaran fins a un límit de SIS
subvencionará en un porcentaje del 50%
MIL
EUROS
(6.000,00€)
per
el coste de la obra, el 100% del coste del
habitatge i/o local. Dins d’aquest límit
preceptivo Informe Técnico del Edificio
es subvencionarà en un percentatge
(ITE), el 100% del proyecto de ejecución,
del 50% el cost de l’obra, el 100% del
y las correspondientes a las cantidades
cost del preceptiu Informe Tècnic
abonadas por tasas municipales de obra
d’Edifici (ITE), el 100% del projecte
e ICIO, en caso que no concurra un
d’execució, i les corresponents a les
supuesto de exención. La subvención se
quantitats abonades per taxes
hará efectiva siempre y cuando resulten
municipals d’obra i ICIO, en cas que
debidamente acreditados los pagos
no concorri un supòsit d’exempció. La
efectuados, mediante la aportación de la
subvenció es farà efectiva sempre i
correspondiente factura y recibo de pago
quan resultin degudament acreditats
y no se hayan agotado los fondos
els pagaments efectuats, mitjançant
asignados en la partida presupuestaria
l’aportació de la corresponent factura
aprobada al efecto.
i rebut de pagament i no s’hagin
esgotat els fons assignats a la partida
b) Las obras de rehabilitación y reforma de
pressupostària aprovada a l’efecte.
interiores de vivienda, se subvencionaran
hasta el límite de TRES MIL EUROS
b) Les obres de rehabilitació i
(3.000,00€) por vivienda. Dentro de éste
reforma d’interiors d’habitatge, es
límite se subvencionará en un porcentaje
subvencionaran fins a un límit de
del 30% el coste de la obra, el 100% del
TRES MIL EUROS (3.000,00 €)
proyecto de ejecución, si corresponde, y
per habitatge. Dins d’aquest límit
es
subvencionarà
en
un
las correspondientes a las cantidades
abonadas por tasas municipales de obra
percentatge del 30% el cost de
e ICIO, en caso que no concurra un
l’obra, el 100% del projecte
supuesto de exención. La subvención se
d’execució, si s’escau, i les
corresponents a les quantitats
hará efectiva siempre y cuando resulten
abonades per taxes municipals
debidamente acreditados los pagos
d’obra i ICIO, en cas que no
efectuados, mediante la aportación de la
concorri un supòsit d’exempció. La
correspondiente factura y recibo de pago
subvenció es farà efectiva sempre
y no se hayan agotado los fondos
i quan resultin degudament
asignados en la partida presupuestaria
acreditats
els
pagaments
aprobada al efecto.
efectuats, mitjançant l’aportació de
la corresponent factura i rebut de
c) Las obras de supresión de barreras
pagament i no s’hagin esgotat els
arquitectónicas, para el acceso al interior
fons assignats a la partida
de
locales
comerciales
se
pressupostària aprovada a l’efecte.
subvencionaran hasta un límite de DOS
MIL EUROS (2.000,00 €). Dentro de éste
c) Les obres de supressió de barreres
límite se subvencionaran las obras para
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adaptar el acceso del local desde la vía
pública a su interior en un porcentaje del
30% el coste de la obra por local
comercial, el 100% del proyecto de
ejecución, si corresponde, y las
correspondientes a las cantidades
abonadas por tasas municipales de obra
e ICIO, en caso que no concurra un
supuesto de exención. La subvención se
hará efectiva siempre y cuando resulten
debidamente acreditados los pagos
efectuados, mediante la aportación de la
correspondiente factura y recibo de pago
y no se hayan agotado los fondos
asignados en la partida presupuestaria
aprobada al efecto.

arquitectòniques per a l’accés a l’
interior dels locals comercials es
subvencionaran fins un límit de DOS
MIL EUROS (2.000,00 €). Dins
d’aquest límit es subvencionaran les
obres per adaptar l’accés del local des
de la via pública al seu interior en un
percentatge del 30% el cost de l’obra
per local comercial, el 100% del
projecte d’execució, si s’escau, i les
corresponents
a
les
quantitats
abonades per taxes municipals d’obra i
ICIO, en cas que no concorri un
supòsit d’exempció. La subvenció es
farà efectiva sempre i quan resultin
degudament acreditats els pagaments
efectuats, mitjançant l’aportació de la
corresponent factura i rebut de
pagament i no s’hagin esgotat els fons
assignats a la partida pressupostària
aprovada a aquest efecte.

ANEXO II
PRESUPUESTO

ANNEX II
PRESSUPOST

El presupuesto correspondiente al objeto y las
actuaciones descritas en el Convenio entre el
Ministerio de Fomento, la Generalitat de
Catalunya y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de
Llobregat, para la rehabilitación de los barrios
de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Las Planas,
Santa Eulalia y la Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat, así como lo previsto en su ANEXO I
se desglosan de la siguiente forma:

El pressupost corresponent a l'objecte i les
actuacions descrites en el Conveni entre el
Ministerio de Fomento, la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat, per a la rehabilitació dels barris
Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Las Planas,
Santa Eulalia i la Torrassa de L’Hospitalet de
Llobregat, així com el previst en el seu ANNEX I
es desglossen de la següent forma:

a) Importe destinado a hacer frente al pago
de las obras de rehabilitación de edificios
destinados a viviendas obras de rehabilitación y
reforma de interiores de vivienda, obras de
supresión de barreras arquitectónicas, para el
acceso al interior de locales comerciales, en los
términos previstos en el punto 3 del relacionado
ANEXO I. El importe estimado es de 2.979.998€, sujeto a comprobación y cuadre con la
partida total de obras.

a) Import destinat a fer front al pagament de
les obres de rehabilitació d'edificis destinats a
habitatges obres de rehabilitació i reforma
d'interiors d'habitatge, obres de supressió de
barreres arquitectòniques, per a l'accés a
l'interior de locals comercials, en els termes
previstos en el punt 3 del relacionat ANNEX I.
L’import estimat és de 2.979.998-€, subjecte a
comprovació i ajust amb la partida total d'obres.
b) Import destinat a sufragar de fins a un
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b) Importe destinado a sufragar de hasta
un 50% del coste de la oficina local de vivienda
de L’Hospitalet. El importe estimado es de
20.002,00.-€, sujeto a comprobación y cuadre
con la partida total de la oficina.
c) Importe destinado a sufragar el coste de
las obras de intervención en vía pública,
ejecutadas por el Ayuntamiento dentro del
ámbito territorial delimitado por el ANEXO III,
siempre se ejecuten dentro de los plazos
previstos en la cláusula novena del Convenio
de referencia: No hay obras presupuestadas.
De conformidad con lo previsto en la claúsula
cuarta, los fondos públicos recibidos se
destinaran a las finalidades del presente
Convenio, y será obligatoria la justificación de las
subvenciones concedidas, mediante certificado
expedido y firmado por autoridad competente,
aportando la relación de beneficiarios, y se
someterán a las actuaciones de comprobación
de las condiciones establecidas.
En el mismo sentido acompañando la
justificación de las subvenciones concedidas se
justificaran los costes y gastos relacionados en
los apartados b) y c) debidamente certificados
por autoridad competente.

50% del cost de l'oficina local d'habitatge de
L’Hospitalet. L’import estimat es de 20.002,00.€, subjecte a comprovació i ajust amb la partida
total de l’oficina.
c) Import destinat a sufragar el cost de les
obres d'intervenció en via pública, executades
per l'Ajuntament dintre de l'àmbit territorial
delimitat per l'ANNEX III, sempre s'executin
dintre dels terminis previstos a la clàusula
novena del Conveni de referència: no hi ha
obres pressupostades.

De conformitat amb el previst a la clàusula
quarta, els fons públics rebuts es destinaran a
les finalitats del present Conveni, i serà
obligatòria la justificació de les subvencions
concedides, mitjançant certificat expedit i signat
per autoritat competent, aportant la relació de
beneficiaris, i es sotmetran a les actuacions de
comprovació de les condicions establertes.

En el mateix sentit acompanyant la justificació
de les subvencions concedides es justifiquessin
els costos i despeses relacionades en els
apartats b) i c) degudament certificats per
autoritat competent.

ANEXO III
LISTADO DE FINCAS INCLUIDO DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL DEL
CONVENIO SUBSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO, LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL AYUNTAMIENTO DE HOSPITALET DE
LLOBREGAT, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS BARRIOSS DE GORNAL,
BELLVITGE, SANT JOSEP, LES PLANES, SANTA EULALIA Y LA TORRASSA DE
HOSPITALET DE LLOBREGAT PARA EL AÑO 2014.
BARRIO “ LA TORRASSA” DISTRITO II
CALLE
ALBAREDA, CALLE DE
BONVEHI, PASAJE
COLOM, PASAJE
CONGOST, PASAJE

NÚMS.
PARES
2 a 50
TODOS
2 a 22

NÚMS.
IMPARES
1 a 45
TODOS
1a9
1 a 25
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DR. GREGORIO MARAÑON, CALLE DEL
HOLANDA, CALLE DE
JOVENTUT, CALLE DE LA
LLANÇA, CALLE DE
LLOBREGAT, CALLE DEL
LLOPIS, PASAJE
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS,
CALLE DE LA
DR. MARTI I JULIÀ, CALLE DEL
MATA, PASAJE
MONTSENY, CALLE DEL
MOSSEN JAUME BUSQUETS, CALLE DEL
OLIVERES, PASAJE DE
PONS, PASAJE DE
PROGRES, CALLE DEL
RAFAEL DE CAMPALANS, CALLE DE
RAMBLA CATALANA
RIERA BLANCA, CALLE DE LA
RONDA DE LA TORRASSA, CALLE DE LA
RONDA DE LA VIA, CALLE DE LA
ROSSELLÓ, CALLE DEL
SANTIAGO APOSTOL, CALLE DE
TRANSFORMADOR, CALLE DEL
XIPRER, PASAJE DEL
BARRIO “ EL GORNAL” DISTRITO VI
CALLE
APRESTADORA, CALLE DE LA
CAN TRIES, CALLE DE
CARMEN AMAYA, AVENIDA DE
GRAN VIA, AVENIDA DE
HERRERO, CALLE
JONCS, CALLE DE
JUAN DE JUANES, CALLE DE
NARCÍS MONTURIOL, CALLE DE
VILANOVA , AVENIDA DE
BARRIO “BELLVITGE” DISTRITO VI
CALLE
AMERICA, AVENIDA
CAMPOAMOR, CALLE DE

2bis a 30
2 a 72
108 a 122
98 a 120
152 a 176
TODOS
106 a 130

1 a 27
1 a 73
87B a 99
103bis a 117
159 a 175
TODOS
1 a 115

112 a 210
TODOS
TODOS
34 a 50
TODOS
132 a 152
102 a 180
TODOS
92 a 166
2 a 86
90 a 120
24B a 106
24 a 106
2 a 32
TODOS

107 a 203
TODOS
131 a 185
TODOS
41 a 45
TODOS
111 a 135
91 a 183
TODOS
1 a 151

NÚMS.
PARES
164 a 174

NÚMS.
IMPARES
127 a 139
155 a 157
21 a 65
1 a 73
1a3
1 a 33
169 a 183
-

2 a 18
2-44
92 a 130
2 a 20
2 a 26
2 a 20
10 a 108

NÚMS.
PARES
18 a 64

1 a 77
29 a 107
19 a 101
TODOS

NÚMS.
IMPARES
5 a 119
179 – 189
17 a 51
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CARRETERA DEL MIG, CALLE DE LA
CATERINA ALBERT, CALLE DE
COLOM, CALLE DE
EUROPA, AVENIDA DE

90 a 96
4 a 22
2-12
10 a 258

FRANÇA, CALLE DE
RAMBLA MARINA
ROVIRA, PASAJE
TRAVESIA INDUSTRIAL

10 a 110
90 a 98

BARRIO “SANT JOSEP” DISTRITO I
CALLE

NÚMS.
PARES
ALÒS, CALLE CA N’
2 a 28
CANIGÓ , CALLE DEL
2 a 50
CARRILET, AVENIDA DEL
162 A a 172
ENRIC PRAT DE LA RIBA, CALLE DE
1 a 17
JOSEP TARRADELLAS I JOAN, AVENIDA
44 a 70
DE
PINTOR SOROLLA, CALLE DEL
2 a 16
PLINI, CALLE DE
TODOS
PONSICH, CALLE DE
2a8
ROSALIA CASTRO , CALLE DE
58 a 94
SANT PIUS X , CALLE DE
TODOS
TERRA BAIXA, CALLE DE
TODOS
TREBALL, CALLE DE
2 a 28
BARRIO “LAS PLANAS” DISTRITO IV
CALLE
ALEGRIA, CALLE
ALMERIA , CALLE
BÒBILES, CALLE
CATALUNYA, AVENIDA DE
CORTADA , CALLE
GARROFERS , CALLE DE LOS
GRANADA, CALLE
NORD, AVENIDA DEL
PONENT, AVENIDA DE
PRIMAVERA, AVENIDA
TEIDE, CALLE
TORRENT GORNAL, AVENIDA DEL
TREPADERAS, CALLE

NÚMS.
PARES
50 a 58
2a8
2 a 4B
2 a4
86 a 108
10 a 16
2 a 42
2 a 18
2 a 22
2a8
2 a 20
2

1 a 11
11 a 55
71 a 141
151 a 227
11 a 59
19 a 27
-

NÚMS.
IMPARES
1 a 15
2 a 12
23 a 55
TODOS
1 a 11
33 a 43
TODOS
TODOS
1 a 31

NÚMS.
IMPARES
51 a 59
1a7
1a3
1 a 21
69 a 99
15 a 21B
1 a 35
1 a 55
1a3
1a3
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BARRIO “ SANTA EULALIA” DISTRITO III
CALLE
ALÓS, PASAJE
AMADEU TORNER, AVENIDA DE
AMISTAT, CALLE
ANGEL GUIMERÀ , CALLE DE
APRESTADORA, CALLE
BUENOS AIRES ,CALLE
CAMILO JOSE CELA, PLAÇA DE
CARRASCO FORMIGUERA, CALLE DE
CARRILET, AVENIDA DEL
CASTELAO , CALLE DE
CAVALL BERNAT , CALLE
COMERÇ , CALLE DEL
COOPERATIVA, CALLE DE LA
COROMINES , CALLE
CULTURA, CALLE
DOCTOR FLEMING, CALLE DEL
DOS, PASAJE
GASÒMETRE, CALLE DEL
GENERAL PRIM , CALLE DEL
GOLRIÀ , CALLE
GONÇAL PONS , CALLE DE
GUILERA, PASAJE
ISAAC PERAL , CALLE DE
JACINT VERDEGUER , CALLE DE
JANSANA, CALLE DE
JANSANA,PASAJE DE
JOSEP ANSELM CLAVE, CALLE DE
JUSTA GOICOECHEA, CALLE DE
LAVINIA , CALLE DE
MALUQUER, CALLE DE
MARTÍ CODOLAR CALLE DE
METRO, AVENIDA DEL
MILAGROS CONSARNAU I SABATÉ
PLAZA DE
MUNS CALLE DE
PARETO, CALLE DE
PATRONAT, CALLE DEL
PATRONAT PASAJE DEL
PIUS XII , PLAZA DE
PROVENÇANA, PLAZA DE LA
PUJADES, CALLE
RIERA BLANCA, CALLE DE LA
SALAMINA, CALLE DE

NÚMS.
PARES
2a6
108 a 118
2 a 14
2 a 24
2 a 22
2 a 38
TODOS
2 a 16
2 a 110
2 a 26
2 a 26
2 a 58
16 a 42
2 a 40
2 a 42
2 a 14
2-8
16 a 28
2 a 34
2 a 14
2 a 20
2a6
2 a 16
2 a 42
2 a 72
2 a 16
2 a 64
TODOS
18 a 88
2 a 16
2 a 50
2 a 22
,
TODOS
2 a 34
2 a 38
2 a 10
TODOS
TODOS
TODOS
2a6
176 a 210
2 a 40

NÚMS.
IMPARES
1 a 19
115 a 127
1 a 13
1 a 35
1a7
1 a 57
TODOS
1 a 21
1 a 21
1 a 69
1 a 45
13 a 29
1 a 53
1 a 19
1 a11
1-9
19 a 27
1 a 33
1 a 11
1 a 27
1 a 11
1 a 29
1 a 29
1 a 41
1 a 31
1 a 39
TODOS
1 a 17
1 a 49
1 a 17
TODOS
1 a 35
1 a 55
1 a 13
TODOS
TODOS
TODOS
1 a 29
13 a 41
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SALVADORS , CALLE
SALVADORS PASAJE DE
SANT ISIDRE PLAZA DE
SANTA EULÀLIA ,CALLE DE
SANTIAGO RAMON I CAJAL, CALLE DE
SANTIAGO ROSSINYOL , CALLE DE
UNIÓ, CALLE DE LA
VILANOVA, AVENIDA DE

2 a 30
TODOS
TODOS
2 a 246
2 a 30
2 a 50
136 a 184

1 a 13
TODOS
TODOS
1 a 227
1 a 47
119 a 129
1 a 31
15 a 49
-

SEGON.- ACCEPTAR la subvenció que, a fons perdut, aportarà el Ministerio de
Fomento amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.09.261N.750.12
(subconcepte remodelació de barris de L’Hospitalet) durant l’exercici 2014, per un
total de TRES MILIONS D’EUROS (3.000.000 €), per a finançar l’execució de les
actuacions de remodelació dels barris de Gornal, Bellvitge, Sant Josep, Les Planes,
Santa Eulàlia i La Torrassa d’aquesta ciutat establertes en l’estipulacions primera i
segona del present conveni.
TERCER.- DESIGNAR el Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, tinent d’alcaldia d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat i la Sra. Josefa Gásquez Gil, Directora de l’Oficina
Municipal de l’Habitatge; representants de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
en la Comissió Mixta per al seguiment de les actuacions en els barris de Gornal,
Bellvitge, Sant Josep, Santa Eulàlia, La Torrassa i Les Planes de L’Hospitalet de
Llobregat, que preveu l’estipulació sisena del present Conveni.
QUART.- FACULTAR de manera indistinta a l’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez i
al primer Tinent d’Alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver i Vallès, per a la signatura
d’aquest conveni i d’aquells altres documents i actes administratius necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- TRAMETRE certificat dels presents acords, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya, als efectes previstos en l’article 309 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord al Ministerio de Fomento, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Alcaldia-Presidència, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a la Ponència d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, a la Ponència d’Hisenda i Recursos Generals, a la
Gerència Municipal, a la Direcció de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, al Servei d’Urbanisme i a l’Agència de
Desenvolupament Urbà, als efectes legals pertinents.
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HISENDA I RECURSOS GENERALS

PROPOSTA D’URGÈNCIA 2.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 63 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2014 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 168-169-171-172 I 174, EN
LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ-CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÉS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió 20 de desembre de 2013.
ATESOS els expedients incoats d’autorització de les modificacions de crèdits en la
modalitat de Baixes per anul·lació – crèdits extraordinari, d’acord amb el que es
preveu als articles 175 i 177 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de les modificacions de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, 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 de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdits 63 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent als expedients 168, 169, 171, 172 i
174/2014 en la modalitat de Baixes per anul·lació-crèdits extraordinaris (1.690.301,08
euros) d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
33.209,57
0,00 23.867.747,28
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 6.283.573,48
0,00 83.715.849,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 12.150.773,52
0,00 12.834.120,52
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 46.025.177,19
0,00 264.025.177,19
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.390.236,72
0,00 83.615.570,53
85.450.778,39 2.003.867,84
0,00 87.454.646,23
5.780.450,00
-718.499,16
0,00
5.061.950,84
17.100.090,80 2.314.130,46
0,00 19.414.221,26
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
8.933.347,00 23.360.305,30 -1.690.301,08
1.690.301,08 32.293.652,30
5.750.000,00 1.447.703,05
0,00
7.197.703,05
16.460.000,00 12.227.432,98
0,00 28.687.432,98
218.000.000,00 46.025.177,19
0,00 264.025.177,19

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).

PROPOSTA D’URGÈNCIA 3.PER A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 65 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2014 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 170, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ-CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÉS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió 20 de desembre de 2013.
ATESOS els expedients incoats d’autorització de les modificacions de crèdits en la
modalitat de Baixes per anul·lació – crèdits extraordinari, d’acord amb el que es
preveu als articles 175 i 177 del text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de les modificacions de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2014, 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 de Règim Local.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdits 65 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2014, corresponent a l’expedient 170/2014 en la modalitat
de Baixa per anul·lació-crèdit extraordinari (370.610,36 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
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
33.209,57
0,00 23.867.747,28
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 6.283.573,48
0,00 83.715.849,73
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 12.312.191,03
0,00 12.995.538,03
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 17.840.914,10
0,00 17.840.914,10
TOTAL
218.000.000,00 46.186.594,70
0,00 264.186.594,70
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.225.333,81 5.390.236,72
85.450.778,39 2.003.867,84
5.780.450,00
-718.499,16
17.100.090,80 2.314.130,46
300.000,00
0,00
8.933.347,00 23.521.722,81
5.750.000,00 1.447.703,05
16.460.000,00 12.227.432,98
218.000.000,00 46.186.594,70

0,00 83.615.570,53
0,00 87.454.646,23
0,00
5.061.950,84
0,00 19.414.221,26
0,00
300.000,00
-370.610,36
370.610,36 32.455.069,81
0,00
7.197.703,05
0,00 28.687.432,98
0,00 264.186.594,70
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 16.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 22/09/2014 A 17/10/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6941
AL 7911.
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. 6941
de data 22 de setembre de 2014 al núm. 7911 de data 17 d’octubre de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 17.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 35 I 36 DE 23 I 30 DE SETEMBRE I 37, 38 I 39 DE 7,
14 I 21 D’OCTUBRE DE 2014, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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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 35 i 36 de 23 i 30 de setembre i 37,
38 i 39 de 7, 14 i 21 d’octubre de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, CiU, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels grups municipals del PSC-PM, CiU,
ICV-EUiA, número 18, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, com són tres grups els que presenten, em sembla que es repartiran el temps, Sr.
Fran Belver, Sr. Monrós i el Sr..., bé, són 10 minuts, el Sr. Belver farà servir una mica
més i..., una mica menys de 10, però una mica més del temps, i el Sr. Salmerón. Sr.
Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, presentem aquesta moció i com deia l’Alcaldessa,
repartirem el temps una mica entre els tres grups, per tant, anirem al gra. Crec que la
moció és prou explícita.
Demanem la retirada d’aquest projecte de pressupostos generals de l’Estat i
l’elaboració d’un nou projecte, d’un nou pressupost, que partint, intentant, com a
mínim, partir d’un major consens dels grups polítics, tingui un major criteri de realitat i
s’ajusti a les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes.
Perquè entenem que són un pressupostos inverosímils, perquè les seves previsions
de creixement i d’ingressos no es sustenten ni en la realitat, ni en l’entorn econòmic
internacional. Perquè pensem que són injustos, perquè incrementen la desigualtat en
un moment en què ja esta en els nivells més alts de la nostra història i no inverteix en
cohesió social, que en aquests moments és fonamental per aconseguir la recuperació
econòmica.
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En els pressupostos 2015 començarà a implementarse la reforma fiscal del govern
central, que redueix els impostos al 10% dels ciutadans més rics, mentre que al 90%
restant li redueix els ajuts i les prestacions, al temps que manté les pujades dels
impostos indirectes aprovats des de començament de la legislatura.
Si es complissin les expectatives del govern, al acabar la legislatura hi hauran
500.000 llocs de treball menys que a l’inici de la legislatura, i la suposada menor taxa
d’atur, si es complís a finals del 2015, serà deguda a una reducció de la població
activa de unes 600.000 persones.
Segons les seves pròpies previsions, al final del 2015 el deute públic serà 360.000
milions superior al que hi havia a finals de l’any 2011. I avui hi ha 3,3 milions de
persones aturades sense cap protecció, són quasi 2 milions més que a l’any 2011 i el
govern disminueix la despesa en polítiques actives en més de 4.000 milions, alhora
que implementa una reducció fiscal per a les capes d’ingressos més altes, que costa
3.700 milions, pràcticament el mateix import.
Les pensions perden poder adquisitiu, ja que es revaloritzen el 0,25% i la seva
previsió d’inflació és del 0,7%. El salari dels empleats públics continua congelat un
any més i ja van 5, la devolució del 25% de la paga del 2012 no és cap regal, ja que
qualsevol persona amb un mínim de coneixements sabia que això ho reconeixerien
els tribunals, com així ha estat, perquè aquells 44 dies ja estaven “devengats”.
I a més, segons el Pla Pressupostari que ha enviat a Brussel·les, el govern, els
ajuntaments hauran de fer un nou ajust, amb retallades de serveis per 3.721 milions
d’euros i pujades d’impostos per 1.200 milions més. En total 5.000 milions d’ajust en
els ajuntaments que vostès pretenen amagar.
Entre les despeses que el govern vol retallar als ajuntaments estan les d’atenció
domiciliaria per a la gent gran, les despeses en escoles bressol o les despeses en
beques menjador.
I pel que fa a la inversió a Catalunya, la miopia política o la voluntat de ser
provocador és absolutament admirable, la inversió regionalitzable és d’un 9,5%, que
és la xifra més baixa des de l’any 1999. La meitat del pes de Catalunya en el conjunt
del PIB d’Espanya, que és del 18,8%. La inversió per habitant a Catalunya és de 142
€ i la mitjana a tota Espanya 239 €.
D’ençà de l’arribada del PP al govern espanyol, Catalunya ha vist caure un 57,9% la
inversió des del 2011, hem passat de 2.548 milions d’euros a 1.072. Aquest nul
compromís del PP amb Catalunya minva considerablement la nostra competitivitat, la
capacitat de creixement i de reactivació econòmica.
Per tots aquests motius i uns quants més, algun d’ells ja expressats literalment en la
moció, demanem la retirada d’aquests pressupostos i una nova elaboració que es
correspongui amb la realitat i afrontin el futur i donin possibilitats als nostres ciutadans
i ciutadanes.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí Alcaldessa. Els pressupostos de l’Estat asfixien Catalunya, l’any 2015 redueixen
encara més la inversió de l’Estat a Catalunya, concretament la inversió serà d’un
9,5% del total, el percentatge més baix dels darrers 17 anys, des que Mariano Rajoy
és president del govern espanyol, les inversions estatals a Catalunya, han disminuït
un 57,9%. Uns pressupostos contra la reactivació econòmica, és impossible reactivar
la economia espanyola amb uns pressupostos que es fixen en el territori que més
riquesa genera, un pressupostos antiautonòmics i, per tant, antisocials. Aquesta és
una política que atempta directament contra l’estat del benestar, ja que són les
comunitats autònomes les que presten la gran majoria de serveis socials, com ara la
sanitat, l’educació o l’atenció a les persones depenents, han baixat un 18%.
Catalunya a la cua en inversió relativa, aquests pressupostos tenien l’oportunitat de
corregir el tracte discriminatori amb Catalunya, mentre la mitjana del conjunt de l’Estat
se situa en una inversió de 242 euros per habitant, a Catalunya la inversió és de
només 145 euros per habitant. Cap resposta a les necessitats de Catalunya, aquests
pressupostos van completament en direcció contrària a la voluntat de diàleg amb
Catalunya, que Mariano Rajoy ha manifestat darrerament. Els pressupostos de l’Estat
pel 2015 no donen resposta a cap de les 23 mesures d’àmbits com l’economia, les
polítiques socials o les infraestructures que el president Mas li va traslladar a Mariano
Rajoy a la reunió que van mantenir el passat mes de juliol. Aquests pressupostos
suposen un càstig a Catalunya, veient les xifres dels pressupostos generals de l’Estat
pel 2015, un pot arribar a la conclusió que hi ha una voluntat expressa, per part del
govern espanyol, d’actuar contra Catalunya pel procés polític que estem vivint, no
només volen impedir que votem, sense oferir cap proposta alternativa, sinó que, a
més a més, castiguen Catalunya amb aquests pressupostos discriminatoris.
I, per aquests motius, demanem que es retirin aquests pressupostos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies, bé, nosaltres també signem aquesta moció, perquè considerem que aquests
pressupostos han de ser retirats per part del govern, i obrir un procés de diàleg amb
la resta de les forces polítiques. Pensem que amb la situació actual que viu el país,
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uns pressupostos que no donen resposta a tres objectius que haurien de ser
fonamentals, són pressupostos que no serveixen.
I ens referim fonamentalment, primer a què són pressupostos que no incentiven, ni
estimulen, l’economia productiva, ans al contrari. Dos, són pressupostos que no
tenen una fiscalitat que ajudi a sortir de la crisi, tot el contrari, són pressupostos amb
una fiscalitat que beneficia i ajuda als més rics, i penalitza als més pobres, qui més
està pagant aquesta situació, qui està pagant aquesta crisi econòmica. I tercer, són
uns pressupostos que continuen en la línea de desmantellament de la protecció, de
desmantellament de l’estat del benestar.
Per tant, ni generen economia, ni estimulen el creixement al desenvolupament i es
carreguen el poc que tenim de protecció social per a la gent que més ho necessita en
aquest moment de crisi econòmica. Per tant, són pressupostos que estan fets a mida
per a una minoria, que és la minoria dels accionistes de l’IBEX, i no per una majoria
que som els ciutadans, les treballadores, els treballadors, les classes mitjanes, que
són els que han de tirar de l’economia i aquesta minoria, que són els que ens han
portat a la crisi econòmica, per qui governa el govern del Partit Popular.
Per tot això, demanem la retirada dels pressupostos i com diem, iniciar una ronda de
contacte, de diàleg, de conversa, amb la resta de forces polítiques, per aconseguir els
pressupostos que ajudin a sortir d’aquesta crisi econòmica.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel posicionament d’aquesta moció, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde Plataforma per Catalunya, pues queremos tratar esta
moción desde dos vertientes un poco diferentes, una primera vertiente, pues es la
crítica que nuestro grupo municipal lleva haciendo muchas veces, que es que, bueno,
aquí vemos, Pleno tras Pleno, que moción tras moción, sobretodo de las del equipo
de gobierno, la verdad es que poco poder de decisión tiene la ciudad de Hospitalet
sobre ellas. Entonces, claro, siempre hemos defendido que alguna posición
ideológica, pues se puede defender, traer alguna moción, pero claro, si traemos una
de presupuestos, si traemos otra del embarazo, si traemos otra de los CIE, pues
bueno, aquí realmente la capacidad de decisión es ninguna y pasamos de lo que
tendría que ser un Pleno de cosas más bien de ciudad, pues a hacerlo a uno del
Parlament o del Congreso de los Diputados. Entonces, yo no sé si a veces desde los
partidos, pues se les obliga a traer todo lo que son mociones que no tienen ninguna
vinculación con la capacidad de decisión del gobierno, o si lo hacen libremente.
Porque claro, lo que pasa Pleno tras Pleno, es que quitando algún Pleno puntual, por
un tema muy, muy concreto, pues bueno, pues nos encontramos que aquí, aparte de
guardia urbana, técnicos del Ayuntamiento, prensa y demás, pues hay ocho o diez
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vecinos, entonces, si no tratamos Plenos de ciudad, pues claro, apaga y vámonos,
los vecinos, para que hablemos de los presupuestos del Estado o del embarazo o
de…, pues bueno, ya se cogen el periódico de turno de la ideología política que
quieran o se ven el canal de televisión que quieran, y ya saben los argumentos que
tiene cada partido, sobretodo de los grandes. Entonces, claro, cada Pleno decimos lo
mismo, pero claro, es que en cada Pleno hay tres o cuatro mociones o el 80% de
mociones de determinados grupos políticos, donde claro, es que parece que
vengamos aquí a cumplir el trámite del expediente, a discutir, a discutir por discutir,
para luego que encima lo que saquemos de aquí, no tenga en el fondo ningún tipo de
repercusión.
Entonces nosotros defendemos, que se puede traer alguna posición ideológica sobre
algún determinado punto, por supuesto, pero claro, que nos cortemos un poco,
porque es que uno ve la Orden del Día y se la podríamos pasar a un vecino de
Hospitalet, como se la podríamos pasar a uno de Cuenca, como se la podríamos
pasar al de Torredembarra, es que claro, no le vemos el sentido a seguir haciendo los
plenos así. Y yo creo que además un Pleno de una ciudad de 300.000 habitantes,
esté vacío como está, pues en gran medida la culpa es nuestra, porque no me creo
que lo estén viendo por streaming 20.000 personas hoy en día. Entonces, pues
bueno, tendría que empezar o ya está planteado 1.000 veces, pero bueno, parece
que o que es interesado hacerlo así o que seguimos con lo mismo.
Más allá de esto, pues tampoco vamos a entrar mucho en la valoración de la moción,
más allá de que sí, que estamos a favor de muchas de las cosas que se han dicho,
votaremos favorablemente, pero claro, hay alguna cosa que también nos sorprende,
en los puntos de acuerdo, lo que más nos sorprende de todo es que, claro, nos
dicen… y también lo han dicho encima los dos grupos de gobierno de la ciudad, que
los presupuestos del Estado se tienen que hacer en consenso con todas las fuerzas
políticas ¿y los del Ayuntamiento no? o sea, podemos hacer lo mismo ¿no? decir,
oiga ¿ustedes han llamado a alguien de la oposición para hacer un consenso del
presupuesto o el presupuesto del Estado sí y el de los ayuntamientos no? Entonces,
la verdad es que eso tiene un grado de falsedad y de hipocresía muy grande, oiga, si
piden que el Estado sí, pues llámennos y hacemos entre todos el presupuesto, claro,
es que sino.
Y luego hay otra cosa que más allá de que puedan tener razón en algunas cosas de
las que piden, cómo lo plantean a veces, se le está haciendo un juego a lo que es el
independentismo aquí, yo entiendo perfectamente el argumento de Convergència i
Unió, porque a ellos determinadas cosas del presupuesto les va genial para el tema
del victimismo, el tema del independentismo, pero hombre, tampoco lo podemos
plantear todos por ese lado. Entonces, pues bueno, si queremos que eso, que el
tema del independentismo no siga en auge, pues tampoco les demos pie a ello, que
tampoco el Partido Popular desde Madrid lo hace precisamente bien en este tema, de
acuerdo, pero bien, a veces cómo planteamos las cosas, pues bueno, también les da
aire a esta gente. Y lo único que sí, que mire, que aparte que votamos a favor, y le
votaríamos dos y tres veces a favor, es lo del tema del túnel ferroviario de Hospitalet,
pero claro, llevamos muchos años con esto, entonces la verdad es que si en época
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de bonanza, cuando gobernaban ustedes, no lo hicieron, pues la verdad es que
vemos difícil que cuando hay crisis, pues el Partido Popular lo vaya a hacer.
Dicho esto, pues nada, repetir que votamos a favor su moción, pero con todas estas
consideraciones.

Essent les 18.45 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Los presupuestos del Estado, para el año 2015, son unos
presupuestos que pretenden fomentar la creación de empleo y crecimiento, donde el
objetivo es afianzar la recuperación, el empleo y la bajada de impuestos, y ustedes
hoy nos traen una moción que se opone a esa recuperación económica, la creación
de empleo y la reducción de impuestos.
Y les preguntamos dónde estaban ustedes, cuando el gobierno socialista en Madrid
destruía tres millones de puestos de trabajo, porque cuando el rumbo del país era la
ruina, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya, trajeron a
este Pleno de la ciudad una moción pidiendo un cambio de rumbo de las nefastas
políticas económicas del Sr. Zapatero. Hasta ahora el gobierno central del Partido
Popular ha tenido que gestionar la ruina del país que ustedes nos dejaron, donde
presupuesto tras presupuesto hemos tenido que destinar dinero a pagar las deudas
que ustedes dejaron sin pagar.
Y que las cosas se están haciendo bien, aunque a ustedes no les convenga, se
observa cuando ya hoy somos la cuarta economía de la zona euro y España es el
país que más está creciendo en la Unión Europea. Y las cosas se están haciendo
bien, lo vemos cuando hoy en España ya llevamos cinco trimestres consecutivos de
crecimiento y hoy tenemos 365.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social,
respecto a hace un año.
Y hoy las cosas se están haciendo bien, cuando observas que a finales de 2011, con
un gobierno socialista, el bono a 10 años estaba al 7% de interés, y hoy, con un
gobierno del Partido Popular, el bono está a sólo el 2%. Y gracias a esa credibilidad
que hoy tenemos y que ustedes no tenían, nos hemos ahorrado 3 millones de euros
en el pago de intereses y hoy podemos decir que tenemos superávit exterior por
primera vez en 15 años.
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Y que hoy las cosas se están haciendo bien, se observa en el hecho que mientras en
2011 el paro crecía de forma continuada, y en el último tercer trimestre del gobierno
socialista en 2011, se destruyeron 137.000 empleos, ahora, con el gobierno del
Partido Popular, llevamos tres trimestres consecutivos bajando el paro y hoy tenemos
515.000 parados menos que hace un año, y cuando en este último trimestre de 2014
resulta que 151.000 han encontrado trabajo. Y si antes el déficit público se
incrementaba, la prima de riesgo estaba al borde de 600 puntos, el crecimiento
económico era negativo, ahora el déficit se reduce, la prima de riesgo está hoy a 124
puntos y el crecimiento es positivo, es que algo estaremos haciendo bien.
Cuando el Fondo Monetario Internacional dice que España es el país de Europa que
más va a crecer en 2015, una previsión también avalada por la Fundación de Cajas
de Ahorro, el Banco de España, el BBVA y la Comisión Europea, pues eso querrá
decir que el gobierno algo estará haciendo bien. Y es lamentable que los únicos que
niegan la recuperación, sea el mismo partido socialista que en su día negaba la crisis.
En estos presupuestos que ustedes rechazan, se incrementa un 16,5% la inversión
para la creación de empleo, y es cierto que se reduce la partida destinada al paro,
pero es porque para el año 2015 habrá menos parados que en el 2014. Y además, a
través de los presupuestos, vamos a fomentar la creación de empleo potenciando el
Plan Prepara, impulsando el Plan Crece, y las tarifas planas a emprendedores.
Porque para el Partido Popular la mejor política social es la creación de empleo, pero
si ustedes tienen una propuesta mejor para reducir el paro e incrementar el empleo,
oiga, díganosla que la aplicamos, pero lástima que cuando ustedes gobernaban y el
paro aumentaba en 3 millones de personas, no lo hubieran hecho.
Ustedes critican el gasto social en el presupuesto, cuando resulta que en estos
presupuestos se incluye la rebaja de impuestos de más de 9.000 millones de euros, a
familias y empresas. Un presupuesto donde 54 de cada 100 euros, van destinados a
gasto social. También critica la inversión en Cataluña y con ello en lugar de callar a
quienes dicen aquello que España nos roba, resulta que es el mismo PSC quien lo
alienta.
Desde el Partido Popular, a diferencia del PSC, decimos que España nos une y no
nos roba, y que el resto de España también ayuda a Cataluña, y la prueba son los
presupuestos del Estado, donde se contempla un incremento del 14,4% en inversión
en general. Donde el porcentaje de inversión en Cataluña, en relación con el conjunto
de España, es del 9,5%, sólo superado por Andalucía, Galicía y Castilla-León, por
qué, pues porque allí se va a construir la línea de AVE. El presupuesto total de
inversiones en Cataluña para el 2015, incluidas las del grupo Fomento, asciende a
2.094 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,5% respecto a 2014.
Desglosando el total de inversión, tenemos que en carreteras se va a destinar en
Cataluña 174 millones de euros, que es un incremento de casi el 25% respecto al
2014. La inversión en ferrocarriles en Cataluña en 2015, será de 638 millones de
euros, que es un incremento del 27% respecto al 2014. La inversión en puertos será
de 143 millones de euros, siendo Cataluña la segunda comunidad autónoma que
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más dinero va a recibir. La inversión en aeropuertos en Cataluña pasa de 65 a 72
millones de euros, que es un 11% más que el año anterior.
Por tanto, estamos ante unos presupuestos que desde el Estado se ayuda al
crecimiento de la economía y desarrollo de Cataluña, por tanto, el Estado no roba a
Cataluña, como dicen los nacionalistas, independentistas, y quien lo iba a decir,
también el Partido Socialista, sino que todos los españoles invertimos en Cataluña,
porque Cataluña es España y una parte muy importante de España.
Los presupuestos del Estado para el 2015 van dirigidos a fomentar el crecimiento
económico y empleo, que es lo mismo que decir mejorar el bienestar de nuestros
ciudadanos, porque hoy la prioridad es la creación de puestos de trabajo. Y ustedes,
el PSC, no tienen ningún tipo de credibilidad para criticar las políticas de empleo del
gobierno popular, porque mientras el gobierno socialista estaba destruyendo 3
millones de puestos de empleo, ustedes permanecían callados y nunca trajeron a
este Pleno ninguna moción criticando esa situación.
Ustedes no tienen credibilidad para criticar a un gobierno que ha pagado 120.000
facturas de los ayuntamientos, con un total de 20.000 millones de euros, ustedes no
pueden criticar al Partido Popular por subir sólo el 0,25% las pensiones, cuando hoy
el IPC es negativo de -0,2, porque ustedes congelaron las pensiones con un IPC de
un 3%, y eso sí que fue una bajada real de pensiones de nuestros mayores.
Voy acabando, el Partido Popular llegó al gobierno el 21 de diciembre de 2011, en
ese momento sólo se hablaba de la prima de riesgo, de la quiebra del Estado, de los
desequilibrios económicos, de la inflación, de la quiebra del sistema financiero, del
aumento del paro y la recesión, no se hablaba de la salida del euro, sino de cuando
saldría España del euro.
Hoy han pasado dos años y medio, y con un gobierno del Partido Popular ya nadie
habla de prima de riesgo, hoy nadie se plantea que España vaya a salir de la zona
euro, nadie habla ya de recesión, ni de quiebra del país, ahora se nos pregunta
cuánto vamos a crecer, porqué ahora estamos creciendo, y se nos pregunta cuánto
empleo vamos a crear, porqué ahora estamos creando empleo.
Lamentablemente esto lo hemos tenido que hacer solos, no hemos tenido la ayuda
del principal partido de la oposición, por eso lecciones de ustedes ninguna. Vamos a
votar en contra y vamos a votar en contra diciendo que aún queda mucho por hacer,
hay muchas personas que están necesitando ayuda y nuestro compromiso es seguir
trabajando para lograr un mayor crecimiento económico, que de lugar a un mayor
empleo. Hasta que no lo consigamos, indudablemente no podemos decir que vamos
a estar satisfechos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.
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SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Mire, estos presupuestos que han llevado ustedes a
aprobación en el Congreso de los Diputados, han sido una sorpresa positiva para el
10%, y yo, si usted me lo permite, yo voy a hablar del 90%, del resto. Le voy a hablar
de los jóvenes que se han tenido que marchar fuera de España, como consecuencia
de la falta de oportunidades y que su Ministra de Trabajo califica como movilidad
exterior. Podemos hablar de las personas que son desahuciadas de sus casas,
mientras que el Estado compra las viviendas vacías con los impuestos de esos
desahuciados. Podemos hablar de los autónomos, que llevan toda una vida
esforzándose y a los que ustedes les suben cotizaciones e impuestos, pero les
recortan las prestaciones sociales. Le puedo hablar de las familias trabajadoras de
clase media, a las que ustedes les bajan el sueldo y les suben la luz, el IVA, los
libros, les quitan las becas y les cobran copagos y repagos, hasta incluso cuando
tienen que ir a la justicia, les cobran las tasas judiciales. De eso es de lo que estamos
hablando.
Mire, hace tres años, cuatro años, cinco años, ser mil eurista en España, eso era una
queja que fundamentalmente nuestros jóvenes tenían, no querían ser mil euristas,
era una queja de que no les permitía crecer, emanciparse, hacer un proyecto de vida,
y ese es un problema que ustedes, ese sí que lo han solucionado, ustedes han
acabado con los mil euristas, porque el mil eurista ha dejado de ser una frustración,
porque lo han convertido en una aspiración imposible, eso es lo que ustedes han
solucionado. A usted que le gusta manejar datos de organismos internacionales, la
OCDE y la OIT le están diciendo al gobierno de España que la bajada de sueldos,
constante y permanente a lo largo de estos tres años de gobierno, lo que ha hecho
es acelerar la pobreza y deprimir la demanda interna.
Lo que usted hace, o sea, lo que ustedes están haciendo tiene muy poco que ver con
la economía y tiene mucho que ver con la ideología. Con su política fiscal, las clases
medias y trabajadoras transfieren renta y bienestar al 10% de la población, para los
cuales ustedes gobiernan y sí se alegran de ver sus presupuestos. España no se
puede permitir que 4.862 españoles que declaran más de 600.000 euros al año, con
su reforma fiscal se ahorren una media de 72.000 euros en impuestos, mientras que
el 40% de contribuciones con menor renta, que significa 8 millones de ciudadanos,
vean ahorrados una media de 52. Ustedes redistribuyen, y tanto que redistribuyen, el
problema es que redistribuyen al revés, de abajo a arriba, quitan a los que menos
tienen para dárselo a los que menos lo necesitan, esa es su política.
En los ocho años del gobierno anterior, a los cuales usted hacía mención, las
pensiones mínimas aumentaron un 27%, con ustedes, por primera vez en la historia
de la democracia, van a congelar el poder adquisitivo de las pensiones más bajas, a
las pensiones mínimas, a esas son a las que están congelando. A los empleados
públicos les están congelando el salario, ahora se hacen los simpáticos
devolviéndoles una cosa que desde el primer momento sabían que no podían
quitarles, porque era un 25% de una paga que ya estaba devengada.
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En los presupuestos que ustedes traen no hay política para impulsar ciencia e
innovación, para defender cultura, para reforzar igualdad de oportunidades y
redistribuir riqueza, para reindustrializar España, para modernizar infraestructuras y
apostar por la digitalización de la economía, no hay nada que prepare para el futuro,
la economía de nuestro país. Los sacrificios que están pidiendo a la gente son
dolorosos, pero lo malo no es eso, es que aparte de ser dolorosos son inútiles,
ustedes están pidiéndole a la gente sufrimiento a cambio de nada, de quitarles todas
las expectativas y todas las posibilidades de un futuro mejor.
Reducir el 35% los presupuestos en políticas activas de empleo es incompatible con
la mejora de nuestro capital humano, recortar investigación, desarrollo, innovación,
un 25%, como ustedes hacen, eso no ayuda a modernizar el país. Subir las tasas
universitarias, recortar las políticas educativas en un 20% y congelar las becas,
atenta contra el principio de igualdad de oportunidades que, evidentemente, es un
elemento que a ustedes no les interesa, ustedes a eso que ustedes llaman
recuperación, lo que realmente es, es la consolidación de la desigualdad. Por todo
eso, pedimos que retiren estos presupuestos y hagan los presupuestos que necesita
España para el futuro, no para hablar de la historia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, des de Convergència i Unió també replicarem certes coses que s’han dit.
Victimistes, no, no som victimistes, més allà que estiguem en un procés en el que
Convergència pugui demanar la llibertat de Catalunya, nosaltres sempre demanem el
millor per Catalunya i, per suposat, sempre per l'Hospitalet, ho hem fet sempre
històricament en democràcia i ho seguirem fent ara i ho seguirem fent en un futur...
S’ha acabat?

Essent les 19 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Sonia Esplugas Gónzalez i el Sr.
Senen Cañizares Martín, regidors del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
No, en aquest segon torn..., són grups diferents em sembla, no? Sí, però en el segon
torn també s’agrupa la intervenció? Doncs ho sento, bé, tindrà ocasió de parlar. Sr.
Ordóñez, no? doncs Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Hombre, que usted me hable de desahucios, de verdad
que hay que tener un poquito de cara, porque el 99% de los procesos de desahucio
se produjeron en este país en la etapa socialista, solamente en la última legislatura
360.000 desahucios se produjeron con el gobierno socialista, es más, hasta en diez
veces en el Congreso votaron en contra de medidas para proteger a los hipotecados.
Por ejemplo, la 2002 de 2010 fue una iniciativa de Convergència i Unió que ustedes
votaron en contra, por ejemplo en marzo de 2011 fue una iniciativa de Esquerra
Republicana que también votaron ustedes en contra, y así hasta diez veces en contra
de ayudar a las personas para que no les echaran de su casa. Repito, el 99% de
desahucios en la etapa socialista.
Pero escúcheme, es que los datos son los datos, la encuesta de población activa lo
dice, se ha reducido en 195.200 las personas que estaban en paro en el último
trimestre, es que el paro ya ha bajado, por fin, del 24%, y hay mucho que trabajar en
sectores como la industria, como en los servicios y la construcción, y hoy hay
150.000 nuevos empleos, parece que a usted eso no le gusta. El paro juvenil, usted
ha hablado de jóvenes, pues mire, se ha reducido el paro juvenil en casi 100.000
personas, y es la primera vez que se ha reducido el número de hogares donde todos
sus miembros están en paro, hoy tenemos 104.000 hogares menos con esa lacra y
yo me alegro. Y falta mucho por hacer, a mí lo que me da tristeza es que usted no se
alegre también de eso.

SRA. ALCALDESSA
¿Ha acabado? Sí, ara si vol Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, sí, quan dèiem abans victimistes, no, demanem el millor per a Catalunya i per
l'Hospitalet, ho hem fet sempre en democràcia, abans, durant i ho farem sempre
després, també en un futur, més enllà que hi hagi un procés actualment en que certes
formacions polítiques demanem la llibertat del nostre país.
S’han creat més llocs de treball, no ens han dit cóm, són llocs de treball molt més
precaris, bàsicament a través de contractes d’aprenentatge i formació, que no
generen ingressos a la Seguretat Social. Han disminuït els salaris, en despeses
necessàries, ruïnoses, no fan el corredor mediterrani, els catalans paguem molt i
rebem poc i no decidim nosaltres. Li pot dir “España nos roba”, li pot dir de la manera
que vostè vulgui, hi ha una forma de retornar els diners que es pot fer, es pot voler fer
i es pot no voler fer i vostès no la volen fer.
Per tot això, aquests pressupostos són un autèntic desastre i una calamitat per a
Catalunya, i demanem que els retirin.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si hi ha alguna intervenció més. A veure, jo si..., no volia prendre la paraula
en aquest punt, però Sr. del Río, perdón Sr. del Río, le recuerdo que soy la Alcaldesa
de esta ciudad, no, no, soy la presidenta de este Pleno y tengo, por supuesto, la
oportunidad de poder dirigirme al Pleno en los momentos que considere oportuno, Sr.
del Río, y si usted no hubiera hecho la intervención que ha hecho pensando y
diciéndonos que esto es el país de las maravillas y que los presupuestos generales
del Estado son fantásticos, pues quizás yo no intervendría, pero es que me hierve la
sangre Sr. del Río, Sr. del Río, oiga ¿quiere hacer el favor de guardar silencio y
escuchar como el resto de los concejales le hemos escuchado a usted, mientras
usted intervenía y decía lo que ha considerado? No, no, usted no podrá hablar luego,
por supuesto que no, el problema es que si usted quiere cerrar los debates, tiene que
ser alcalde y si no es alcalde, pues el debate lo cierro yo como Alcaldesa de esta
ciudad, si no le gusta, pues lo siento, pero en todo caso soy la Alcaldesa.
Mire Sr. del Río, usted nos ha dicho una cosa que me parece que para dar lecciones
de credibilidad a los concejales y a los ciudadanos, hay que hacerlo con el ejemplo. Y
solamente le voy a recordar una cosa, la Sra. Ministra de Fomento hace unos meses,
que usted recordará perfectamente esa visita, vino a Hospitalet y se comprometió,
delante de los grupos políticos que estamos aquí, que estábamos todos presentes, a
que este año, el año 2014, se iba a realizar un proyecto sencillo, de una cantidad
económica relativamente pequeña para lo que es un Ministerio de Fomento, como es
la accesibilidad de la estación de Bellvitge. Se comprometió delante, no solamente de
los miembros de este gobierno, de la oposición, de todos los grupos políticos de este
Ayuntamiento, sino también delante de los propios medios de comunicación y
delante, por tanto, de los ciudadanos de Hospitalet. Y solamente le voy a decir una
cosa, no nos dé usted lecciones de credibilidad, porque como se dice “el més calent
és a l’aigüera”.
I encara en aquests moments, ni està fet el projecte, ni està en execució aquesta
obra que és de justícia, jo no parlaré ara de temes que no afecten als ciutadans de
l'Hospitalet, però aquest sí que afecta als ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet i és el
que reclamem que en el contingut dels pressupostos estigui la partida, que estigui la
seva execució, que és el compromís, no dels ministres anteriors de l’etapa de no sé
què, de l’actual Ministra, de la Ministra que va venir a l'Hospitalet, que es va
comprometre davant de tots nosaltres i davant dels ciutadans i que no ha complert.
Igual que reclamem un compromís que hi ha amb aquesta ciutat, que és evident que
el compromís no és d’una persona, no és d’un govern, sinó que és institucional, i el
Ministeri de Foment, aquest Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, hi ha un acord
institucional per escometre en aquesta ciutat unes obres que són d’importància, no
només pels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, sinó per els ciutadans i ciutadanes
de l’àrea metropolitana i d’aquest país, per la seva competitivitat, per a la seva
mobilitat i pel seu desenvolupament.
Per tant, a veure, a mi em sembla molt bé que vostè defensi amb tota la força que
vulgui, els pressupostos que el seu partit polític està fent a Madrid, però home,
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defensi també, com ha fet en d’altres ocasions, els interessos dels ciutadans i
ciutadanes de l'Hospitalet, perquè per això ens han escollit a tots els que estem aquí,
i per això a vostè també, Sr. del Río, el van escollir fa uns quants mesos o uns quants
anys en aquesta ciutat. Res més.
Continuem amb les mocions de Convergència i Unió i Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 18; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 18.- INSTANT
A
LA
MODIFICACIÓ
DEL
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 2015.

PROJECTE

DE

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

ATÈS que el passat 30 de setembre, el Govern de l’Estat va presentar els
pressupostos generals de l'Estat 2015.
ATÈS que aquests pressupostos són socialment injustos. Mentre el Govern defensa
que "asseguren la recuperació i que fan compatible el creixement econòmic amb una
recuperació de l'equilibri de l'economia espanyola" a la vista dels números presentats,
aquests pressupostos no fan més que prolongar les retallades en serveis públics
essencials. Són, sens dubte, uns pressupostos promotors de desigualtats, i així ho
demostren les partides de:
•

Educació. On s’ha reduït el pressupost 570 milions en el que va de legislatura
(caiguda del 25%). Educació manté les beques, però gairebé elimina els
programes de suport a estudiants d'entorns socials desafavorits (s'ha passat
de 169 milions a només 5,2). A més, l'educació infantil i primària ha perdut un
40% de finançament, i la de secundària i formació professional, un 60%, si no
es té en compte la implantació de la FP Bàsica. I, a més, la formació de
professors també ha quedat sota mínims: ha passat de 52 milions a 3,4.

•

Atur. La partida per a prestacions de desocupació cau un 15%, gairebé
450.000 milions menys. El govern assegura que aquesta retallada en la
despesa per desocupació es deu a la millora en el mercat laboral i celebra
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que, en el segon trimestre, la taxa d'atur es va situar en el 24,5%, 1,8 punts
per sota de l'any 2014. La realitat: s'ha apostat per una devaluació salarial per
guanyar competitivitat. Una competitivitat, això sí, que aposta per la
precarietat. A més, dels més de 5 milions d'aturats que seguirà havent-hi l'any
que ve (5.237.900 en termes d'EPA), només rebran ajuda pública una mica
més de 2,57 milions, mentre que 2,66 milions no cobraran ni prestació
contributiva, ni subsidi, ni renda activa d'inserció. Així doncs, la realitat és que
tenim a 3.300.000 persones aturades que no tenen cap protecció, el major
nivell de la nostra història. A Espanya hi ha gairebé 2 milions més d'aturats
sense protecció que els que hi havia el gener de 2010 i el Govern segueix
reduint la despesa en desocupació, en més de 4.000 milions d'euros.
•

Pensions. Les pensions pujaran el mínim, un 0,25% el 2015, el mínim previst
a l'última reforma del govern espanyol. La partida de pensions contributives
ascendeix a 115.669 milions d'euros. Per tipus de pensions, les de jubilació
són les que més despesa suposen, amb 80.816,3 milions d'euros, seguides
de les de viduïtat (20.776,6 milions), les d'incapacitat (12.028 milions), i les
d'orfandat (1.762,6 milions).

•

Sanitat. El pressupost del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per a
2015 és de 1.919 milions d'euros, el que suposa un augment de només 0,7%
respecte el 2014.

•

Cultura. Menys de 800 milions per a Cultura. Tot i pujar els pressupostos per
al cinema, l'art i la dansa, amb un import que no farà oblidar la pujada de l’IVA,
el govern Rajoy ha decidit tornar a castigar llibres i biblioteques. El programa
de Biblioteques i arxius és, un any més, el gran perjudicat de la partida amb
67,90 milions d'euros, davant els 69,88 milions d'euros de 2014 i els 78,42 de
2013. D’aquesta partida depèn la promoció de l'accés igualitari al llibre,
biblioteques públiques, populars, escolars, universitàries i sindicals, així com
els arxius, centres d'informació, documentació i difusió literària.

ATÈS, que més enllà de que aquest projecte de pressupostos siguin socialment
injustos, hem de destacar d’aquests la clarament insuficient transferència de recursos
de l'Estat a Catalunya.
ATÈS que els PGE 2015 recullen en el seu projecte que la inversió a Catalunya serà
de 1.072 milions d'euros, un 9,5% del total d'inversions de l'Estat, la meitat del que li
correspondria pel seu PIB.
ATÈS que Catalunya, amb el 16% de la població de la població espanyola i
generadora del 18,8 % del PIB espanyol, pateix l'obcecació de l’actual Govern
d’Espanya en castigar-la en uns pressupostos políticament molt poc intel·ligents i fins
i tot provocadors.
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ATÈS que Catalunya pateix la retallada més gran en obra pública de la legislatura,
tornen a no tenir cap partida associada al compliment de la Disposició Addicional
Tercera (DA3) de l’Estatut d’Autonomia (Foment destinarà més de la meitat del seu
pressupost a noves obres de l'AVE i, en canvi, la inversió en la xarxa de Rodalies a
Catalunya torna a ser insuficient), i la xifra més baixa de la sèrie històrica que arrenca
el 1999. Amb aquests números sobre la taula, Catalunya és la tercera comunitat amb
menys inversió per habitant: 145 euros per ciutadà, molt lluny de la mitjana estatal,
que és d'uns 242 euros.
ATÈS que els pressupostos tornen a ignorar també la ciutat de L’Hospitalet i les
importants inversions en infraestructures pendents amb la nostra ciutat, com el túnel
ferroviari de les línies de Vilanova i Vilafranca que segmenten la nostra ciutat, el
projecte del qual va ser aprovat definitivament el 2010 pel Ministeri de Foment.
ATÈS que el Govern de l’Estat ens diu que aquests són els pressupostos de la
"consolidació econòmica i de l'ocupació, de la mateixa manera que els de 2014 van
ser els "primers pressupostos de la recuperació econòmica", afirmacions que consten
de creure amb una taxa d'atur a Espanya de prop del 25%.
ATÈS que els socialistes denunciem que el projecte de pressupostos de l’Estat, tal i
com estan ara, són inacceptables, clarament discriminatoris amb Catalunya,
socialment injustos i promotors de desigualtats.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC-PM, CiU i ICV-EUiA proposen al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Mostrar el nostre rebuig al Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat
pel 2015.
SEGON.- Instar El Govern de l’Estat, que abans no s’aprovin de manera definitiva els
PGE 2015 al mes de desembre de 2014 a que, amb el concurs i el consens de totes
les forces de l’arc parlamentari, s’elaborin un nous pressupostos que s’acostin a les
necessitats reals de la societat espanyola incidint en aquelles polítiques de
manteniment del ara deteriorat Estat del Benestar.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat, que a més de fer propaganda amb el
maltracte que els PGE 2015 fan amb Catalunya, que inicií un diàleg seriós amb l’estat
per acordar una millora substancial en les inversions reals territorialitzades pel que fa
a Catalunya i el compliment de la DA3 de l’estatut de Catalunya.
QUART.- Demanar al Ministeri de Foment que cerqui totes les vies de finançament
possibles per tal de que s’executi el projecte del túnel ferroviari de l’Hospitalet i/o en
el seu defecte, fins que no sigui possible, escometre les obres d’accessibilitat a
l’estació de Bellvitge - Gornal i l'accés als ponts que travessen la línia de ferrocarril
que serveixen de comunicació entre els barris de Bellvitge i el Gornal.
CINQUÈ.- Donar trasllat dels següents acords al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques del Govern de l’Estat, a la conselleria d’economia i Coneixement del
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Govern de la Generalitat, als diferents grups polítics del Congrés dels Diputats, als
del Parlament de Catalunya i al Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

CiU, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels grups municipals del CiU i ICVEUiA, números 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació té la paraula el Sr. Monrós, el Sr. Esteve i el Sr.
Salmerón. Comença vostè Sr. Monrós?

SR. MONRÓS
Sí, un moment.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón? Ah, val, molt bé, bé, Sr. Monrós i Sr. Salmerón.

SR. MONRÓS
Presentem la moció del Correllengua conjuntament, aquest any 2014, com ja va
essent tradicional, perquè entenem que una de les eines de plena normalització com
és el català arreu del territori, convertir-se en la llengua vehicular i comuna a la nostra
societat i en la manera d’integració de les persones nouvingudes, és un tema que
encara no està plenament integrat i, per tant, encara hi ha una marginació que rep el
català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atès la consolidació que desprès de 18 anys estan assolint la iniciativa cívica del
Correllengua, gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societats civils, en general.
Atesa la voluntat de la coordinadora d’associacions per la llengua catalana,
organitzadora del Correllengua de ratificar i augmentar aquest suport i arribar els tots
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi, demanem donar suport al Correllengua 2014, com instrument reivindicatiu
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de la societat, a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arrel dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Continuem pensant que el català no està plenament integrat en el nostre país, i
m’agradaria que tard o d’hora, més aviat que tard, aquesta moció no la tinguéssim
que presentar mai més, perquè això significaria que el català té el ple suport, a tots
els nivells, en aquest país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón, ai! vol dir també dir alguna cosa de l’altre moció o no?

SR. MONROS
Seguides? Val. En el tema del Castor, una mica veiem, ens sorprèn, és que no se
com explicar-lo, perquè és que em sorprèn tant que, amb aquesta velocitat, el govern
espanyol hagi tret un decret en el qual automàticament ja hi ha decidit que té que
pagar 1.300 i pico milions, per indemnitzar a aquesta empresa, per una negociació
dolentíssima d’aquest contracte, i també, faig la comparativa molt ràpid, també han
tingut la capacitat d’impugnar un decret de la Generalitat de pobresa energètica i
suspendre’l a través del Tribunal Constitucional. És a dir, som capaços de treure els
diners del rics, dels poderosos, passar-los...
Si us plau, no estigui interrompent, no m’interrompi, Sr. Juan Carlos del Río, esperi’s,
esperi’s si us plau, i quan li toqui parlar, parli i ja està. Disculpi Alcaldessa.
I, tornem al mateix, vull dir, em sorprèn aquesta velocitat en treure, en voler pagar
aquests diners, la velocitat en suspendre aquest decret de pobresa energètica,
perquè fent la comparativa, és més important ser ric en aquest país que ser pobre,
ser pobre en aquest país està penat, i els que no ho són hauran de pagar durant 30
anys i els que ho són, ho seran encara més i durant més temps.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERON
Sí, gràcies. Començo per aquesta última, per on ho deixava el Sr. Monrós, perquè
pensem que el tema de Castor és un exemple força exemplar i paradigmàtic, del que
està passant en el nostre país i en la nostra economia, o sigui, una empresa, Castor,
propietat, en la seva bona part, d’un dels “mandamases del regne”, com és el Sr.
Florentino Pérez, que fa unes prospeccions a la costa, al litoral, molt a prop nostre,
per tant, és una moció que no és de l’Hospitalet, però estem a escassament 200
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kilòmetres d’aquesta instal·lació, que desenvolupa un tipus de model energètic
totalment insostenible i molt del segle passat, amb un interès merament especulatiu,
posant en risc la població de tot el litoral, no només la població catalana, si no tot el
litoral, un risc seriós, han fallat o van fallar tots els estudis d’impacte ambiental, o
sigui, no es van respectar els estudis d’impacte ambiental que s’havien fet, però tot i
això, el govern espanyol li dóna llicència.
Quan es demostra que això és així, perquè hi va haver molts moviments sísmics, que
fa escassament un any i tothom els va poder comprovar, escassament any i mig, per
tant, quan es dóna aquesta situació, finalment i desprès de molta protesta, molt
treball, s’aconsegueix el cessament de l’activitat i, ai! la sorpresa, la sorpresa és que
aquesta companyia tenia una clàusula milionària, que ja havia signat, sí Sr. del Río,
no es preocupi, no es preocupi, que l’havia signat l’anterior govern de l’Estat, pel
president del govern, governat pel Sr. Zapatero, ara queda content Sr. del Río? Si
tenim per a tots en aquest cas. I bé, aquesta clàusula que deia que en el cas que el
cessament de l’activitat es produeixi, se li hauria d’indemnitzar a la companyia, per
tant, aquí el Sr. Florentino Pérez jugava a guanyar, sí o sí. Per tant, cessa l’activitat,
perquè perjudicava i posava en risc la vida de centenars de milers de persones, però
ara la sorpresa que ens trobem, és que tots nosaltres hem d’indemnitzar amb la
nostra factura al Sr. Florentino Pérez.
Per tant, jo crec que més clar l’aigua, per qui governa, el govern d’abans i el govern
d’ara, qui és realment qui governa, que són gent com el Sr. Florentino Pérez, i qui
paguem el plats trencats, qui paguem les factures, que som els ciutadans de peu, la
majoria d’aquest país i, per tant, per tot això, aquesta moció per exigir la retirada
d’aquest decret, perquè vostè Sr. del Río, ja que m’apuntava, és cert que el Sr.
Zapatero va fer aquell conveni o aquella cessió, però vostès haguessin pogut fer una
altra cosa, vostès no estan obligats a fer aquest conveni.
I després la moció del Correllengua, un any més i ja són 18 anys del Correllengua,
des d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa volem saludar, una
vegada més, a la Coordinadora d’Associacions per la Llengua, pel fantàstic treball
que fan dia a dia, silenciosament, pel català al conjunt del país i al conjunt d’Europa i
de l’Estat i, per tant, doncs saludem de nou aquesta iniciativa, el Correllengua i totes
les activitats que es fan a la nostra ciutat, i engresquem i animem a la Coordinadora,
a la CAL, a continuar amb aquesta feina fonamental, perquè com tothom sabem el
català encara no té el lloc que li correspon a la nostra societat i a les seves
institucions. Per tant, donem suport, proposem aquesta moció donant suport al
Correllengua, a totes les entitats i fer pública aquesta iniciativa i estendre a tots els
àmbits que siguin propis d’aquesta Corporació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Sobre las indemnizaciones del proyecto Castor, la verdad es
que no vamos a añadir nada más, votaremos favorablemente, yo creo que ha estado
bastante bien explicado, sobre todo por el Sr. Salmerón, y remarcar sobre todo la
incompetencia de los dos gobiernos, de los dos colores que se han ido alternando en
la democracia, que los dos son igual de culpables en este caso.
Sobre la moció del suport al Correllengua, com és tradició es porta a aquest Ple i,
com és tradició també, Plataforma per Catalunya votarem en contra del suport al
Correllengua. I sobre tot hem de tenir en compte dos aspectes, un, que és qui forma
aquesta coordinadora d’entitats, moltes de les entitats que hi ha, no totes, però
moltes sí, obviament no tenen un caràcter cultural, tenen un marcat caràcter polític,
un marcat caràcter independentista, amb la qual cosa, si nosaltres no donem suport
al independentisme, no podem donar suport, òbviament, a aquesta coordinadora. I
també, relacionat amb això, clar, això del caràcter cultural que es marca, bé, és
mentida, o sigui, té un marcat caràcter polític el Correllengua, i més aquest any que,
com tots sabem, molts dels actes que es fan per la Coordinadora van enfocats al
referèndum del 9 de novembre, pel que tota la basant cultural, doncs queda tapada
per la basant política.
I bé, també ens tornem a trobar, com abans vostè ens ha fet, diguéssim, la rèplica
més tard, no hem pogut fer-li una contrarèplica, sobre el victimisme, doncs bé, ens
tornem a trobar una moció on hi ha un clar victimisme, o sigui, jo no crec en absolut
que el català a Catalunya estigui marginat en cap institució, jo no sé si vivim en la
mateixa Catalunya, perquè clar, se jo m’expresso en català a casa ningú ve a dir-me
res, els dictàmens que rebo són en català, és que el victimisme aquest és el que els
hi va bé, però en aquest cas no és real, no és real.
I sí que volíem fer un matís sobre una cosa que ha dit el Sr. Salmerón, que és quan
ha parlat del treball que va fa aquesta Coordinadora, hi ha una part del treball que és
assenyalar a qui no retula en català, és assenyalar a qui té retulat en castellà, i això
comporta una multa. Clar, si això és una excel·lent feina, un excel·lent treball,
òbviament nosaltres no ho compartim, ja que on està la marginació del català, si a tu
et multen per retular en castellà, o sigui, això no té cap sentit dir que les institucions
marginen el català, quan et sancionen si retules en castellà.
Per tant, com és tradicional, no podem donar suport al Correllengua, ja que no
considerem que tingui una basant cultural de defensa del català, si no que és una de
les eines de l’independentisme per fer proselitisme.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.
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SR. DEL RIO
Sí, votamos en contra de la moción del Correllengua 2014, porque si bien estamos de
acuerdo en fomentar el uso de las lenguas en Cataluña, no estamos conformes en
apoyar aquellas asociaciones que, a través de esa intención, pretenden establecer un
proyecto político que va más allá de la mejora del conocimiento del catalán. Nosotros
no somos independentistas y no apoyamos, ni apoyaremos, ninguna iniciativa cuya
verdadera intención sea fomentar las bases sociales de la independencia. Además
me parece muy poco serio dar apoyo a una iniciativa como el Correllengua, sin antes
haber comprobado qué establece, qué se establece en su manifiesto, máxime
cuando el manifiesto del Correllengua del año pasado acababa con un “Visca
Catalunya Lliure”. El Partido Popular desde luego no va a fomentar el
independentismo y, por tanto, votamos en contra de esa moción.
Respecto a la moción referente al proyecto Castor, el Gobierno del Partido Socialista
fue quien facultó el desarrollo del almacén del gas, mediante el Real Decreto
855/2008, que establecía en su artículo 14, que los propietarios del proyecto Castor
tendrían derecho a compensación por reversión del proyecto, aún incluso en el
supuesto de que hubiera existido dolo o negligencia a la hora de llevar a cabo sus
trabajos. O sea, fíjense lo que estoy diciendo, incluso aún cometiendo delito la
empresa que gestionaba el proyecto Castor, debíamos compensarles
económicamente si se cerraba o paralizaba la actividad, y eso lo firmó el Gobierno
socialista y eso es lo que nos obliga ahora a indemnizar a los gestores de ese
proyecto.
El Real Decreto aprobado por el partido socialista, fijaba la indemnización en el
importe de inversión, es decir, 1.700 millones de euros, esa cláusula es algo inusual
en las relaciones concesionales con el Estado en el mercado energético, eso no era
normal, entonces, por qué la puso el gobierno socialista beneficiando, como bien
ustedes han dicho, a la empresa Escal, UGS, del Sr. Florentino Pérez, esa es la
pregunta. El problema es que ese agujero de 1.700 millones de euros, provocado por
el gobierno socialista anterior con su Decreto, ahora caerá bien en el coste del
sistema gasista o va a aumentar el déficit de tarifa de gas, que actualmente es sólo
de 300 millones de euros y que va a pasar a casi 2.000 millones de euros y todos
sabemos al final, quien acaba pagando esto.
El Partido Popular ya puso un contencioso-administrativo en abril de 2012, contra el
proyecto Castor y, Sr. Monrós, usted está obsesionado con el Tribunal Constitucional,
no, fue un contencioso-administrativo, que es algo diferente, y entiendo que esté
obsesionado, y el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa, es decir, en contra
del recurso puesto por el Partido Popular. Pero también es cierto que dejó claro la
posibilidad de presentar nuevos pleitos para que se pudiera anular ese derecho de
compensación que tan alegremente, pues otorgó el Gobierno socialista. Y eso es lo
que ahora estamos analizando, cómo poder presentar esos pleitos para no tener esa
obligación de pago y, en ese sentido, como estamos en ese camino, nos abstenemos
en la votación.
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Y aprovecho los minutillos que me quedan para hablar de credibilidad. Es verdad, es
cierto, que la Ministra de Fomento vino a Hospitalet y se comprometió a invertir a la
accesibilidad del metro de Bellvitge, es cierto. También es cierto que, con diputados
que vinieron a la Feria de Bellvitge, estamos trabajando en ese sentido, porque la
Sra. Alcaldesa nos ha pedido compromiso con Hospitalet y lo mismo que tuvimos
compromiso con Hospitalet en la firma del convenio, como todos ustedes saben, pues
también estamos intentando que se pueda hacer esa obra en Hospitalet, no sé si lo
vamos a conseguir, no lo sé, pero estamos también trabajando en ello.
Pero es verdad, la credibilidad hay que ganársela, pero también le recuerdo que
también vino otro ministro a la ciudad de Hospitalet y también vino con muchas
televisiones y también vino rodeándose de vecinos en Bellvitge y también vino
diciendo tengo aquí el dinero para soterrar las vías del tren, a mí me gustaría saber si
usted también le ha pedido credibilidad a ese ministro y le ha dicho, dame el dinero
que dijiste que trajiste en la ciudad de Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Nosaltres votarem favorablement la moció del
Correllengua, com fem habitualment, i ho fem perquè entenem que defensar o que
promoure la divulgació de la llengua catalana és correcte, encara és una llengua que
segurament, des del punt de vista global, és una llengua d’aquelles que podríem dir
minoritària i, per tant, li cal protecció i li cal impuls, però jo crec que també tots plegats
faríem bé de no utilitzar la llengua com una eina llancívola, diguéssim, que la llengua
serveix pel que serveix, ha de servir per unir als pobles, ha de servir per donar més
cultura i més coneixement a la gent i aquest ha de ser el seu valor fonamental.
Esperem que el Correllengua i la llengua catalana sigui utilitzada per sempre i per a
tothom en aquest sentit.
Respecte de la següent moció del projecte Castor, ja avanço, votarem favorablement
a la moció. I votarem favorablement i algunes coses que s’han dit, per matisar-les,
perquè algunes s’han dit a trossos i d’altres jo intento posar-les en ordre. Aquest
projecte no el va començar el govern de Rodríguez Zapatero, aquest projecte es va
començar amb el Sr. Aznar de President del govern i el govern de Rodríguez
Zapatero el va continuar i això va culminar amb el Reial Decret, que és el que ha dit
de l’any 2008, on es va atorgar a l’empresa Escal la concessió d’aquesta explotació.
Amb un Decret que les condicions en que s’establien aquesta concessió eren molt
similars, per no dir iguals, a les que es feien en el conjunt de concessions, en àmbits
similars a aquests que es van desenvolupar.
De fet, al final, del que estem parlant, perquè aquí del què s’està parlant és de què tot
aquest desaguisat que s’ha organitzat, al final qui ho paga? Aquí estem parlant
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d’això, qui paga. La clàusula famosa el que diu, la clàusula de compensació diu, que
aquesta clàusula de compensació entrarà a operar i per tal s’haurà de compensar,
sempre que aquestes instal·lacions continuïn operatives i no es realitzi el seu
desmantellament. I tal com assegura la Sentència del Tribunal Suprem, es pot
afermar que la clàusula ni és il·legal, ni desproporcionada. Per tant, el que està clar
és que el govern, diguéssim no està lligat de mans perquè pugui modular quina a de
ser la compensació al concessionari, si es demostra que hi ha hagut dol o
negligència.
Per tant, en el que nosaltres, i per això votem favorablement la moció, no estem
d’acord, és que aquesta indemnització es pagui amb tantíssima celeritat, que ara tots
anem corrents a pagar, perquè entenem que es pot treballar per trobar una fórmula
bastant més equilibrada en el repartiment del cost entre concessionari i consumidors.
Perquè evidentment quan hi ha una concessió administrativa, quan hi ha una
intervenció d’un privat, on el que s’espera és obtenir benefici, hi ha una part, allò que
es diu de “risc i ventura”, que alguna part ha d’anar a cost del concessionari i, en
aquest cas, no hi va absolutament res.
Aquesta instal·lació mai ha estat entregada o posada al servei de manera definitiva,
per tant, si no es compleix la condició de què les instal·lacions estiguin operatives
¿per què s’ha de compensar? i ¿per què s’ha de compensar amb aquesta celeritat?
¿Quin és el valor net comptable d’un actiu, que té un deteriorament no quantificat,
perquè no ha arribat a posar-lo en marxa? i ¿per quines raons no s’ha produït un
decrement, una quita, en l’esmentada indemnització? i ¿per què no s’ha demanat cap
corresponsabilitat a l’empresa concessionària? Totes aquestes són preguntes que el
govern del PP no ha contestat. Que al final hi ha una part que s’haurà de pagar per
part de l’Administració o per part de l‘operador i que acabarà repercutint-nos, és
possible, però apressa i corrents i al 100% a carregar-lo al rebut dels contribuent, això
no està escrit enlloc, això ha sigut una interpretació lliure que han fet vostès i
segurament és la que més els hi ha interessat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, Sr. Ordóñez, ai! no, perdó, per part de Convergència i Unió o per part
d’Iniciativa, sí, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No jo, només molt breu, per contestar al Sr. del Río, a veure, no, si nosaltres el que
estem dient no es que incompleixi la Llei, faltaria més, ja sabem que vostès, la Llei,
són molts escrupolosos amb la Llei i molt..., ja ho estem veient, molt ètics sempre i
sempre compleixen la Llei i no han comés mai cap il·legalitat, però el que sí
demanem i el que demana la moció, és que, desprès d’aquest recorregut legal que
vostès diuen, home, siguin imaginatius, si finalment al Contenciós no els hi dóna la
raó, per tal que no siguin els consumidors qui paguin la factura del Sr. Florentino
Pérez, per tant, busquin, de manera imaginativa, altres solucions, de manera que
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compleixin amb la Llei, no sigui que algú pugui anar a la presó per incomplir-la, però
home, que no paguin la factura els consumidors.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si, Sr. Monrós.

SR. MONROS
Sí, respecte del que s’ha dit del Correllengua i de les associacions que hi formen part,
jo crec que desconeix bastant quines són les entitats que formen part del
Correllengua. Aquí a l’Hospitalet es va fundar al 2003, jo sóc un dels membres
fundadors, i les entitats, segur que no les ha anat a visitar mai, segur que no sap com
són, segur que no sap com pensen, segur que no sap, ni ha seguit mai moltes de les
activitats que s’han fet, llegir en poesia, fer jocs pels nens, fem moltes coses, vostè
només s’ha centrat en el diàleg del independentistes. I el Sr. Juan Carlos del Río
també ho deia, deia que: “jo no fomentaré el independentisme”, doncs mira, resulta
que fa tot el contrari, cada dia fomenta el independentisme, cada dia n’hi ha més i al
final potser li enviaré un regal dient que gràcies per haver fet possible el nostre somni,
gràcies per fer campanya sense saber fer-la, però gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RIO
No, Sr. Monrós, no se equivoque, nosotros damos la cara contra los
independentistas, que es diferente y les hacemos frente a los independentistas, que
es diferente, y decimos no a la independencia, que es diferente, es muy diferente a lo
que usted dice. Y que no sé cómo piensan, sí, “Visca Catalunya Lliure”, es que no
hace falta ser un gran intelectual para saber qué hay detrás de un “Visca Catalunya
Lliure”, es la independencia, yo digo no a la independencia, y yo daré la cara siempre
contra los independientes, tal como hace siempre mi partido, el Partido Popular.
Y agradezco su tono, Sr. Salmerón, Presentamos el contencioso-administrativo, fue
el Tribunal Supremo el que nos lo rechazó, la intención era no pagar, no tener la
obligación de pagar esos 1.700 millones de euros, y ahora, como ya les he indicado,
lo que estamos intentando es analizar las posibles vías, para no tener que hacer
frente a esa obligación, que evidentemente si no se tiene que hacer frente, no va a
recaer indudablemente en los vecinos. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDOÑEZ
Bien, Sr. Monrós, gracias por decirme lo que sé o lo que no sé, porque usted tiene la
costumbre de decir “usted no sabe”, oiga, sabemos de sobras qué asociaciones hay
detrás de la Coordinadora esta y sabemos de sobras lo que piensan, no me hace
falta ir a la sede de Maulets para saber lo que piensa Maulets, ni me hace falta ir a la
sede de Ómnium Cultural para saber lo qué piensa Ómnium Cultural, como supongo
que a usted no le hace falta ir a la sede del PP o del PSOE, para saber lo que
piensan. Tienen un poco a veces esa prepotencia de decirnos a la gente, que no
sabemos lo que son realmente las cosas, lo sabemos de sobras y tenemos una
posición sobre ellas y estas asociaciones o gran parte de ellas, no tienen una
vertiente cultural, tienen una vertiente política, que es el fomento del
independentismo. Por tanto, si no estamos de acuerdo con el fomento del
independentismo, no podemos estar de acuerdo con el Correllengua, no es tan difícil,
entenderlo, es que no es nada difícil. Entonces le pido, por favor, que no me diga lo
que sé o lo que no sé, porque estas asociaciones, sus programas salen abiertamente
expuestos en internet, en los panfletos que hacen, por tanto, que usted la creó en el
2003, pues me parece muy bien, pero sabemos de sobras quien hay detrás y cuál es
el interés final de estas, de muchas de estas asociaciones, no de todas estas
asociaciones, pero sí de muchas de ellas.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna paraula més, Sr. Monrós per tancar.

SR. MONROS
Sí, Sr. Ordóñez, celebro que em doni las gràcies i celebro que sàpiga qui hi ha
darrera d’això, perquè ha dit alguns noms que aquí a Hospitalet no en formen part,
però en canvi, nosaltres també sabem qui hi ha darrera de Plataforma de Catalunya,
també ho sabem i també sabem el que significa i com se signifiquen, de la mateixa
manera que vostès m’ho diuen, nosaltres també ho sabem.
Sr. Juan Carlos del Río, vostè a dit, amb una expressió molt clara, farem front als
independentistes, ha quedat clar vostè perquè farà front, farà front perquè vostè no
accepta la democràcia, no és demòcrata, vostè creu en un país que precisament, en
el seu dia, molts hi van creure també, perquè van abandonar una dictadura, una
dictadura secundada de la que molts membres del seu partit són hereus, van passar
a una democràcia, i vostè ara ens ve a dir el que podem ser o el que no podem ser.
Democràticament molts volem ser una cosa i si vostè creu en la democràcia, que ja
veig que no hi creu, dic que entendria les coses. I les diré d’una altre manera, vostè
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faci front amb la cara ben alta al que faci falta, jo també ho faré, però ho faré per la
gent que creu que aquí podem tenir un país millor per viure, no per anar contra ningú,
que és el seu concepte equivocat, que no entén ni entendrà mai.

SR. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest bloc, passaríem a les mocions del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

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

MOCIÓ 19.-

EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2014.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; 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:

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la consolidació que després de 18 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
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Per tots aquests motius els Grups Municipals de Convergència i Unió i d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa proposem l’adopció dels següents
acords
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2014 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos
08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.

MOCIÓ 20.-

DAVANT LES INDEMNITZACIONS PEL PROJECTE CASTOR.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants
de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 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:

El Projecte Castor és un magatzem de gas artificial, situat davant les costes de
Castelló i Tarragona, concretament a Vinaròs (Baix Maestrat). El magatzem, propietat
de l'empresa Escal UGS, aprofita un antic jaciment petrolífer esgotat als anys 70 per
injectar gas natural a 1750m de profunditat sota el mar. Tot i l'elevat nombre de riscos
que entreveia el projecte, la majoria dels quals tenen a veure amb la poca sensibilitat
de l'empresa promotora al elaborar els estudis d'impacte ambiental i socioeconòmic,
el magatzem va iniciar la seva activitat al maig del 2012. Una part del projecte Castor
va ser finançada pel Banc Europeu d'Inversions (BEI)mitjançant els denominats
"project bonds", amb el vistiplau de la Comissió Europea i amb part del pressupost de
la UE.
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Al setembre del 2013 van començar a percebre's diversos moviments sísmics en
l'entorn de la plataforma de Vinaròs (Castelló) i el dia 3 d'octubre es van registrar dos
terratrèmols de 4,1 graus a la escala de Richter. En total, es tracta de més de 500
sismes que diversos grups d'experts han afirmat que són deguts a la activitat del
Projecte Castor i a les injeccions de gas. El projecte depèn en la seva execució del
Ministeri d'Indústria, que és en darrera instància qui té la potestat de fer-lo avançar o
de frenar-lo, cosa que va fer provisionalment a rel d’aquests fets. Cal destacar, però,
l'existència d'una clàusula entre el govern i Escal UGS en la que s'afirma que, en cas
d'aturada del projecte, el govern hauria d'assumir-ne el deute.
Aquest mes, el Consell de Ministres ha aprovat el “Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y
la titularidad de centrales nucleares” on estableix l'hibernació del magatzem
subterrani de gas de Castor i en el qual es reconeix una compensació de 1.350
milions d'euros per a l'empresa promotora Escal, participada en un 66% per ACS
(presidida per Florentino Pérez), aquesta compensació es carregarà al rebut del gas
dels consumidors durant 30 anys.
Atès que aquest és un projecte que mai hauria d’haver-se iniciat perquè no era ni
necessari ni viable, i forma part d'un model energètic insostenible, basat en
combustibles fòssils, que requereix de mega-infraestructures faraòniques, de gran
cost, que solament beneficia als oligopolis, castiga a la ciutadania i dificulta
l'engegada de polítiques alternatives d'eficiència energètica, autoconsum o energies
renovables.
Atès que una vegada més serà la ciutadania que acabi pagant els plats trencats
d’una mala aposta política, per haver signat una clàusula en el contracte amb
l’empresa en la qual obliga a l’Estat espanyol, i per tant, les persones contribuents, a
fer-se càrrec del valor net de les instal·lacions, per a salvaguardar de pèrdues a la
companyia.
Atès que en un moment en que les companyies energètiques es renten les mans
davant dels més de set milions de veïns i veïnes que no poden fer front al pagament
de la llum, el gas i l’aigua, la ciutadania haurà de pagar durant 30 anys l’enfonsament
d’aquest projecte energètic; tal com es va fer amb la banca quan mentre estaven
desnonant al veïnat, la ciutadania havia de salvar els bancs.
Atès que el projecte Castor va ser finançat a través del Europe 2020 Project Bonds
del BEI, projecte co-impulsat per la Comissió,i va ser el Banc Europeu d'Inversions,
qui va contribuir al finançament. No pot ser que la troika revisi fins a l'últim cèntim que
es gasta en pensions i que miri cap a un altra costat quan es dilapiden diners públics
per un projecte que ha cofinançat la UE.
Atès que el passat mes de novembre el Parlament de Catalunya va aprovar per
unanimitat demanar al govern central l'aturada definitiva i el desmantellament del
projecte Castor i ha recordat que es va comprometre a demanar al Govern que
impulsés les accions necessàries per tal de no haver de pagar amb diner públic el
valor net o residual de les instal·lacions.
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Atès que el Síndic de Greuges reclama que es revoqui qualsevol obligació econòmica
dels consumidors, i exigeix que es presentin tots els estudis i informes pendents
sobre la gestió i l'impacte del projecte abans de procedir a les indemnitzacions de les
concessionàries
Els grups polítics de Convergència i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern central a retirar el Reial decret llei 13/2014, que
compromet a la ciutadania amb la indemnització i que busqui altres solucions
compensatòries, a més de desmantellar, tal com fa temps demana el veïnat afectat,
les infraestructures del projecte, i de fer una aposta contundent per una política
energètica sostenible, que respecti el veïnat i el medi ambient.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés de
Diputats i del Parlament de Catalunya, al President del Govern Espanyol, i a la
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, números 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sra. Dolors Fernández.

Essent les 19.37 hores, abandona la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González, regidor
del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa, tot abans de defensar les mocions, permetin-me que li digui
al Sr. Ordóñez que, com deia un alcalde del Partit Popular i que no creï precedent,
“todo lo que no nos compete en este Ayuntamiento nos incumbe”, i jo crec que
nosaltres normalment també quan plantegem mocions que no són d’un estricte
interès des del punt de vista d’efecte directe a la ciutadania de l'Hospitalet, també ens
manifestem, perquè també, evidentment, pensem que és de necessitat fer-ho. I en
aquest cas, quan parlem d’una maternitat lliure i responsable i d’una Llei de
l’avortament que doni cobertura, dins de la legalitat, a les dones o d’una sanitat
pública de qualitat, ens estem referint a la ciutadania de l'Hospitalet.
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Doncs ja en la primera moció, per celebrar que hagin retirat un projecte de Llei, el
Partit Popular, que nosaltres dèiem que era retrògrada i que en feia retrocedir encara
més de 30 anys en els drets de les dones, no és cert que fora com la del 1985, tot i
tenint en compte que la del 1985, sense estar d’acord amb ella ni de bon tros, es va
fer en un moment en què fa ja molts anys sortíem d’un franquisme on l’avortament,
com vostès saben, estava penalitzat, hi havia pena de presó. Però en ocasions és
complicat creure que en temes com l’avortament, vostès no es manifesten des d’una
perspectiva ideològica, sinó electoral. Respectem quan ideològicament vostès estan
en contra de l’avortament, és una posició, vull dir, no la compartim, però ho
respectem. Però tan aviat els veiem en manifestació al costat dels bisbes i amb els
grups “Provida”, que tenen vostès tot el dret de ser-hi, com ens diuen que de moment
ho deixen de banda i que ja en tornarem a parlar.
Nosaltres realment creiem que vostès, el Partit Popular, el que les dones puguin
decidir lliurement sobre la seva maternitat és una qüestió simplement electoral, ara
no, ara sí, segons convé, i per aquest motiu no volen deixar tancat el tema
definitivament, retirin el recurs d’inconstitucionalitat sobre la Llei ara vigent, de salut
sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs i deixin el tema
conclòs. Han canviat de postura respecte de la Llei vigent i nosaltres realment ho
celebrem, però per no crear més incertesa, per no crear més inseguretat, estaríem
molt més satisfets si retiressin també el recurs d’inconstitucionalitat sobre aquesta
Llei, siguin valents, els drets de les dones no poden, ni deuen, estar sotmesos a
càlculs electorals. Els drets de les dones també, afortunadament, són drets humans.
Voldríem, això sí, proposar com a PSC, proposar el reconeixement i l’esforç que ha
fet tot el moviment feminista, reclamant el dret de les dones a decidir per tenir una
maternitat lliure i responsable, no ens agradaria tornar una altra vegada al carrer a
demanar una Llei d’avortament com la que finalment vam aconseguir en el 2010. Les
dones sempre, lamentablement, estem reivindicant el mateix i tenim la desgràcia de
tornar, amb determinats partits que no accepten els nostres drets, cada vegada
enrere i cada vegada partint del mateix lloc. I necessitem també que es compleixi
integralment la Llei vigent, i posem especial èmfasi en l’educació sexual i molt
especialment als més joves, si volem evitar embarassos no desitjats. També
voldríem, com no, la dispensació d’anticonceptius gratuïts, per donar cobertura a
aquest col·lectiu, el dels més joves.
I esperem de debò que, d’una vegada per totes, tinguem una Llei d’avortament com
ens mereixem les dones d’aquest país i no la utilitzin vostès com ho estan fent,
simplement amb rèdits electorals. Jo no sé exactament què faran aquells que en el
seu moment van aparèixer a les manifestacions provida, van aparèixer als costat dels
alcaldes, tenint una actitud ferma en contra de la Llei de l’avortament, una Llei de
l’avortament que havia estat acceptada per la majoria de la població i que havia
promulgat el govern Zapatero. Suposo que deuen ser els mateixos que ara diran que
no és el moment, són els mateixos que diran que cal un consens i seran els mateixos
que diran que la ciutadania no acaba d’acceptar aquesta reforma.
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En definitiva, aquesta Llei vostès la valoren en funció dels vots, ara convé, ara no
convé, ara la congelem, ara l’activem, però siguin valents, no la tornin a treure quan
considerin que electoralment els hi pot ser útil, no ho facin, retirin el projecte
d’inconstitucionalitat i llavors creurem que realment han donat un pas endavant, que
el que volen realment és estar a favor dels drets de les dones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem al posicionament dels grups polítics...ah! ¿l’altra la fa vostè Sra.
Fernández? Com s’ha aturat...

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, sí. Doncs pel que fa a la segona moció, si d’algun sistema del benestar penso que
estàvem orgullosos la ciutadania de tot l’Estat Espanyol, sense distincions de
comunitat autònoma, era en general del nostre sistema de salut, sabíem que en
l’abordatge de qüestions complicades i greus, sempre teníem la millor resposta a la
sanitat pública. Lamentablement les retallades en salut, amb l’objectiu de
comprometre la sanitat pública en benefici de la sanitat privada, ha anat disminuint
progressivament l’eficàcia i, per tant, la confiança de la ciutadania en el sistema
públic de salut.
L’últim episodi viscut a la Comunitat Autònoma de Madrid, amb la infecció pel virus de
l’Ébola de T.R., auxiliar d’infermeria, és un clar exemple d’irresponsabilitat política.
Primer culpant a l’afectada de la seva situació, o sigui, la víctima és la culpable, i
després desmantellant l’Hospital Carlos III, que era l’únic hospital de tot l’Estat
preparat per respondre a una epidèmia d’aquestes característiques.
No em vull estendre en tots els despropòsits, improvisacions i incompetència, que
s’han posat de manifest davant d’aquesta crisi, tots hem estat espectadors de les
manifestacions de la Ministra del ram, la Sra. Mato, i del cap de la conselleria de
sanitat de Madrid, que si no fos perquè la situació de la malaltia és tràgica,
semblaven més dos protagonistes de qualsevol pel·lícula de Berlanga, que els
màxims responsables de la salut de tot l’Estat i de la Comunitat de Madrid.
Consultats especialistes aquí, sobre quina seria la situació a casa nostra, si hagués
una crisi com la que ha hagut a Madrid sobre l’Ébola, la resposta sempre ha estat
igual, igual, la mateixa, ara sembla que no, sembla que hem avançat i tenim alguna
proposta que ens facilitarà, davant de la desgràcia, l’abordatge sanitari.
Afortunadament, no obstant, encara podem confiar en el personal sanitari del sistema
públic de salut, ja va essent hora, no obstant, que deixin de maltractar-los,
necessitem condicions de treball dignes, equipaments adequats, deixar de reduir
personal, deixar de rebaixar sous. Diuen els sanitaris que tornar a la situació anterior
a les retallades, costarà anys, però la població sembla que no pot esperar anys a
tenir una salut pública de qualitat com la que teníem.
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I a casa nostra la cosa també està complicada, 1.585 milions menys en salut en tres
anys, i les llistes d’espera s’allarguen i no es poden contenir. Després les xifres
cadascú les pot explicar com vulgui, però el que sí és cert és que en els
pressupostos, les que van disminuint i no hi són, falten i no les trobem. Ben a prop,
aquí mateix, a l’Hospital de Bellvitge, veiem com, a part d’inaugurar un servei
d’urgències previst ara fa tres anys, sense quiròfans i sense UCI, inauguració que
celebrem, tenim un bon nombre de personal en situació de precarietat laboral, el 26%
dels facultatius són eventuals o interins.
I cada any una retallada més, ara l’Hospital de Bellvitge tindrà 11 milions menys i
demostrem que no és eficaç i contractem a la sanitat concertada, feina que sí que fa
a la perfecció, això sí, el Sr. Boí Ruíz, antic president, precisament, de la patronal del
sector sanitari concertat. Ara ens diu que sembla que hi ha un fracàs del 40% en els
objectius que en el seu moment es fa fixar, bé, suposo que rectificarà, si ell mateix
reconeix que hi ha un 40% de fracàs, a part d’atribuir-ho als pressupostos que el
govern de l’Estat no li facilita, suposo que també farà una mínima d’autocrítica.
I el que també ens estranya, com a mínim, és el poc ressò mediàtic que han tingut els
10 morts per legionel·la a casa nostra, ha quedat absolutament submergit amb
d’altres temes i tot el que no sigui, sembla, el viatge a Ítaca, no existeix als mitjans
públics, això sí, els mitjans públics que paguem tots.
Llavors, doncs, nosaltres voldríem solidaritzar-nos amb T.R., donar el nostre suport a
tot el personal sanitari del sistema públic de salut, que és el personal que realment
manté aquest sistema, i demanar tant al govern de l’Estat, com al de la Comunitat
Autònoma de Madrid, que reflexionin seriosament sobre la seva incompetència i que
prenguin decisions, o cessen o els cessin, aquesta ministra i aquest cap de la
conselleria, que representen a la Comunitat de Madrid i al govern de l’Estat, en
l’àmbit de la salut, em fa l’efecte que no ens el mereixem ningú, ni tan sols el Partit
Popular.
I, ens deia ara la Sra. Borràs, que sembla ser que sí que s’ha fet una prova respecte
a cóm des de Catalunya es podria abordar una crisi si tinguéssim la desgràcia, doncs
que l’Évole aparegués a casa nostra, perdó, l’Ébola, l’Évole ve cada diumenge,
aparegués a casa nostra i que estan ja en condicions de fer l’abordatge corresponent,
si és així i vostès ho manifesten, ens ho creiem i retiraríem l’últim acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem al posicionament, per part de Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción del aborto, Plataforma per Catalunya
tiene un posicionamiento ideológico y no electoralista, nosotros hemos defendido
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siempre el derecho a la vida, sabemos que eso quizás no nos vaya a dar un rédito
electoral, pero uno ha de ser fiel a sus principios y no como ha hecho,
lamentablemente el Partido Popular, que bueno, declara una cosa, se manifiesta por
una cosa, van a manifestarse a favor de la vida y después no hacen nada. Destacar
el comportamiento, muy digno, del Sr. Gallardón, al haber dimitido por esta cuestión,
y simplemente eso. Censurar un poco la demagogia, porque estar a favor de la vida y
de la familia no es estar en contra de nadie, no es estar en contra de las mujeres, es
estar a favor de la vida.
Y respecto a la siguiente moción de la sanidad pública, votaremos a favor.

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

SR. SALMERÓN
Sí, votem favorablement de les dues mocions, sobre la Llei de salut sexual i
reproductiva ens felicitem que finalment, doncs aquesta gran victòria de les dones
d’aquest país, que finalment han aconseguit imposar el sentit comú. Amb una Llei,
l’actual, la vigent, que va ser fruit d’un consens, hem discutit aquí moltes vegades, en
d’altres ocasions, en aquest Ple, una Llei que era fruit d’un consens ample de grans
sectors de la població i de l’arc parlamentari, una Llei que ha funcionat bé i que, per
tant, el sentit comú finalment s’ha imposat i ha fet caure a un ministre que s’havia
guiat només per les seves creences personals i no per arribar a un consens i a fer
lleis pel conjunt de la població i del sentit comú. I, per tant, felicitar-nos que finalment
això sigui així, insistir en què el govern, doncs finalment doni marxa enrere del tot i
retiri aquest recurs en el Tribunal Constitucional, i finalment, si això és així, poder dir
allò que “bien está lo que bien acaba” i, per tant, felicitar-nos que això continuï i que
sigui una Llei, l’actual, que continuï per molt de temps i superant diferents situacions
governamental que puguin haver.
La segona moció, votem també a favor de la segona moció, hem parlat també en
aquest Ple, en moltes ocasions, de la situació de la sanitat pública i fer dues
reflexions. La primera en relació amb tot el tema de la crisi de l’Ébola, que finalment
també feliçment hem de felicitar-nos perquè la T.R., doncs finalment s’ha recuperat i,
per tant, és una molt bona notícia per tothom i fer dues reflexions.
Una, com diu la moció, perquè en tot aquest debat que hem tingut aquests dies i
aquesta mena de show en el qual hem viscut aquesta situació per part de molts
mitjans de comunicació, doncs de vegades ha passat desapercebut l’origen, i és que
si això ha arribat a estar així, és realment pel procés de privatització de la sanitat
pública a la Comunitat de Madrid, perquè aquest hospital, com s’ha dit, era un
hospital de referència per tractar infeccions com la de l’Ébola i precisament el procés
de desmantellament de la salut pública, el model que té el Partit Popular i que tenen
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d’altres comunitats autònomes, com Convergència i Unió a Catalunya, de privatització
de la sanitat pública, doncs arriba a tenir conseqüències paleses clares com aquesta.
Per tant, si no fos per això, doncs segurament podríem dir que estaríem davant de...,
deixant de banda les impresentables declaracions del conseller de sanitat de la
Comunitat de Madrid, doncs podria ser un accident dels que poden passar, però és
que no ha estat casualitat, ha estat producte d’aquestes retallades i d’aquest
desmantellament. I, per tant, com això és un exemple que jo crec que tothom ha
pogut veure aquests dies i està en la reflexió, doncs deixar-ho sobre la taula.
Referint-nos també a l’Ébola, doncs una altra qüestió i és que ha hagut de passar-nos
un cas com aquest tan a prop nostre, per poder reflexionar sobre el que estan patint
des de fa molts anys i morint moltíssim ciutadans, moltíssimes persones, de l’estret
cap allà, des d’aquella tanca indigna de Melilla cap avall, allò no ens interessa, ens
interessa molt poc Àfrica i, per tant, ha hagut de passar a una dona espanyola,
blanqueta, europea, doncs perquè tothom ara comenci a parlar de l’Ébola, per tant, la
reflexió humanitària del que està passant a Àfrica i que d’una vegada per totes es
destinin recursos pel desenvolupament d’un continent tant ric i tan meravellós com és
Àfrica i tan a prop nostre.
I, pel que fa referència a tota la qüestió que fa referència a la sanitat pública catalana,
l’hem vist aquests dies, hem vist recentment la hipocresia també del govern de la
Generalitat, amb la inauguració..., inaugurant pràcticament la precampanya electoral,
inaugurant l’edifici d’urgències a la ciutat, un edifici que està fet fa molt de temps,
l’edifici d’urgències a Bellvitge, i que, oh, casualitat! s’inaugura ara, tard i malament,
perquè pel que tenim coneixement, doncs s’inaugura pràcticament amb els mateixos
recursos que hi havia, no hi ha més dotació, sinó que hi ha un edifici nou, però
pràcticament buit de contingut, sense més dotacions.
I ens solidaritzem, com no pot ser d’una altra manera, amb els treballadors i les
treballadores del sector sanitari que estan vivint, com els pacients, com tots nosaltres,
doncs aquesta situació de retallades en el sector sanitari. Jo crec que no calen moltes
més paraules, jo crec que qualsevol persona que en aquests últims quatre, cinc anys,
hagi estat usuària de la sanitat pública catalana, sap perfectament de què estem
parlant, perfectament, qualsevol persona que hagi anat a urgències en els últims
quatre anys, a qualsevol hospital de la xarxa pública catalana, sap perfectament de
què estem parlant quan parlem de les retallades en el sector sanitari. Per tant, la
nostra solidaritat i continuar lluitant des de tot arreu, des de les institucions, des dels
moviments socials, per aconseguir mantenir la dignitat del sistema sanitari català.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, un cop presentades...no, perdó, Convergència i Unió, sí, Sra. Borràs.

Essent les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Daniel Ordóñez González,
regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

…/…

98

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la primera moció, en relació a la defensa de la
Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, vostès
saben que donem llibertat de vot i, en aquest sentit, els regidors Josep Lluís Pérez
Fort, en Jordi Monrós i jo mateixa votarem favorablement. La Sra. Annabel Clar farà
el seu posicionament.
Respecte a la moció de la sanitat pública que pateixen les retallades, unes quantes
consideracions. De fet, la moció està molt basada en el tema que ha passat a Madrid,
jo m’atreviria a dir inclús, no només del fet pròpiament, sinó de la gestió dels mateixos
fets i de les explicacions i de la utilització dels mateixos públicament. En aquest
sentit, nosaltres no podem fer altre cosa que també solidaritzar-nos amb T.R., no
només pel que ha patit, sinó també per com ha estat utilitzada i com s’han utilitzat les
seves expressions, que sembla que precisament no estava ella en el seu millor estat
de salut en el moment que va ser interrogada sobre el mateix, i no es van analitzar
els protocols i, per tant, no es va fer la feina que corresponia correctament i, per tant,
votem favorablement en el primer punt.
Respecte del segon punt, nosaltres ens abstenim, perquè entenem que hi ha una
segona lectura que vostès volen fer i que, en aquest sentit, doncs no creiem que sigui
correcta. Respecte del tercer punt, nosaltres votem favorablement, agraïm que retirin
el quart, perquè certament la setmana passada hi havia la compareixença del
conseller i del doctor Antoni Trilla, on explicaven quina era la situació i cóm estàvem
preparats per abordar una situació, doncs que ens pot venir.
I més enllà d’això, manifestar que nosaltres creiem, amb tota sinceritat que certament
a vegades coses que són greus en el conjunt del món, tenim aquest punt d’egoisme,
en què només hi posem el focus quan el tenim a prop, quan aquells que ho pateixen
ens queden lluny, doncs hi ha un silenciador que tots acabem posant, els mitjans de
comunicació, també en la política, etc, i per tant, aquest és un tema que com a
societat hauríem de plantejar-nos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, en nom d’Unió Democràtica de Catalunya, votarem en contra d’aquesta moció.
Votarem en contra, perquè cap d’aquestes dues lleis, ni el projecte de Llei aquest
inicial que tenia el Sr. Gallardón, era el projecte de Llei que hagués presentat Unió
Democràtica de Catalunya, ni tampoc el que defensa la moció de retornar a la del
2010, és el projecte que Unió Democràtica de Catalunya hagués preparat mai. Per
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què, perquè Unió Democràtica de Catalunya el que defensem és el dret a la vida i
pensem que val la pena que una Llei de defensa de la salut sexual i reproductiva i de
la interrupció de l’embaràs, posi tots els punts, tots els esforços, totes les mesures
possibles, en evitar els embarassos no desitjats, i creiem que ni la del 2010, ni molt
menys la que avui han proposat per part del Sr. Gallardón, posava tots els ímputs en
aquesta primera part, pensem des d’Unió Democràtica que val la pena evitar
l’embaràs i lluitar per evitar aquest embaràs i això es fa a través de l’educació sexual.
Però una educació sexual real i efectiva, que arribi als nostres joves, no pot ser que
els nois i noies de la nostra ciutat amb 15, 16 anys, no s’atreveixin a parlar de sexe
amb els seus mestres, amb els seus metges, amb els seus pares, això ha de deixar
de ser un tabú, i els joves de la nostra ciutat han de saber que hi ha mesures que
poden evitar aquests embarassos, i no només els embarassos, sinó les malalties
sexuals, que en els darrers anys també, malauradament, han augmentat, tal vegada,
doncs perquè la gent ha perdut una mica la por al contagi de la SIDA i la resta de
malalties de transmissió sexual també han augmentat.
És per aquest motiu que Unió Democràtica no votem a favor d’aquesta moció, val la
pena posar tots els esforços en evitar el màxim nombre possible d’embarassos no
desitjats, entenem, des d’Unió Democràtica, que encara i així hi haurà embarassos
no desitjats i s’ha de donar solució a aquests embarassos, però creiem que la Llei del
2010 tampoc compleix el que des d’Unió Democràtica defensem. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, el Partido Popular no apoya la Ley del aborto de 2010 y no lo hacemos, porque el
Partido Popular prioriza la maternidad al aborto, nosotros pensamos que la
maternidad debe estar protegida y apoyada, y sobre todo a las mujeres embarazadas
que se encuentran en situación de dificultad. Creemos fundamental potenciar el
derecho a la vida y en ese sentido también el derecho del concebido y no nacido. Al
Partido Popular no nos gusta la Ley del aborto del 2010, ni en su contenido, ni en la
forma en que fue aprobada de manera unilateral por el gobierno socialista anterior,
renunciando a buscar cualquier tipo de consenso y que motivó nuestra presentación
del recurso de inconstitucionalidad a la Ley.
Estamos ante un tema de gran profundidad ética que divide a la sociedad y que
afecta a convicciones profundas y personales, por eso creemos necesario llegar a un
acuerdo, a un gran acuerdo, sobre un tema tan importante y a la vez delicado. Ese
acuerdo a día de hoy ha resultado imposible, por lo que hemos decidido paralizar el
anteproyecto de reforma de la Ley, si bien vamos a seguir trabajando para modificar
aquellas cuestiones que pensamos pueden suscitar un mayor consenso social, como
es cambiar la posibilidad de que las niñas de 16 años puedan abortar sin el
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consentimiento de sus padres, a la vez que vamos a presentar, antes de final de año,
un plan de apoyo a la familia, con medidas de protección a la mujer embarazada y el
impulso de redes de apoyo a la maternidad.
El gobierno va a seguir trabajando para alcanzar el mayor consenso posible en torno
a la protección a la maternidad y lo haremos sin prisas y sin urgencias, y buscando la
solución que mejor refleje el consenso de la sociedad española, en un tema tan
delicado como el aborto y el derecho a la vida. Creemos que es conveniente tener
una Ley del aborto que no cambie otro gobierno justo al entrar a gobernar. Votamos
en contra de la moción.
Respecto a la moción de la sanidad pública, desde luego no teníamos ninguna duda
que el Partido Socialista iba a intentar sacar provecho político del tratamiento del
Ébola en España. Desde el Partido Popular nos alegramos de la recuperación de
T.R. y que, a día de hoy, todos los posibles casos de contagio hayan resultado
negativos. Y queremos felicitar al personal médico y sanitario que ha realizado un
excelente trabajo en la gestión de esa enfermedad. Y también agradecemos las
muestras de apoyo de la comunidad internacional, por la forma en que desde el
gobierno hemos afrontado el primer caso de Ébola en el mundo, fuera de África.
Y aprovechar el Ébola para criticar recortes en sanidad, como si el virus del Ébola
fuera consecuencia de ello, pensamos que es ridículo. Y pensamos que tenemos que
estar orgullosos de la sanidad pública en España, en nuestro país. Insisto,
aprovechar el Ébola para criticar recortes en sanidad, en comunidades autónomas,
como dice la moción, Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha, es un sinsentido,
porque en tema de recortes en sanidad quien está a la cabeza es que Andalucía,
gobernada por el Partido Socialista e izquierda Unida, que casualidad que ustedes es
la que no nombran en esta moción. Ustedes critican a Madrid, critican a Valencia, que
casualidad gobernadas por el PP, critican Castilla-La Mancha, gobernada por el PP,
pero oiga, en esta moción no dicen nada de Andalucía, gobernada por ustedes,
Partido Socialista, y por ustedes, Izquierda Unida.
Y vamos a hablar de la sanidad, de cómo está en Andalucía, ya que han sido ellos
los que han hablado de Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha. Miren, resulta que
Andalucía es la comunidad autónoma con menos médicos por habitante de España,
exactamente 395 médicos por cada 100.000 habitantes. En los últimos años, el
gobierno andaluz ha recortado 7.650 puestos de trabajo en el sector público sanitario,
Andalucía es hoy la penúltima comunidad autónoma en número de enfermeros por
habitante, concretamente tiene 438 enfermeros por cada 100.000 habitantes. Otro
ejemplo de los recortes que se aplican por el Partido Socialista e Izquierda Unida en
el gobierno de Andalucía, es el cierre este verano, tanto que critican a Convergència i
Unió, de 3.200 camas hospitalarias. Según los sindicatos andaluces, no nosotros, el
gobierno de la Junta formado por PSC e izquierda Unida, ha realizado el mayor
recorte sanitario en los hospitales públicos desde que la Junta se hizo cargo del
sistema sanitario. Y prueba de ello son, como dicen los sindicatos, la existencia de
camas en los pasillos en la sala de urgencias de los hospitales.
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Y evidentemente no pueden ustedes culpar al gobierno central de ser el responsable
de la situación de la sanidad, porque donde gobiernan la Junta de Andalucía, es
decir, Partido Socialista e Izquierda Unida, han recortado 218 millones de euros en
fondos propios para la sanidad. Es cierto que ha habido recorte del Estado, sí,
750.000 euros, no son lo mismo 750.000 euros que 218 millones de euros de fondos
propios de la comunidad. Por tanto, el responsable de los recortes sanitarios en
Andalucía es el gobierno andaluz, ese mismo Partido Socialista e Izquierda Unida
que critica los recortes en sanidad de los demás, pero luego es quien más recorta en
sanidad allí donde gobierna. Andalucía es la comunidad autónoma que en 2014
destina menos dinero a gasto sanitario por habitante de toda España, 978 euros,
frente a los 1.075 euros de gasto sanitario por habitante en Valencia, y ustedes lo
critican, o los 1.088 euros de Madrid, que ustedes critican, o los 1.123 euros de
Castilla-La Mancha, que ustedes también critican, pero resulta que destinan más
dinero a gasto sanitario que Andalucía, donde gobiernan ustedes. En dos años, el
gobierno andaluz ha recortado 12,9% más en sanidad, que en ninguna comunidad
autónoma.
Por tanto, miren, oiga, el tema de la credibilidad, mire, votamos en contra de la
moción e insistimos, reconocemos el extraordinario trabajo y esfuerzo de todos los
responsables sanitarios y médicos de la sanidad pública, ya estén en Madrid o en
Andalucía.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, faríem un segon torn.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, però molt breu. A veure, la primera..., no perquè intenti canviar d’opinió, no és el
meu interès Sra. Annabel Clar, la Llei nostra, la del 2010 estava absolutament
dedicada precisament a la prevenció dels embarassos, es parlava d’educació sexual
d’una manera continuada, sí, sí, de debò, una altra cosa és que potser no ens hem
detingut en aquest tema, però fixi’s que era així, per això es deia de salut sexual i
reproductiva, i evidentment hi havia educació sexual a totes les etapes de
l’ensenyament, es parlava d’això, i de la dispensació també de mitjans anticonceptius,
però bé, potser s’ha d’incrementar, no dic que no.
L’únic en què, permetin-me que ho dubti, és en què els joves no s’atreveixin a parlar
de sexe amb els seus pares i amb els seus mestres, no sóc especialista en temes de
joventut, no porto temes d’infància, però li puc assegurar que molt, molt, molt, els
joves si per cas no es tallen, llavors penso que els problemes de l’anticoncepció, els
problemes d’unes maternitats no desitjades, no només s’haurien d’abordar treballant
els temes de confiança, sinó insistint encara més en una sexualitat que ha de ser
lliure, que ha de ser responsable, però entenc, vull dir, la seva prevenció. En aquest
cas, sí que, de debò, examinada la Llei, fa un esment important a aquest tema que a
vostè li preocupa tant.
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I respecte al..., per abreviar, miri, el PSC no governa a Andalusia, el PSC governa a
Catalunya, sí, sí, el PSC, suposo que per associació d’idees, el PSC hores d’ara és
un partit sobirà, federat al PSOE, no és una federació, el PSOE, i no governa a
Andalusia, que ha tingut vostè un lapsus, home, que no passa res, l’únic que volia
era..., bé, si per cas posar l’accent sobre aquest tema.
Per altra banda, miri, Sr. del Río, diguin-m’ho com vulgui, faci els soliloquis que
vulgui, no sóc capaç de creurem res del que ens ha exposat. En la segona moció ja
no entraré, perquè vostè cada vegada que hi ha un tema de salut, té l’argumentari i fil
per randa ens llegeix cada vegada el mateix, i ara ja resulta una mica repetitiu
rebatre-ho, jo no tinc cap interès, de debò que no tinc cap interès.
I, en el tema de la primera moció, vostès és allò de “ni contigo, ni sin ti”, vostès faran
el que electoralment els hi convingui, i han tingut, a més a més, una situació molt,
molt, molt desgraciada, com és lògic, dins el seu partit, els que tenen una ment una
mica més oberta i pensen que han d’estar amb l’evolució del temps i saben que, a
més a més, la ciutadania en general de l’Estat no està per lleis restrictives, i aquells
als quals els hi van prometre que aquesta Llei, si arribaven al govern, doncs
simplement deixaria de ser efectiva, la derogarien.
Per tant, els que tenen el problema són vostès, però aquest problema a la llarga i a la
curta, redunda en tota la sèrie de dones de tot el país que no poden exercir els seus
drets amb tranquil·litat, si realment vostès han deixat la Llei en suspens, si realment
ha estat per les pressions de la ciutadania i els inconvenients que el seu propi partit
té, mantenir aquesta actitud de l’exministre Gallardón, cuidado, que jo no crec que el
ministre Gallardón anés per lliure, el ministre Gallardón segur que feia fil per randa el
que li deia el President del govern, però si han tingut, allò la valentia suficient com per
deixar-la en “stand by”, bé, valdria la pena que s’aclarissin, que ens donessin
seguretat, que tinguéssim més certesa i que, ja definitivament, es posicionessin,
deixar-la en el calaix a veure com els nous temps pinten i a veure si, depèn de cóm
vagin tots els processos electorals, l’activem o no l’activem, realment resulta molt
incòmode i d’una manca de respecte important.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, una qüestió per puntualitzar-li a la Sra. Annabel Clar, evidentment que és molt
important la salut sexual, reproductiva, evitar els embarassos de les nostres joves,
etc, però li demanaria, igual que abans l’Alcaldessa li ha demanat al representant del
PP que faci una gestió per allargar terminis de l’AERI, li demanaria que fes una gestió
vostè també a les conselleries de Salut i Educació del nostre govern de la Generalitat,
perquè no es retirin les infermeres de salut sexual i reproductiva dels nostres instituts,
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al menys que no els hi redueixin hores, perquè són un element molt important per tal
que els nostres joves, doncs tinguin una bona salut sexual i puguin lliurement, doncs
presentar les seves preocupacions a un professional de la salut de la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més per part del Partit Popular, no? No sé Sr. del
Río, perquè després com vostè parla quan parlen la resta, si vostè no vol intervenir...
A veure, jo sí que volia afegir, res, dues qüestions sobre el tema de la Llei, jo crec
que s’ha dit, no només a nivell general, sinó concretament a la ciutat de l'Hospitalet
ens hem de felicitar, perquè han estat moltes les dones, moltes les entitats, els grups
de dones que han treballat, doncs perquè aquest avantprojecte es pogués retirar, el
Sr. del Río ho deia, s’està treballant i treballarem amb consens, jo crec que aquest
avantprojecte sí que va ser un cas curiós de consens ciutadà, pràcticament va recollir
la unanimitat o gairebé la unanimitat per posicionar-se en contra de l’avantprojecte.
I en aquest cas, jo sí que volia, d’una forma molt especial, doncs agrair a totes les
persones que des de la nostra ciutat van recollir signatures, es van mobilitzar, doncs
perquè aquest avantprojecte fos retirat. I ara, tal i com deia la Sra. Dolors Fernández,
ens queda un pas, i és que hi ha un recurs davant del Tribunal Constitucional,
demanem que aquest recurs es retiri, perquè entenem que la Llei, àmpliament
consensuada per altre govern diferent al que està en aquests moments, doncs podria
donar resposta a les necessitats actuals dels ciutadans i ciutadanes.
I, per últim, en el tema de la sanitat pública, crec que també hem parlat i s’ha parlat
del que passa fora de Catalunya, del que passa a Andalusia, del que passa a d’altres
comunitats, del que passa a Madrid, evidentment el cas, en fi, de la Teresa, ha estat
un cas, en fi, que posa en evidència la greu inoperància del model en una comunitat
concreta, que és la Comunitat de Madrid, i evidentment, doncs jo no aprofundiré, sí
reiterar, en aquest cas, que en aquest cas a l'Hospitalet i aquí a casa nostra, doncs
tenim una sanitat pública que ha estat, com s’ha dit i s’ha explicat, molt retallada, amb
moltes dificultats en quant als recursos econòmics, que malgrat les bones notícies
que el dissabte, doncs es posava en funcionament a partir de l’1 de novembre i
s’inaugurava, dins de l’hospital de Bellvitge, aquestes noves urgències, crec que ens
hem de felicitar, és una bona notícia pels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet i de la
resta de ciutadans i ciutadanes d’aquest país, que tenen aquest hospital també com
hospital de referència.
Ara bé, dit això, després de totes les retallades que s’han anat produint, de les que
s’estan produint en aquests moments, és evident que hem d’agrair el nivell de qualitat
que s’està duent a terme a la nostra ciutat, als professionals de la sanitat pública
d’aquest país, gràcies a ells aquestes retallades que s’han produït, doncs tenen una
conseqüència menor pel ciutadà, tenen una conseqüència menor per les persones
que van a aquesta atenció i, sobretot en aquests moments, reivindiquem que, malgrat
les dificultats, doncs aquestes persones que treballen als nostres hospitals, doncs
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puguin tenir les condicions que es mereixen, han estat, en fi, any rere any, retallats
els seus drets, en aquests moments hi ha un nivell de precarietat laboral molt alt.
I, en aquest sentit, crec que hem d’insistir en recolzar als nostres hospitals, el nostre
sistema d’atenció sanitària a l'Hospitalet, agraint, evidentment, a tots els professionals
que treballen en unes condicions pitjors que les que tenien fa uns anys, però també
reclamant, reivindicant i demanant al govern de la Generalitat de Catalunya que aturi
aquest desmantellament del sistema sanitari aquí a Catalunya i, evidentment, també
tingui una especial cura d’un altre dels pilars per a nosaltres essencials, juntament
amb la sanitat, que és l’educació de la nostra població. Per tant, entenem que la
moció està molt destinada a posar de relleu la problemàtica molt concreta en el cas
de la T.R., però que, en definitiva, també té a veure amb la nostra ciutat, amb la
nostra sanitat pública, que reivindiquem que sigui, evidentment, de qualitat i que doni
oportunitats a tots els ciutadans i ciutadanes per igual.
Passaríem ara a les mocions del Partit Popular.

Essent les 20.10 hores, abandona la sessió el Sr. Alberto Sánchez López, regidor del
grup municipal de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21 i 22; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 21.- EN RELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I
REPRODUCTIVA I DE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS (LLEI
ORGÀNICA 2/2010).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; de la representant de CiU, Sra. Clar; i del representant de PxC, Sr.
Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció
voluntària de l’embaràs (llei orgànica 2/2010) on:
- Es reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida.
- Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual.
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- Es garanteix la informació sobre els drets, ajudes i prestacions que li corresponen si
desitja continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències mèdiques, psicològiques i
socials, així com de la seva interrupció, i de la possibilitat de rebre assessorament.
- S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és
possible practicar la interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i dins de
els 14 primeres setmanes de gestació.
- Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres
setmanes de gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció
d’anomalies fetals incompatibles amb la vida.
- Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria de
salut sexual i reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció
voluntària de l’embaràs.
-Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari.
Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va
ser avalada pel Consell d’Estat.
Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei, que
encara no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional.
A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el
dictamen del Tribunal Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les
demandes dels sectors més ultraconservadors de la nostra societat, va anunciar que
presentaria una nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs que tenia
com a punts claus:
•

Retornar a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985
aprovada pel govern socialista

•

Eliminar la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal

•

Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu i
desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió,
donant aquest poder a professionals externs.

Finalment, al setembre del 2014, el govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la seva
proposta de reforma de llei gràcies a la pressió política i social, especialment, de les
entitats de dones.
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal
Constitucional l’any 2010, que pretén eliminar el dret a decidir de les dones lliurement
la seva maternitat, encara que això sigui a costa de posar en risc la salut i la vida de
les dones, limitar al màxim el dret a l'avortament, tot i estar demostrat que les lleis
més restrictives no redueixen el nombre d'avortaments, només incrementa el
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nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la clandestinament
i en condicions de total insalubritat.
A més, seríem el primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els
darrers 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap d’ells
no ha retrocedit.
El Consell d'Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països
on consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que
converteixi aquesta pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar
l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a
favor d’ una llei de terminis i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als i
les joves.
Els i les socialistes entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el
Tribunal Constitucional amenaça el drets de les dones a escollir la seva maternitat i la
seva salut física i psíquica. La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és
negant l'accés de les dones a procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder
de controlar la seva pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats, tal i
com contempla la llei socialista 02/2010.
Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica, entre
altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió
conscient i responsable ha de ser respectada.
SEGON.- Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de
dones, que amb les seves protestes al carrer han obligat al govern d’Espanya a
retirar la proposta de reforma de la llei de l’avortament que volia fer, i instar a les
entitats i plataformes que continuïn amb la pressió social per retirar el recurs
d’inconstitucionalitat que el PP va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs.
TERCER.- Instar el govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van
presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva
i de la Interrupció voluntària de l'embaràs, i rebutjar la regressió que això suposaria.
QUART.- Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat
de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de
Catalunya.

MOCIÓ 22.- DE SUPORT ALS TREBALLADORS DE LA SANITAT PÚBLICA
QUE PATEIXEN LES RETALLADES.
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Atès que el passat 6 d'octubre de 2014 es confirmava a l'Hospital d'Alcorcón a la
Comunitat de Madrid la infecció per virus Ébola de T.R., treballadora sanitària de
l'Hospital La Paz-Carlos III que va atendre a un dels pacients repatriats recentment i
mort per aquesta malaltia.
Atès que aquest fet posa a la llum de la manera més dramàtica possible la cadena de
temeritats, improvisacions i irresponsabilitats dels gestors sanitaris del govern de la
Comunitat Autònoma de Madrid i d'Espanya. Entre les moltes preguntes que avui tots
es fan, hi ha una certesa absoluta: el desmantellament de l'Hospital Carlos III va ser
un gravíssim error.
Atès que aquest desmantellament va ser una de les poques mesures del Pla de
sostenibilitat del govern de la CAM contra el qual es va aixecar la Marea Blanca, però
que van aconseguir aplicar i ara veiem les conseqüències.
Atès que aquest hospital era l'únic hospital en tot l'Estat que estava preparat per
respondre a una epidèmia d'aquestes característiques.
Vist que tot i estar pràcticament desmantellat, el Ministeri de Sanitat, pocs mesos
després, en una ostentació d'irresponsabilitat professional i política, va traslladar a
dos malalts amb el virus Ébola i els va ingressar en un centre que portava mesos
pràcticament tancat, improvisant uns dispositius d'atenció que ara sabem no eren
adequats ni segurs, i que va provocar la infecció de T.R., i posat en risc la salut de
molts més treballadors.
Vist que els gestors del Govern de l'Estat i de la CA de Madrid havien assegurat que
el contagi de la infecció era impossible, que el risc era 0 i que al nostre país estàvem
perfectament preparats.
Vist que la ministra Mato, el seu equip i la Conselleria de Sanitat de la CAM. a hores
d'ara, s'han vist desautoritzats per gestionar aquesta crisi sanitària. És difícil confiar
en els qui són responsables d'aquestes catastròfiques decisions que ens han portat a
una situació que ha activat totes les alarmes.
Vist que el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid va frivolitzar amb la
professionalitat de la infermera infectada, acusant-la que la seva mala praxi va
provocar la seva infecció.
Atès que tots ells, amb gran temeritat, han anteposat les seves idees i criteris polítics
a les més elementals normes i criteris sanitaris, insultant el sentit comú de tots els
espanyols amb la seva decisió de repatriar el personal contagiat, dilapidant els diners
públics i posant en risc, innecessàriament, al personal sanitari i a tota la població
espanyola i europea.
Vist que finalment ha correspost, un cop més, als professionals experts i a les
societats científiques posar tot el seu esforç a superar aquest greu problema de salut.
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Atès que amb aquest cas podem constatar una vegada més com les retallades en
sanitat ocasionen greus problemes en la salut pública.
Vist que a Catalunya assistim a un desmantellament de la sanitat pública similar al
que pateix la Comunitat de Madrid, el País Valencià, Castella- La Manxa i altres
comunitats governades per la dreta, que veuen la sanitat com una oportunitat de
negoci.
Atès que la política de tisora del Govern de la Generalitat ha castigat amb duresa a la
sanitat pública catalana -1.586.000 euros en només tres anys -, on, tot i les xifres
tergiversades pel conseller Boi Ruiz, no s'han pogut contenir les llistes d'espera (cinc
mesos per a una operació de cor n'és un exemple, per no parlar dels 18 mesos per
una operació no greu).
Atès que aquest mateix conseller és el responsable de que a l'Hospital Universitari de
Bellvitge, un hospital referent especialitzat en assistència mèdica d'alta complexitat,
es maltracti al seu personal sanitari, molts d'ells en situació de precarietat laboral. De
la plantilla mèdica a l'Hospital de Bellvitge el 26% dels facultatius que treballen al
centre són eventuals o interins sense jornada completa i la majoria té contractes
laborals inestables que es renoven mensualment, contravenint la legalitat vigent.
Vist que en paral·lel a la cobertura informativa de la crisi de l'Ébola, a Catalunya han
quedat soterrats episodis com el de la legionel·la, amb un brot devastador -deu morts
a Sabadell i Ripollet -, que sorprenentment no han posat en qüestió al ja qüestionat
conseller Boi Ruiz, doncs sembla que per als mitjans públics catalans només hi
existeixi un tema d’interès general.
Atès que la manca de credibilitat del conseller Boi Ruiz que ha mentit sense rubor
sobre els indicadors de la sanitat catalana en més d'una ocasió, que tot i les dades
que ho demostren nega una i altre vegada que els llits hospitalaris no recuperats a
tota Catalunya no afecten el sistema,etc... Fan dubtar al personal sanitari català que a
Catalunya, els nostres hospitals estarien suficientment preparats per fer front a una
eventual crisi amb l'Ébola, tot i que el conseller digui que estarem preparats.
Vist tot això, i atesa la situació dels facultatius i el personal sanitari del sistema de
salut pública, tant a Madrid com a Catalunya, amb governs de diferents signes
agermanats a l'hora d'aplicar la tisora, que dia rere dia denuncien el desmantellament
de la sanitat pública en benefici de la privada, i que estan fent l'impossible per
mantenir la qualitat d'un sistema que era considerat com un dels millors a Europa i
avui està desacreditat mundialment després dels quatre anys consecutius de
retallades.
Per tot l’anterior, el grup municipal del PSC, 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:
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a) Ha estat aprovat el punt Primer amb 20 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 del representant de PxC, Sr. 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 i que literalment diu:
Primer.- Solidaritzar-nos amb T.R., l'auxiliar d'infermeria afectada, i amb tots els
treballadors en risc, esperant es recuperi el més aviat possible de la infecció i no
hi hagi més contagis.

b) Ha estat aprovat el punt Segon amb 16 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Segon.- Donar el nostre suport a tots el treballadors del sistema sanitari públic
que a Catalunya, Madrid i altres CCAA lluiten contres les retallades en sanitat
intentant que aquestes afectin el menys possible als usuaris, així com donar
recolzament a les protestes que aquest porten a terme organitzant-se mitjançant
plataformes o "marees".
c) Ha estat aprovat el punt Tercer amb 20 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 del representant de PxC, Sr. 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 i que literalment diu:
Tercer.- Instar al Govern de l'Estat i al de la Comunitat de Madrid a que els
responsables de tot aquest desastre amb la seva dolentíssima gestió i la
frivolització en la crisi de l'ébola assumeixin la seva incompetència i abandonin els
seus càrrecs, tot i que s'hagi rectificat cedint la gestió d'aquesta crisi a
professionals experts i de les societats científiques.

d) La Sra. Dolors Fernández, proposant de la moció, ha retirat el punt Quart de la
part dispositiva de la present moció, amb la qual cosa el punt Cinquè ha passat a
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ser el punt Quart.

e) Ha estat aprovat el punt Quart amb 20 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 del representant de PxC, Sr. 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 i que literalment diu:
Quart: Donar trasllat d'aquest acords al Ministeri de la Presidència, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Sanitat
de la Comunitat de Madrid, als grups parlamentaris amb representació al Congrés
dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al President de l’Assemblea de Madrid,
a la Plataforma de Treballadors de Sanitat a l’Hospital de Bellvitge, i al Consell de
Ciutat.

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

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal del Partit Popular,
números 23, 24, 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem sembla que són tres les persones del grup popular que intervindran, em
sembla que el Sr. Díez Crespo comença, doncs qual vulgui.

SR. DÍEZ
Bien, yo presentaré las mociones 23 y 24, son mociones de ciudad, primero de todo
decir que me parece triste que de 15 mociones que se traen a Pleno, sólo 5 sean de
ciudad, me parece penoso y, bueno, empezaré por la moción número 23.
La moción 23 hace referencia a las ayudas al pago del IBI, en 2013 se ingresaron 60
millones de euros en concepto de recaudación de IBI, pero sólo se otorgaron 59.250
euros en concepto de ayudas al pago del IBI, en total fueron 790 personas a las que
se les dio una ayuda de 75 euros. Como hubo tan pocos beneficiarios, se cambiaron
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los criterios para la concesión de estas ayudas, para posibilitar que más personas
pudieran beneficiarse, y a tal efecto se modificaron levemente los umbrales de
ingresos para poderse acoger a estas ayudas. Y como consecuencia de esta leve
modificación, ha habido un leve incremento de las personas beneficiadas, este año
sólo se han podido acoger a estas ayudas 1.148 personas, sólo el 0,44% de la
población, de una población de 260.000 habitantes, una cantidad que sigue siendo
exigua, atendiendo el gran número de personas con dificultades económicas en
nuestra ciudad. Por ello, en la moción pedimos que se dé una nueva redacción a las
bases para la concesión de ayudas a personas con escasa capacidad económica,
con el fin de que se amplíen los umbrales de ingresos brutos máximos, para que más
personas que lo están pasando mal puedan acceder a estas ayudas.
Y la moción 25 hace referencia a que en las últimas dos ediciones de la Fiesta del
Centro, en el programa de las fiestas aparece publicitado un acto político de la
Asamblea Nacional de Cataluña, lo cual nos preocupa, porque las fiestas mayores de
los barrios de la ciudad no deben tener ninguna connotación ideológica. Por ello,
pedimos que se inste a la entidad que organiza las fiestas del Centro, a no incluir
dentro del programa de fiesta mayor ningún acto que pueda tener alguna connotación
política, ya que la fiesta es de todos, con independencia de sus opiniones políticas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Defensaré la moció número 26 que demana el
soterrament del cablejat elèctric, només hem de sortir al carrer, no als principals, que
estan bastant endreçats, sinó als carrers que estan a la part del darrera, per veure
una quantitat de cables elèctrics que van penjant per les cases o inclús creuen de
carrer a carrer, i creiem que en aquesta època això ja no es pot consentir. Porten
molts anys aquest cables posats, els veïns d’aquests carrers i de barris, paguen la
mateixa tarifa elèctrica que els carrers principals i creiem que l’Ajuntament ha de fer
alguna cosa.
Primer, perquè és antiestètic, i segon, també per seguretat, veiem cables que
realment no ens estranya que el dia que plou, doncs se’n vagi la llum, perquè no és
com el segle XXI hauria d’estar la instal·lació elèctrica. Hem fet fotos a carrers, on es
veuen tots els cables creuant d’un carrer a l’altre, en fi, ja dic, només s’ha d’anar aquí
al darrera a Príncep de Bergara, carrer Santa Anna, carrer Provença, carrers que no
són principals, però que tenen el mateix dret a tenir cablejat en condicions. I si anem
a barris com La Florida, doncs en el cablejat hi ha instal·lacions que ja fan plorar,
carrer Sant Ramón, carrer Subur.
Vull dir, pensem que l’Ajuntament ha de fer alguna cosa i creiem que és possible
parlar amb les companyies elèctriques, perquè es faci un estudi, amb dates concretes
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pel soterrament, que no sigui una cosa així a llarg termini, sinó posant uns terminis,
perquè això s’arregli. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Los catalanes necesitamos un gobierno en Cataluña que
gobierne y que dedique todos sus esfuerzos a mejorar el bienestar de los catalanes y
crear las bases para potenciar el crecimiento económico y para ello la creación de
empleo, y no a cuestiones que nos separan, que nos dividen y que no conducen a
nada. Los catalanes necesitamos un gobierno que aporte seguridad y tranquilidad, y
que no genere conflicto entre catalanes, un gobierno que cumpla la Ley, porque si
quien nos gobierna vulnera las leyes, por qué tenemos que cumplirlas los
ciudadanos.
Y si el gobierno de Convergència i Unió, con el apoyo de Esquerra Republicana, nos
propone ahora que el 9 de noviembre hagamos un simulacro de referéndum, un
sucedáneo de consulta no vinculante, sin ninguna garantía democrática, ni base
legal, un proceso participativo que puede incurrir en fraude de Ley y fraude
democrático, impulsando de manera parcial y partidista a favor de la independencia,
por parte de la Generalitat de Catalunya, cuando debería ser el gobierno de todos los
catalanes y no el de unos contra otros.
Estamos ante un referéndum camuflado, ya que se pretende llevar a cabo con las
mismas papeletas que estaban recogidas en el Decreto de convocatoria impugnado
por el Tribunal Constitucional. Estamos ante una posible trampa, si el gobierno de la
Generalitat firma el Decreto de convocatoria un día antes del 9 de noviembre, para
así no dar tiempo al Tribunal Constitucional a actuar. Esta forma de actuar no es
astuta, es ridícula, porque no hace falta documento escrito para que los tribunales
actúen en caso de vulneración de la Ley.
Y a un gobernante se le debe de pedir seriedad, el 9 de noviembre no habrá censo
electoral, no habrá interventores, ni sorteo de mesas, ni autoridad electoral, y sólo
locales de la Generalitat, y denunciamos las presiones que están sufriendo
funcionarios de la Generalitat, para que acudan a las urnas y para que abran los
colegios. El gobierno de la Generalitat no puede trasladar su irresponsabilidad a la
responsabilidad de los funcionarios.
Por todo ello, pedimos que el Ayuntamiento de Hospitalet rechace la pretensión del
gobierno de la Generalitat de realizar una consulta alternativa el 9 de noviembre, que
resulte contraria al ordenamiento jurídico. Y pedimos al gobierno de la Generalitat
que sea realmente astuto y que inicie una etapa de diálogo responsable, leal y
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constructivo para, dentro del marco legal, resolver los verdaderos problemas que hay
en Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja han fet l’exposició de les quatre mocions, ara passaríem al posicionament,
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, sobre las mociones que nos trae el Partido Popular hoy al Pleno, sobre la
primera moción, lo de las ayudas al IBI, realmente compartimos al 100% lo que dice
esta moción, lógicamente la votaremos a favor, pero también es cierto que estamos
en momento de alegaciones a las ordenanzas fiscales y sería una buena alegación
para introducir.
Sobre la moción sobre el cableado eléctrico, pues también votaremos a favor, como
así haremos sobre la moción de la consulta alternativa del 9 de noviembre. Es una
moción que más o menos, pues nos vino al Pleno pasado, de otros grupos, con otras
características, nuestro argumento sigue siendo el mismo, es una cuestión que
tendrían que votar muchas cosas, se tendrían que votar los recortes, se tendría que
votar sobre la inmigración, se tendría que votar sobre muchas cosas, pero como
hemos dicho, pues para Plataforma per Catalunya el concepto patria es una cuestión
de principios, más allá que nos lo diga una Ley, más allá que nos lo diga una
Constitución, porque todo eso entendemos que se puede cambiar, porque si no
estaríamos aún con la Constitución, pues de las Cortes de Cádiz o lo que fuese.
Entonces, ya les digo, para nosotros el tema de si Cataluña es o no es España, pues
no es una cuestión a someter a votación, es una cuestión de principios y ha sido y es
nuestro argumento. Tampoco nos alargaremos en el tema, porque son posiciones
que creo que todos sabemos las de todos los grupos.
Y un poco relacionado con el tema, en este caso, del independentismo, pues es
cierto que nosotros también vimos los carteles de la fiesta del Centro, que organiza
una asociación que es La Talaia, que tiene un marcado sesgo ideológico muy claro y
muy definido. Entonces, apoyamos la moción, porqué lógicamente lo que apoyamos
es que en las fiestas de los barrios o en los barrios lo ideal sería que las asociaciones
de vecinos, pues defendiesen a todos los vecinos, más allá de unas siglas que puede
alguien que lleve una asociación, un presidente, o quien sea de una asociación, que
pueda simpatizar más con unas ideas o con otras.
Entonces, es muy triste que nos encontremos, ya no sólo en estas, sino en otras
fiestas, sobretodo en algunas asociaciones de vecinos, pues nos encontramos que
incluso dentro de las mismas asociaciones de vecinos hay carteles de uno u otro
color político. Entonces, nosotros, por ejemplo, incluso nos hemos encontrado,
además yo a nivel personal, de ir a una asociación de vecinos que se supone que
representa a todos los vecinos de un barrio, se tiene que preocupar por las

…/…

114

problemáticas de ese barrio, me llego a encontrar carteles en contra del PP y en otra
me he encontrado carteles en contra de Plataforma que dices, bueno, oiga, esta
asociación de vecinos, por mucho que la lleve una persona o la lleva otra que tenga
un determinado color político, esos carteles que están poniendo en contra de un
partido o de otro, que encima están representados en el Ayuntamiento, pues van en
contra de sus vecinos.
Por tanto, sería planteable que el Ayuntamiento cuando concediese las
subvenciones, hablase con esas entidades y se comprometiesen a no hacer ningún
tipo de proselitismo en un sentido, ni en otro, en ningún sentido, las comisiones de
fiestas son para organizar las fiestas de los barrios y las asociaciones de vecinos son
para defender temas vecinales. Por tanto, hoy en día, y aparte es que lo sabemos
todos y sabemos encima cada asociación de vecinos hacia qué lado ideológicamente
está compuesta, ya no la asociación o los vecinos de un barrio, sino las personas que
lo llevan, que lo triste es que hay mucha gente que va a una asociación de vecinos de
un barrio creyendo que va a defender sus intereses y, claro, luego se encuentran que
ahí lo único que se hace es meterle o intentarle meter al vecino de turno en un
determinado componente político, que muchas veces los problemas de los vecinos, o
en la gran mayoría de casos los problemas de los vecinos no tienen un sesgo
ideológico.
Por tanto, nosotros lo que sí les pedimos es que intentásemos que ese dinero que les
damos todos los ciudadanos de Hospitalet, porque eso se lo damos todos los
ciudadanos a una asociación de vecinos, a una asociación que organiza unas fiestas,
que se comprometiesen a no utilizarlo para hacer política, porque no es su función
hacer política, es defender los problemas del barrio, organizar unas fiestas y, por
tanto, es muy lamentable encontrarse, ya no encontrarse uno, porque eso lo he visto
yo, a vecinos que te llaman diciendo, oiga, si yo le voto a usted o voto a otro partido,
cómo me encuentro en una asociación de vecinos de mi barrio, carteles contra usted
o contra…, claro es muy surrealista, y esos carteles, claro, lo estamos pagando todos
y ese vecino que va a esa asociación de vecinos que vota al PP o a Plataforma, en
este caso, porque son los que nos hemos encontrado folletos en contra, también está
pagando esos folletos y eso no es justo. Por tanto, zapatero a tus zapatos y que cada
uno nos dediquemos a lo que tenemos que hacer.

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

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Marín. Bé, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem en contra de la moció 23, de la 24, de la 25 i a favor de la 26.
Sobre la 23, se ha dicho, estamos en un proceso, en un período de alegaciones
sobre las ordenanzas fiscales, que aprobamos el mes pasado, por tanto, entendemos
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que es ahí, en esas alegaciones, donde tienen que hacerse las modificaciones a las
ordenanzas fiscales y, en todo caso, el debate ha habido otros momentos para
hacerlo y, por tanto, entendemos que no es hoy el Pleno, no corresponde, sino que
tienen que presentar primero alegaciones y resolverse de la manera como
corresponde.
En segundo lugar, sin querer entrar demasiado en el debate de fondo, pero
sorprende ¿no? si al Partido Popular tanto le preocupa, tanto le preocuparan las
personas que no pueden llegar a final de mes, nuestra pregunta inocente es ¿y por
qué retiran el subsidio de desempleo de los 400 euros? ¿Por qué si tanto les
preocupa la gente que no llega a final de mes? ¿Por qué reduce las ayudas al
desempleo en los presupuestos generales del Estado, si tanto le preocupa la gente
que no llega a final de mes? Y si tanto le preocupa la gente que no llega a final de
mes ¿por qué no mejora la financiación de los ayuntamientos para que podamos dar
más subvenciones al IBI? Es muy sencillo hacer políticas que son las que están
provocando las desigualdades y exigir a los ayuntamientos, que somos los que
estamos peor financiados de todo el sistema público estatal, a los que se nos exija de
una manera incoherente por parte del Partido Popular, que eso es así. No obstante,
como ustedes saben, nosotros trabajamos para intentar evitar o para intentar paliar
en la medida de los posible, las desigualdades que ustedes crean.
La moción 24, la verdad, el desconcierto, reconocemos que no esperábamos esta
moción por parte del Partido Popular, no la esperábamos, no la esperábamos
después de que ya consiguieran que el Tribunal Constitucional suspendiera la
consulta, la consulta legítima, la consulta que estaba convocada, y no esperábamos
que ustedes necesitaran ya traer una moción. Y eso nos desconcierta, porque claro,
pregunto también, si tan simulacro le parece esa consulta del día 9 ¿por qué se
ponen ustedes tan nerviosos? Es una pregunta que podríamos hacernos, si tan
simulacro, si tan sucedáneo, si tanta patochada, le ha faltado a usted decir que es la
consulta del día 9, a qué tanta preocupación. A qué el presidente del gobierno
Mariano Rajoy tiene que, como ha anunciado recientemente, plantearse volver a
solicitar la impugnación de una consulta que, como usted ha dicho, no tiene ningún
valor democrático.
Los que demuestran muy poca astucia son ustedes, Sr. del Río, muy poca astucia,
porque muchos de los que dudábamos si votar en esta consulta, porque no nos
parecía la consulta que se merece el pueblo de Cataluña, pues nos están dando
muchas ganas de votar, con las dos manos, el día 9 de noviembre, o sea, nos están
dando muchas ganas, porque ahí demuestran muy poca astucia, muy poca astucia.
Por tanto, votamos en contra de esa moción y, por tanto, defendemos la consulta, la
alternativa y, por supuesto, la legítima y esperamos que el gobierno de la Generalitat,
si finalmente el gobierno impugna de nuevo esta consulta, pues lleguemos hasta el
final y en esta ocasión el pueblo de Cataluña pueda manifestarse libremente en la
consulta del día 9.
Sobre la moción del carácter apolítico de la fiesta del Centro, negamos la mayor, en
este Pleno tenemos, entre otros, al President de La Talaia i a d’altres representants
de la Comissió de Festes, com el Sr. B. de l’Associació de Veïns, el Sr. N., yo creo
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que ustedes han entrado en un jardín que desconocen y lo lamento, porque La
Talaia, como tantas muchas, pero particularmente La Talaia es un ejemplo
precisamente de pluralidad y de coordinación en la Comisión de Fiestas de La Talaia,
por tanto, no es una entidad, sino que es más bien una coordinadora de entidades
que funciona como tal para trabajar todo el año por una fiesta mayor. Y precisamente
porque tienen un criterio inclusivo, más allá de las actividades que la propia Talaia
hace para la fiesta mayor del Centre cada año, tiene las puertas abiertas a cualquier
otra manifestación de cualquier tipo, que se produzca en aquellas fechas y que sea
comunicada a la Comisión de Fiestas.
Y, por tanto, La Talaia funciona como una coordinadora que más allá de lo que ella
hace con recursos propios y con la subvención municipal, en su programa, pues
publicitan otros actos, como es el que se mencionaba. Por tanto, defender no
solamente que es así, que La Talaia tiene un carácter totalmente apolítico, sino
además saludar su carácter inclusivo, por estar abierta a todas las propuestas y a
todo aquello que sucede en el barrio, La Talaia tiene una representación pluralísima,
desde la Asociación de Vecinos, el Grup de Botiguers, la Parròquia, l’Ateneu, el
Centre Catòlic, todas las entidades, si no todas, todas las que quieren tienen su
espacio para participar en la fiesta mayor, y es lo que hace que la fiesta mayor, a
diferencia, sin querer comparar con nadie, pero a diferencia de otras, tiene una
potencia muy fuerte, y es porque participan todas las entidades que quieren hacerlo,
en el programa y en el trabajo, en quitar las sillas, en ponerlas, en montar el
escenario, por tanto, nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y invitarles a conocer un
poquito más la realidad.
I la moció 26, la votem favorablement, pensem que hi ha una Llei que ja prohibeix a
les companyies fer la xarxa elèctrica com està en aquests moments, hi ha una Llei
que ja ho impedeix, per tant, les noves instal·lacions no poden ser així, però sí que és
cert que ja l’Ajuntament va al darrera d’aquestes companyies, perquè posin al dia les
seves instal·lacions i, per tant, la seva moció entenem que ajuda, que ens pot ajudar
en aquesta línia, per exigir a les companyies més celeritat en soterrar el seu cablejat.

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

SRA. CLAR
El posicionament de Convergència i Unió respecte a la moció número 23, votarem
favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Per la resta?
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SRA. BORRÀS
Sí, jo faré el posicionament respecte a la moció “el rechazo de la consulta alternativa
del 9 de noviembre”.Mirin, els hi agradi o no els hi agradi, el nostre propòsit i jo crec
que de bona part de la ciutadania d’aquest país, és fer que el 9 de novembre sigui un
gran dia de dignitat democràtica, volem que el 9 de novembre sigui això. I vostès,
doncs s’han passat de la satisfacció que va expressar el Sr. Rajoy el 14 d’octubre, a
dir, doncs que per fi no es faria la consulta i que s’havia posat seny, fins a l’acusació
de dir que era mesquí i l’anunci recent d’impugnació i, per tant, vostès han tingut, en
aquest sentit, doncs podríem dir que, com a mínim, una posició inconsistent. I
m’atreveixo a dir que com quan es va anunciar per primera vegada el 9 de novembre,
vostès van passar com es fa moltes vegades per part d’aquella gent que té certs
problemes, que en primer lloc, és negar l’evidència i enriure’s-en, en segon lloc, és
humiliar i dir que allò no és correcte i insultar, i després aturar-ho o intentar aturar-ho,
sigui com sigui.
Miri, denunciar la greu i temerària irresponsabilitat per la manera en que està actuant
el Partit Popular respecte a Catalunya, això és una realitat que fem molts i moltes, i
cal veure, a partir d’aquí, cóm vostès intenten impugnar aquest procés que no és altre
cosa que la voluntat majoritària del país, de poder-se expressar. Això, l’expressió,
l’expressió al cap i a la fi, l’expressió forma part de les llibertats mínimes de qualsevol
persona i de qualsevol poble. La nostra determinació és ferma en tirar endavant, ens
volen fer callar i no ho farem, per tant, en aquest sentit, escolti’m, vostès poden seguir
tractant de simulacre, de succedani, sense cap garantia democràtica i, com els hi
deien bé, poden mirar de ridiculitzar-ho tant com vulguin, però en cert sentit és
bastant contradictori que ho vulguin ridiculitzar d’aquesta manera, per acabar-ho
impugnant, si és tan ridícul, si és tan senzill, si és una cosa tan lamentable, deixin fer,
però vostès, evidentment, l’únic que volen és imposar simplement el seu criteri per
damunt de tots els altres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo parlaré sobre la moció de La Talaia. Subscric tot el que diu el Sr. Salmerón i,
més enllà d’això, com que vaig parlar amb la gent de la Junta de La Talaia, el millor
és donar-li veu al que La Talaia pensa sobre aquesta moció, que segurament el Partit
Popular, per desconeixement total i absolut de cóm funciona aquesta entitat, ho ha fet
sense pensar-hi massa.
La Talaia és una associació d’entitats ciutadanes i com a tal dóna suport a tots els
actes sorgits de la ciutadania i les associacions que la integren, sempre que aquests
actes no siguin il·legals, lesius o ofensius.
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Puntualitzem que La Talaia hi dóna suport, en cap cas es destinen diners de l’entitat
per promocionar o sufragar les despeses dels actes organitzats per les entitats.
El programa d’actes en format revista que edita La Talaia, inclou els actes propis de
La Talaia i els que durant els dies de la Festa Major organitzen les diferents entitats.
Aquest programa el paguen els anunciants, el Partit Popular també i, per tant, no pas
amb diners de la subvenció. Hi ha el logo de l’Ajuntament perquè com a entitat
subvencionada estem obligats a posar-lo en tot el material imprès.
El programa d’actes format butxaca l’edita i l’imprimeix directament l’Ajuntament, per
tant, és l’Ajuntament el responsable del contingut, si van posar-hi l’acte de
l’Assemblea Nacional de Catalunya, és perquè ho deurien considerar correcte.
L’Assemblea Nacional de Catalunya és una entitat civil, no un partit polític, legalment
constituïda i autoritzada.
Pel que fa a la politització de les festes ¿no està polititzada la de Bellvitge, on cada
partit té una paradeta i hi fan anar els seus polítics a fer campanya? ¿o les festes
majors en les que el pregoner/pregonera és l’alcaldessa o un regidor? La nostra, pel
que sembla, és la menys polititzada, ja que els partits polítics no hi tenen presència.
Evidentment, la festa és de tots, per això cadascú és lliure de triar i decidir lliurement
a quins actes vol assistir.
Pensem que el temps d’un Ple Municipal, que s’està esmerçant en discutir sobre
l’encesa d’una estelada d’espelmes, es podria utilitzar en temes molt més urgents i
importants, que sí interessen a la ciutadania de l'Hospitalet.
I, per acabar, ja que el Partit Popular cita l’article 103 de la Constitució, feu una
reflexió i mireu si el govern del Partit Popular l’aplica en el dia a dia de la seva
administració.
Perquè sàpiguen, quan el Partit Popular parla d’un acte, ni tan sols posa quin acte és
en la moció, l’encesa de les espelmes per formar una estelada, es sufragava amb
unes butlletes que valien un euro, que la gent pagava per fer-ho, és a dir, no va
haver-hi ni un sol euro que no formés part de l’aportació de la gent. Quan es fan les
coses, s’ha d’investigar una miqueta i no sortir a donar números o coses que no són
gens veritat.
Com ha dit el Sr. Salmerón, La Talaia és més que una organització de festes, és una
associació transversal de totes les entitats del barri del Centre que volen formar part
per fer-la, el que passa és que hi ha gent que com que tampoc s’hi passeja massa
per aquestes festes majors, doncs desconeix totalment el que passa i, per tant,
votarem en contra d’aquesta moció.

…/…

119

SRA. ALCALCESSA
Molt bé, gràcies, sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la 26, nosaltres votarem a favor, perquè
evidentment és un tema de complir la normativa que hi ha dictada al respecte. A més
dels carrers que vostès han dit, jo podria afegir el carrer Bòbiles, podria afegir el
carrer Enginyer Moncunill o el carrer Piera, hi ha més carrers que pateixen aquest
problema. I també de la instal·lació del fil de telefonia, també és un problema en
aquests carrers, però clar, com que tenim la normativa de l’Estat que ens aplica
restriccions en les funcions d’aquest tipus de xarxa de telecomunicacions, no sé fins
quin punt l’Ajuntament podrà ficar la mà en aquest tema. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament del grup socialista, Sra. Perea

SRA. PEREA
Sí, pel que respecta a la moció número 23, la votarem en contra, perquè tal i com ja li
he manifestat abans del Ple, li demanava que la deixés a sobre de la taula, més que
res perquè estem elaborant la normativa a tal efecte i de fet ja ho ha dit un altre
membre d’aquest Consistori.
I votarem en contra per incoherència i per oportunisme, i ho deia el Sr. Salmerón,
miri, a vostès els hi surt la vena social a estones, poques, i la vena neoliberal de
forma unilateral, de forma constant. Em sorprèn que ho demanin a una moció, quan
vostès, des de l’Estat i en els pressupostos generals de l’Estat pel 2015 ha quedat
clar, fan una retallada, una baixada, de les polítiques d’ocupació actives.
I deia incoherents, doncs sí, miri, és que el que no pot ser és que vostès demanin
aquí l’aplicació d’un criteri, quan vostès en el Ministeri de Serveis Socials apliquen un
altre amb menor import, és a dir, que els límits que vostès posen a Madrid o a l’Estat,
són inferiors i es poden acollir menys famílies.
Per tot això, considerem que hem de votar en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo faré les mocions, 24, 25 i 26, ja anunciem el nostre vot
contrari a totes tres.
Respecte de la moció número 24, de rebuig a la consulta alternativa el 9N, mirin,
d’entrada que el Partit Popular en la seva moció sol·liciti al govern de la Generalitat
iniciar amb el govern espanyol una etapa de diàleg responsable, lleial i constructiu,
home, estem d’acord, però que ho diguin vostès ara, en aquest moment, home,
sembla que ens vulguin prendre el pèl, senzillament. Mirin, nosaltres creiem, i han fet
referència diferents regidors durant aquest Ple, del que discutim o deixem de discutir
en el Ple, jo crec que la Sra. Dolors Fernández abans feia referència, entre el que ens
competeix i el que ens incumbeix, però és que d’això ja hem parlat moltíssimes
vegades i ara vostès volen tornar, doncs tornem-hi, i segurament encara tornarem a
parlar, d’aquí a final de mandat, algunes quantes vegades més, doncs molt bé, doncs
continuarem parlant.
Però mirin, les coses només tenen un camí i estiguem d’acord o no estiguem d’acord,
crec que tots coincidim en què hi ha un problema, crec que en això estem tots
d’acord, si tots coincidim en què hi ha un problema, que és el primer punt per poder
resoldre’l, reconèixer que existeix, a partir d’aquí o seiem, o seuen aquells que tenen
possibilitat i capacitat de resoldre i miren de trobar un mínim comú denominador, són
capaços de trobar un camí per sortir de l’atzucac que entre uns i uns altres ens estan
portant o no en sortirem.
Perquè miri, el 9 de novembre jo no sé que passarà, no ho sé, però el que és segur
és que el 10 de novembre sortirà el sol, i de tot allò que parlàvem en la moció dels
pressupostos generals, no hi haurà res que s’hagi solucionat, passi el passi el 9 de
novembre, hi haurà els mateixos aturats, hi haurà les mateixes dificultats perquè la
gent arribi a final de mes, hi haurà la mateixa dificultat perquè la gent pugui fer front a
les seves despeses ordinàries, hi haurà la mateixa dificultat perquè la gent pugui
conservar el seu habitatge.
Per tant, escolti’n, aquesta és una qüestió que hem de resoldre, perquè és important
resoldre, perquè cada vegada que van tivant la corda uns i uns altres, estan
complicant més la cosa, doncs anem a solucionar la cosa i l’única manera de
solucionar les coses en un país democràtic i civilitzat, és seure i mirar de trobar
acords. I, evidentment, els acords uns els ha de trobar amb aquell que pensa diferent,
perquè amb el que pensa igual no cal que arribi a acords, perquè això, ja pensen el
mateix.
Respecte de la moció número 25 que fa referència a la festa del Centre, jo crec que
s’ha dit pràcticament tot, vull dir, mirin, les festes majors, en general, neixen de la
voluntat popular a cada barri, a cada districte, hi ha un tarannà, hi ha una gent, per
una banda, que viu, que fa les seves relacions socials en aquell territori, i després hi
ha unes associacions, unes entitats, una gent que voluntàriament posa el seu temps
a disposició d’aquest comú de veïns i veïnes, per durant un dies poder trobar en el
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carrer, en l’espai públic, amb activitats diverses, l’expressió de la convivència en
aquell territori.
L’Associació La Talaia és l’encarregada de fer-ho aquí en el districte del Centre i ho
fa, personalment crec que d’una manera excel·lent, més enllà d’això, si a partir d’aquí
les associacions, les entitats, els col·lectius, que volen fer activitats, que es presten a
fer activitats durant aquells dies, i oferir la seva activitat al conjunt de ciutadans i
ciutadanes, benvinguda sigui, i quantes més entitats, més gent col·labori, més gent hi
participi, molt millor.
Per tant, que hi ha una associació que fa una activitat que no és del grat del 100% del
veïns, segur, però és que segur que al dia següent o el dia anterior hi ha una altra
entitat, jo estic segur que hi ha gent que allò dels trabucaires tampoc li fa cap gràcia,
estic convençut, què fem, tampoc fem trabucaires perquè hi ha gent que a les nou
s’emprenya, perquè el desperten. Els correfocs, que hi ha correfocs que, a més a
més, després alguna vegada tenim algun incident i acaben cremant un vidre d’una
porteria i això no pot ser i també s’emprenya, tampoc fem el correfoc.
Escolti’n, mirin, l’expressió popular és l’expressió de tots plegats, que no es garanteix
la satisfacció de tots els ciutadans en el 100% de les activitats, segur, però no crec
que des d’un punt de vista de participació democràtica, de socialització i de activitat
en l’espai públic, la solució sigui anar prohibint o anar vetant allò que no sigui del
nostre grat.
I finalment, l’última moció, la que fa referència al tema del cablejat elèctric, els hi
explico molt ràpidament per què votem en contra, els hi explico quina és la situació a
la ciutat. Per començar, ha sortit no sé si una o dues vegades en l’exposició, escolti,
temes de seguretat no pateixin, no pateixin, no tenim problemes de seguretat, no hi
ha un risc en la instal·lació elèctrica, vegin vostès els cables pel carrer o no els vegin,
la instal·lació elèctrica està assegurada, és segura, i sempre que es detecta una
possibilitat que hi hagi qualsevol incident, es comunica immediatament a la
companyia subministradora, perquè faci les comprovacions pertinents i, si s’escau,
faci les adequacions o les reparacions que toquin.
Però mirin, en l’any 1994, o sigui fa ja uns dies, fa vint anys, aquest Ajuntament,
aquest plenari, va aprovar el que es va dir ordenança de cales i canalitzacions. En
aquella ordenança ja s’establia que no s’autoritzava a les companyies elèctriques a
realitzar estesa de cables aeris, a l’any 1994, per tant, des de l’any 1994 no ha hagut
nova estesa de cables elèctrics de manera aèria, havent de ser totes les noves
instal·lacions soterrades o, en alguns casos, quan havia dificultats per l’estretor dels
nostres carrers, que no poden passar més serveis per les voreres, es fa el que es diu
trenat, és a dir, enganxat a la façana, que són les tres possibilitats, aeri o soterrani o
trenat enganxat a la façana.
Cada vegada que es realitza una obra d’urbanització que suposa l’aixecament del
paviment, substitució de col·lectors, clavegueram, claveguerons, o substitució
d’instal·lacions d’altres empreses subministradores, el que es fa és contactar amb
totes les empreses de serveis, també les elèctriques o les telefòniques, perquè
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soterrin el seu cablejat, per tant, sempre en totes les obres d’urbanització
d’intervenció profunda, ja està previst el soterrament d’aquestes línies. A totes les
obres d’urbanització que s’han fet a la Llei de barris de Collblanc-La Torrassa i de
Pubilla Cases i La Florida, o bé s’ha soterrat o bé s’ha trenat a façana, tots els cables
a tots els carrers en què s’ha fet o s’està fent aquesta intervenció. I a totes les noves
intervencions que es fa d’urbanització amb aixecament de paviment, a totes es fa
amb el cable soterrat.
Perquè vostès tinguin les dades, a la nostra ciutat el cable elèctric soterrat ara mateix,
té una llargària de 411 kilòmetres, és a dir, el 82% del conjunt del cablejat. El cable
aeri, aquests que diuen vostès que van pel mig del carrer, és de 16 kilòmetres, el que
suposa el 3,2% del total del cablejat. I el que va trenat per façana és de 74
kilòmetres, el que suposa el 4,7% de tot el conjunt del cablejat elèctric que hi ha a la
ciutat. Per tant, com no va a més i cada vegada se soterra més, això significa que en
els propers anys, al compàs d’averies o d’incidències o bé d’urbanització dels
diferents carrers, s’anirà soterrant o trenat tot aquest cable, fonamentalment
soterrant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, a veure, no deu fer tan bonic veure aquests cables penjant, quan tots els partits,
menys el PSC, han votat a favor que es treballi en aquest tema, per tant, jo penso
que sumant els vots de tots els altres partits, la moció queda aprovada... Per què no?

SRA. SECRETÀRIA
No, hi ha tretze vots a favor i tretze en contra, donat que en el moment de la votació
es troba absent el regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya, Sr. Alberto
Sánchez.

SRA. BAS
Ah! Així queda empatada.

SRA. SECRETÀRIA
Cuando hay empate, decide el voto de calidad de la Presidencia.
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SRA. BAS
Val, no sabia que faltava un. Bé, no queda aprovada, però que es posin les piles una
miqueta per arreglar-ho. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, un moment, un moment Sr. Belver, és el torn del Partit Popular Sr. Díez
Crespo.

SR. DÍEZ
Sí, sobre la moción 23, a mí no me parece normal que en el programa de fiestas de
barrio se publiciten actos políticos, a usted Sr. Salmerón o Sr. Monrós, quizás le
parezca bien, pero ¿les parecería igual de bien si en el programa de fiestas del
Centro se publicitara algún acto del PP? Seguro que no, seguro que les parecería
fatal. Pues mire, nosotros no queremos ni que se publicite ningún acto político ni del
PP, ni del Partido Socialista, ni por supuesto de la ANC.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Yo lamento el posicionamiento del PSC, de rechazar esa petición de que
no se celebre esa consulta alternativa en caso de que no cumpla el ordenamiento
vigente, el ordenamiento jurídico. El 70% de ciudadanos de Hospitalet, según el
último barómetro de opinión, se sienten tan catalanes, como españoles o sólo
españoles, nosotros decimos que somos catalanes y españoles, por tanto, nosotros
sí que nos sentimos muy identificados con ese 70% de ciudadanos de la ciudad de
Hospitalet, y hoy, una vez más, el PSC de la ciudad ha dejado huérfanos a muchos
de sus votantes, que se sienten tan catalanes, como españoles. Y en parte por
declaraciones como aquella de que el PSC no tiene nada que celebrar el día de la
Fiesta Nacional, pues hay muchos votantes suyos que se sienten españoles y que les
hubiera gustado que ustedes estuvieran ahí celebrándolo con nosotros.
Un caos, el PSC en este tema es caótico, y como ejemplo pongo la Diputación de
Lérida, donde tienen siete diputados, se llevó una moción de apoyo a la consulta
independentista, pues de los siete diputados, en Lérida cinco votan a favor, diputados
socialistas, uno en contra y el otro se abstiene, es un caos. Ustedes en un sitio dicen
una cosa, en otro la contraria y en la siguiente no saben qué van a decir. Y yo creo,
sinceramente, que ustedes en este sentido han perdido el norte y hay mucho
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electorado socialista que se siente muy orgulloso de su identidad catalana, pero
también de su identidad española, que no se sienten hoy reflejados en ustedes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció per part d’algun grup? Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
No, muy breve, sólo por responder muy brevemente al Sr. Díez Crespo, es que no
hay ningún…, niego la mayor, insisto, no hay ningún acto político, de ningún partido
político, en la publicidad de la fiesta mayor del Centro, y como se le ha dicho, la
propaganda del Partido Popular se publica en el programa, o sea, lo que hay es un
acto de una entidad como la Assemblea Nacional Catalana, que es una entidad muy
transversal que hace un acto y se publica, y punto, como se le ha explicado, pero no
me lo compare con el hecho del Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo pediría un poquito de…, por favor, un poquito de respeto, no hace falta…,
no estamos en el Congreso, en esas imágenes del Congreso, aquí normalmente
mantenemos un tono bastante diferente. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, tornant al Sr. Díez Crespo, i part d’aquestes rialletes i tal, el que els hi molesta a
vostès és que l’acte en qüestió era que hi havia una encesa d’espelmes d’estelades,
respectuós, com jo estic aquí respectant qualsevol bandera de qualsevol país, inclús
l’espanyola, sí, cap problema. Sap què passa? Que no entenen les coses i no
entenen el què és l’Assemblea Nacional, per què? Perquè és una entitat cívica,
legalment constituïda, com el seu partit polític, el que passa és que a vostès el que no
els hi agrada, no és democràtic, no és tal i van al Constitucional, perquè van sovint,
però no ho saben tot. Escolti’m, a l’acte no hi vagin, cap problema, cadascú escull als
actes que hi vol anar, perquè això és democràcia, hi ha d’altres actes que com em
sembla que deia el Sr. Belver, doncs els trabucaires a mi m’agraden, però clar, quan
un peta a les nou del matí, doncs què vol que li digui. El que passa és que a vostès
no els hi agrada l’estelada i no són capaços de dir-ho en la moció, perquè és millor no
dir-ho i anar intentant donar la volta, no els hi agrada l’estelada, i jo ho entenc i és
respectable...
No em contesti, perquè no li toca, ja està, i a mi no m’agrada la seva actitud, la seva
actitud poc educada i ja està, com que no li diu ningú més, ja li dic jo.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, jo li demanaria si us plau que no entri en debat quan els regidors i
regidores estan parlant, perquè quan vostè parla la gent l’escolta i jo li demanaria la
mateixa actitud. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sra. Bas, no m’agrada que em digui això, ja sé que m’ho pot
dir, això de posin-se les piles, vostè creu que no hem fet res a Hospitalet? Posin-se
les piles, com dient, panda de dropos, surtin aquí a fer alguna cosa! Home, si us plau,
jo crec que fins i tot vostè no està d’acord amb això que diu, crec que s’ha fet
moltíssima feina, i si parlem dels cables elèctrics, escolti, el 82%, vagi vostè a trobar
una altra ciutat que estigui similar, no igual, similar, a tota l’àrea metropolitana, trobi’m
una, i de la que em porti nosaltres anirem al darrera, una.
Y mire, Sr. del Río, preocúpese de ustedes, si quiere, si no quiere no se preocupe
tampoco, pero a nosotros déjenos en paz, porque mire, usted está obsesionado con
nosotros, yo supongo que está nervioso por, no sé, por sus cosas, me parece muy
bien, yo le respeto, no me meto con ustedes, les dejo que vivan, que vivan sus cosas
como tienen que vivirlas, que salgan adelante como puedan, pero ¿usted de verdad
está preocupado por lo que pasa en el PSC? ¿de verdad tiene tiempo para
preocuparse por lo que pasa en el PSC? ¿de verdad tiene tiempo? Oiga, de verdad,
yo, consejo, le iba a decir, no de amigo, porque no amigo, pero sí de compañeros,
llevamos mucho tiempo juntos, preocúpese por lo suyo que “deu n’hi do” la faena que
tiene, “deu n’hi do”.
Nosotros en el PSC tenemos libertad, tenemos diferentes posiciones, somos un
partido de amplio espectro, lo hemos sido siempre, nos hemos ratificado y nos
ratificamos en lo que somos, somos un partido catalán, catalanista, federado con el
PSOE, no somos independentistas y no lo seremos, creemos en el ejercicio de la
democracia y así seguiremos.

Essent les 21 hores, abandonen la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular i la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora del grup
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municipal de Convergència i Unió. Així mateix s’incorpora a la sessió el Sr. Alberto
Sánchez López, regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem a l’apartat de les
mocions de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24, 25 i 26; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 23.- SOBRE LAS AYUDAS AL IBI. Ha estat rebutjada amb 15 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 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 del representant de PxC,
Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 24.- DE RECHAZO A LA CONSULTA ALTERNATIVA DEL 9N. 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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la
votació.

MOCIÓ 25.- SOBRE EL CARACTER APOLITICO DE LA FIESTA DEL CENTRO.
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’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment de la
votació.

MOCIÓ 26.-

SOBRE EL SOTERRAMENT DEL CABLEJAT ELÈCTRIC.
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Sotmetent-se a votació la moció es produeix un empat de 13 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i 13 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 del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Esteve; i del representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment
d’aquesta votació.
De conformitat amb l’article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, es produeix una
segona votació amb el mateix resultat, 13 vots en contra dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i 13 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 del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i del
representant de PxC, Sr. Ordóñez; assistents presents en el moment d’aquesta
votació. Es dirimeix l’empat amb el vot en contra de la Presidència, restant rebutjada
la present moció.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal de Convergència i
Unió, números 27 i 28, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació em sembla que el Sr. Pérez i la Sra. Clar.

SR. PÉREZ
Començo jo?

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ara fa vuit anys que es va destapar un dels majors fraus
financers produïts a l’Estat Espanyol, estem parlant de 5.000 milions d’euros, vingut
de la mà de tres empreses Fórum Filatélic, grupo Afinsa i Arte y Naturaleza, que es
van dedicar a vendre béns tangibles tal com segells i obres d’art, a través d’una

…/…

128

estafa piramidal. Al 2006 es va destapar que els béns venuts eren inexistents i tot
estava essent una mentida, enganyant així a 470.000 famílies arreu de l’Estat
Espanyol, 33.000 a Catalunya, entre els que tenim hospitalencs afectats. Aquestes
empreses es van dirigir preferentment a les persones treballadores que havien
estalviat al llarg de tota la vida i als col·lectius especialment protegits com són les
persones grans, aprofitant-se de la voluntat d’estalvi d’aquestes i la manca
d’informació que van donar els estafadors, i van aconseguir que milers de persones
invertissin en el seu frau.
Descobert l’engany, diferents plataformes i associacions com ADICAE van comerçar
a mobilitzar-se per tal de buscar solucions i poder emparar a les famílies que havien
perdut tants estalvis. Per això, des de la Plataforma Unitària Solució Fòrum-Afinsa, es
demana el recolzament del nostre Ajuntament per tal d’acabar amb el despropòsit
judicial i concursal, mitjançant el suport solidari a una mesura raonable i viable
legalment, consistent en la compra per part de l’Estat, a través de l’Institut de Crèdit
Oficial, ICO, dels drets de crèdit que tenen reconegudes les persones consumidores,
proposta per la que es faria justícia a les múltiples famílies que han perdut tants
estalvis invertits. Gràcies.

SRA. CLAR
Per defensar la moció que fa referència a la llibertat religiosa, voldria fer primer una
modificació “in voce” del títol de la moció, traient l’última part del títol que és
“especialment a Síria i a Irak”.
Diferents organitzacions internacionals, totalment independents, coincideixen a
destacar que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les restriccions
governamentals en matèria religiosa i l’abús de les minories religioses, creix any rere
any. Aquesta situació es reprodueix pràcticament a totes les grans regions del món,
exceptuant el continent americà.
D’entre les diferents confessions religioses que pateixen aquest assetjament,
restriccions i persecució, les esglésies cristianes ocupen un lloc preeminent. Els
cristians, efectivament, són la confessió més afectada, patint restriccions, hostilitats o
assetjaments en 151 països d’arreu del món.
Darrerament aquesta situació s’ha vist agreujada en alguns països de l’Orient Mitjà. A
principis del segle els cristians, en aquest països de l’Orient Mitjà, representaven
aproximadament el 26% de la població total, mentre que actualment no arriben a
representar el 10%, i cada cop més les minories cristianes en aquests països són
perseguides pel fet de professar la seva fe.
És per això que el grup municipal de Convergència i Unió, demanem que s’aprovin
els següents acords:
Manifestar públicament el seu suport, el suport de l’Ajuntament de l'Hospitalet, a les
iniciatives promogudes per part d’institucions internacionals per condemnar i aturar
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les morts i les persecucions basades en motius religiosos que estan patint les
comunitats cristianes arreu del món.
Segon, creure fermament que les diferents confessions religioses tenen en comú la
recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent de ser un
factor de cohesió, però mai un factor d’enfrontament, i encoratjar a les institucions
internacionals i també al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar
esforços a favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i
de religió.
Donar suport a les entitats i organitzacions internacionals que estan realitzant
aquesta ajuda humanitària als desplaçats amb motiu d’aquesta persecució.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs realitzada ja...

SR. BELVER
Per un tema d’ordre, és que en l’acord primer...

SRA. CLAR
Hem dit arreu del món, sí,

SR. BELVER
El modificat diguéssim.

SRA. CLAR
Sí, sí, sí.

SR. BELVER
Val, és que...

SRA. CLAR
Sí, que estan patint els cristians arreu del món.

…/…

130

SRA. ALCALDESSA
Aquesta no sé si és una d’ordre o de desordre, però...

SRA. CLAR
La confessió cristiana és la que està més perseguida arreu del món, actualment a
151 països, això no passa a cap altre confessió.

SR. BELVER
A veure, jo la versió que tenim diu, el primer acord: “Manifestar públicament el seu
suport a les iniciatives promogudes per part d’institucions internacionals, per
condemnar i aturar les morts i les persecucions basades en motius religiosos a tot el
món.” Aquest és el text que tenim.

SRA. ALCALDESSA
Aquest és el text o no?

SRA. CLAR
Val, llavors ha estat un error meu, perquè jo pensava que la modificació només era la
part final on havíem de treure “en alguns països de l’Orient Mitjà”. Val, ha estat un
error meu.

SR. BELVER
Que no és que la tinguem escrita nosaltres, que és la que ens va arribar.

SRA. CLAR
D’acord.

SRA. ALCALDESSA
És el que es vota.
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SRA. CLAR
Val, sí, és el que es vota, el que ha dit el Sr. Belver és el que es vota.

SR. BELVER
Val, val.

SRA. ALCALDESSA
És la que usted tiene.

SR. BELVER
Manifestar públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part
d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions
basades en motius religiosos a tot del món. Sí?

SRA. ALCALDESSA
¿Abrimos un turno de dudas? Bé, a veure, la moció que portem a aprovació és la que
s’acaba de llegir, per tant, procedim al posicionament de tots els grups polítics i
cadascú que digui el que cregui convenient. Comencem pel Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos favorablemente en la moción número 27, sobre
los afectados por el fraude Fórum Filatélico y sobre la moción número 28, es un
poco… he entendido que ahora desde el grupo proponente han quitado lo de
especialmente en Síria y Irak en el título, pero nosotros los que tenemos es cierto que
de la original se suprimió lo de los cristianos y se generalizó. Nosotros votaremos
favorablemente, independientemente de que hayan quitado lo de los cristianos, es
cierto, que se persiga a alguien por su orientación o por su religión o por su fe, pero
es una lástima que lo hayan quitado, porque lo que está claro es que la religión más
perseguida en el mundo es la religión cristiana, entonces claro, al final, sobretodo en
la situación a la que nos ha dado y con la esmena que hicieron, claro, parece como si
lo de poner lo de cristianos, pues diese cierta grima a la gente, o sea, que si se
persigue a los otros hay que anunciarlo, pero si se persigue a los cristianos no, y
entonces globalizamos. La moción, la verdad, es que tiene, bueno, la consideramos
des de nuestro punto de vista muy buena, y sobretodo focalizar en las comunidades
cristianas de todo el mundo.
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Es cierto que hay minorías que sufren persecuciones, como puede ser la budista en
China o puede ser la hindú en Pakistán, pero quien realmente sufre la persecución
más salvaje son las minorías cristianas en los países no cristianos o donde no son
mayoría, y demás siempre coincide que son perseguidos por las comunidades
musulmanas, por el islam. Entonces, cuando hablamos de la persecución, claro,
entiendo que aquí cuando hablan de la persecución y cuando todos hablamos de la
persecución, no es que alguien se le insulte o no se le insulte por tener una
determinada fe, cuando hablamos de la persecución, hablamos de las imágenes tan
explícitas de salvajismo que estamos viendo, hablamos de las crucifixiones de
cristianos, imágenes de vídeos donde se ven a guerreros islamistas pisando bebes
cristianos, hablamos de los secuestros de niñas, hablamos de violaciones, hablamos
de muchas cosas que además son públicas y notorias.
Y además es muy preocupante, porque este peligro, este peligro que tenemos con el
islamismo, este peligro tan latente hoy en día, es un peligro que se está trasladando
aquí, que se está trasladando a nuestras sociedades y ya no simplemente que se
esté trasladando, ya no al nivel de salvajismo donde operan estos grupos,
obviamente aquí no lo pueden hacer porque no son mayoría, pero seguro que si
fuesen mayoría aquí nos harían lo mismo a los cristianos. Y tenemos muchos
ejemplos además, tenemos ejemplos aquí en Europa, tenemos ejemplos, por
ejemplo, quien puso las bombas en un tren en Madrid y mató a 200 personas,
tenemos los ejemplos en muchos países de Europa, hace poco entraron en un centro
judío y mataron o mató uno de los lobos solitarios, que se llaman, a varias personas.
Por tanto, es un problema que a veces la sociedad parece que pase de puntillas, que
tenemos otro problema, pero en un corto o medio plazo, ese problema grave que
tienen en países como Siria, como Irak, como en Nigeria, todo esto lo vamos a
trasladar aquí y esto en un breve plazo lo vamos a vivir en nuestras calles, como se
está viviendo, pues en las periferias de las ciudades francesas y se está viviendo en
muchos sitios. Hoy en día, pues, bueno, simplemente ver las noticias, ver que en una
ciudad alemana como Colonia, pues existe ya la policía de la sharia, que ahora de
momento se dedica a controlar a los musulmanes, pero bueno, dentro de nada nos
van a decir a los cristianos o a los no musulmanes lo que debemos o no hacer.
La verdad es que poco más que decir, o sea, simplemente viendo lo que sufren las
comunidades cristianas del resto del mundo, nos es una lástima que hayan quitado
específicamente lo de cristianas, porque se les persigue precisamente por ser eso, o
sea, se les persigue por ser cristianos allí, entonces, realmente lo grave es eso, ya no
se les persigue por ser diferentes a, porque en muchos países musulmanes se
persigue o estos grupos islamistas persiguen a todo el mundo que es diferente a ellos
o a su mentalidad, pero en países donde a lo mejor no llegan al nivel de lo que es el
estado islámico hoy en día, el ser cristiano allí es realmente duro y te persiguen por
ello y judicialmente estás considerado diferente, o sea, ya las mismas leyes de estos
países, en algunos países musulmanes, simplemente por ser cristiano, cuando tu vas
a un juzgado, ya te juzgan diferente.
Por tanto, le repito, votaremos a favor, pero nos hubiese gustado que no quitasen
específicamente lo de las comunidades cristianas, porque es lo que yo creo que en
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el… además es lo que le da mucho sentido al texto de la moción y el acuerdo ese,
pues bueno, es lo que le hace fallar un poco.

Essent les 21.10 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. PEREA
Sr. Esteve té vostè la paraula per el posicionament.

SR. ESTEVE
Sí, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votarem favorablement
a la primera de les mocions, el tema sobre el Fórum Filatélico, en definitiva també
nosaltres hem defensat, des del Parlament de l’Estat Espanyol, que la Comissió
d’Economia i Competitivitat tirés endavant una proposició no de Llei en aquest sentit,
llegeixo literalment el que vam proposar en aquell moment: “Que el Congreso de los
Diputados inste al Gobierno a buscar una solución para los pequeños ahorradores,
afectados por el fraude de las empresas Fórum Filatélico S.A., AFINSA, etc, que les
permita avanzar, a la mayor brevedad posible, hacia la financiación de su proceso
judicial y a valorar detenidamente y aceptar en su caso, la propuesta planteada por la
Plataforma Unitaria Solución Fórum-Afinsa, para buscar una solución a los afectados,
consistente en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del ICO,
dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios, una oferta de
adquisición de las cantidades reconocidas como crédito, en los respectivos
procedimientos concursales en curso.” Per tant, estem d’acord amb la seva moció i
veiem que és positiu que aquest Ple d’aquest Ajuntament, doncs s’afegeixi a diversos
parlaments i municipis que ja s’han pronunciat a favor d’aquestes persones que s’han
sentit estafades.
Respecte a la segona moció, veiem positiu que en els acords es parli de motius
religiosos en general i no només cristians, jo crec que si parlem de motius religiosos
en general som inclusius i, per tant, estem criticant que hi hagi persecució religiosa
també dels cristians, però també d’altres confessions. I lamentem el discurs que ha
fet el portaveu de Plataforma per Catalunya, aquesta tesi, aquest discurs tremendista,
islamòfob absolutament, no hi ha cap religió al món, cap, que fomenti la violència, hi
ha individus o col·lectius d’individus, que interpreten malament la religió i llavors
fomenten la violència, però no hi ha cap religió, l’islam tampoc, que fomenti la
violència. Per tant, sobren les paraules que vostè ha dit tan tremendistes i
islamòfobes.
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SRA. PEREA
Molt bé, pel posicionament del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Respecto a la moción referente a los ahorradores afectados por el fraude
de Fórum Filatélico, Afinsa, Arte y Naturaleza Gespart, estamos hablando de 470.000
familias afectadas que han perdido los ahorros de su vida, de familias donde la
mayoría además son personas humildes, con pocos recursos económicos y
necesitadas de una solución definitiva a su problema. Creemos necesario encontrar
una solución justa y viable que solucione la situación de esas familias y, por tanto,
vamos a apoyar la moción.
La siguiente propuesta, lo que nos pide es el apoyo al cumplimiento de los derechos
humanos, de la libertad y los respetos a la vida, de aquellos colectivos que están
siendo perseguidos y asesinados por su condición religiosa. Nosotros también
lamentamos que se haya quitado el término cristiano, porque es cierto que es el
colectivo religioso más castigado, eso no lo podemos negar, hoy en día ser cristiano
en según qué lugares del mundo te puede costar la vida. Y hoy, lamentablemente,
estamos viendo en todos los telediarios de todos los días, pues ese grupo de
terroristas llamado estado islámico, que siembra el terror matando a aquellos que no
renuncian a su religión a favor del islam. Y es cierto que ellos no entienden lo que es
el islam, el islam no es violencia, eso también es cierto, pero no es menos cierto que
los cristianos es el colectivo religioso más perseguido y más castigado actualmente.
Y, como en este caso, también otros muchos distintos países donde ser misionero,
que van a ayudar a quien más lo necesita, es objeto de persecución por el simple
hecho de tu condición cristiana. Por eso mismo también, insisto, lamentando que
hayan quitado esa etiqueta, esa digna etiqueta de cristiano, votamos a favor de la
moción.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. Belver, per posicionament del Partit Socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea. Respecte a la primera moció de Fòrum Filatèlic i Afinsa,
nosaltres votarem favorablement, lamentem tremendament el patir de tota aquesta
gent que porten ja com vuit anys des que va esclatar tot el tema de l’estafa, d’aquesta
estafa pura i dura piramidal, i esperem una pronta solució judicial i que aquells que es
van lucrar i molt, per cert, de tota aquesta història, siguin els que acabin pagant allò
que els hi van robar, per estafa, als pobres estalviadors que van confiar en el seu
producte. Això no treu que haguem des de les administracions també fer una mica
d’acte de constricció i si haguéssim estat més, diguéssim, més atents a tot el que
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passava, a cóm es canviava la qualificació del producte, dels productes que eren i
que, per tant, això va significar que els nivells de control es relaxessin moltíssim, i
això és el que va poder facilitar que els estafadors, que són els autèntics culpables,
poguessin tirar endavant aquesta estafa.

I respecte de la moció de la persecució religiosa, aquí s’ha dit, jo crec que ser inclusiu
és justament el contrari de ser exclusiu, per tant, aquí del que es tractava era de
incloure, de no poder emparar cap tipus de violència en nom de cap Déu, cadascú té
el seu o els seus, però que cap d’ells pot servir, ni de fet serveix, en la literatura de
cap de les religions conegudes al món, per assassinar o per intentar exterminar o per
agredir, a un poble sencer. Per tant, jo crec que el fet de fer extensiu al conjunt de
religions el que ens fa és ser més inclusius, evidentment que això inclou, com no
podia ser d’una altra manera, la religió cristiana, faltaria més, però també totes les
altres, perquè la història no s’escriu només en els últims 15 dies, diguéssim que la
història és prou llarga com perquè tothom, en un o un altre moment, en nom del seu
Déu hagi fet autèntiques bestieses, per tant, crec que val la pena que siguem
inclusius i que, a partir d’ara, d’aquest moment, el nostre gra de sorra, perquè en nom
de cap Déu, ningú se senti legitimat per agredir al seu veí.

Essent les 21.17 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, Sra. Clar.

SRA. CLAR
En nom de Convergència i Unió confessar que em sento avergonyida, mai a la vida
m’hagués pogut imaginar que cap dels regidors que estem avui asseguts, en una
moció que dintre dels acords diu:“creure fermament que les diferents confessions
religioses tenen en comú la recerca de la pau i la convivència pacífica”, algú podria
arribar a fer un discurs com el que hem hagut de sentir amb vergonya, Sr. Ordóñez.
De debò, si arribo a saber, a sospitar mínimament que seria capaç de fer un discurs
en aquest sentit, no hagués presentat mai a la vida aquesta moció, sincerament.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs passem Sra. Secretària...Sr. Pérez, disculpi.
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SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Perea. Bé, jo volia agrair als regidors d’aquest Ple, el recolzament que
han fet a la moció que hem presentat i efectivament, a veure si es fa justícia amb
aquesta gent, treballadors, gent gran, molts ja no hi són, molts s’han mort, però tenen
dret els seus descendents a cobrar aquests diners. Moltes gràcies.

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Perea. Bien, usted elige las mociones que quiere presentar o que no
quiere presentar, y nos da igual, absolutamente igual, por mucho que ponga cara de
enfadada y hagan estos teatrillos, nos da absolutamente igual de lo que sientan
vergüenza. Más vergüenza siento yo cuando veo que el gobierno de mi región está
gobernado por ustedes, que no paran de robar, eso sí que es sentir vergüenza, pero
bueno…

SRA. PEREA
Sr. Ordóñez, me parece que lo de robar sobra, más que nada porque es un delito,
perdone, es un delito.

SR. ORDÓÑEZ
Es un delito, por eso están siendo juzgados precisamente…

SRA. PEREA
Le agradecería que fuera correcto en las palabras.

SR. ORDÓÑEZ
Bueno, les agradecería que lo fuesen conmigo también, entonces es cuestión de
reciprocidad.

SRA. PEREA
Acabe, por favor, Sr. Ordóñez, acabe.
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SR. ORDÓÑEZ
No, tengo mi tiempo. Bien, luego, sobre lo que decía el portavoz de Iniciativa es muy
curioso, que nos hable de tremendistas, cuando bueno, si es que sólo hay que ver las
imágenes, de qué tremendismo hablamos, si sólo hay que ver lo que pasó en Madrid,
de qué tremendismo hablamos, lo que pasó en Londres, de qué tremendismo
hablamos, una cosa es que nosotros diésemos datos o dijésemos cosas que no han
pasado, pero es que son hechos objetivos de lo que ha pasado.
Y luego nos habla, cuando nos habla de lo que sobra o no, nosotros, mire, lo que le
animamos es a dar un mitin, con todo esto que piensa, a un territorio controlado por
el estado islámico, entonces, cuando usted dé un mitin ahí y les diga todo esto que
usted nos dice en los Plenos, pues entonces luego nos viene, si es que vuelve, y nos
cuenta cómo ha ido el mitin y si usted les ha convencido.
Entonces, las minorías perseguidas en el mundo, mayoritariamente son las cristianas,
y donde hay países gobernados por fundamentalistas islámicos, se persigue a todo
aquel que no tenga su religión, y es así, es así, y no simplemente, como hemos
dicho, a los cristianos o no cristianos, vaya a un país gobernado por esta gente y mire
a ver lo que le pasa a los homosexuales, entonces, no sólo se persigue por la
religión.

SRA. PEREA
Muy bien Sr. Ordóñez. Sra. Clar, jo crec que se l’ha de felicitar, perquè ha aconseguit
el consens de tots els grups, més enllà de comentaris que a vegades, bé, no queden
recollits en l’acord de la moció. Ràpidament, Sra. Clar.

SRA. CLAR
I des de Convergència i Unió el que no farem mai a la vida és baixar a aquest nivell
de discurs, per confrontar aquest tipus..., és que no es poden dir ni idees, no és pot
dir.

SRA. PEREA
Molt bé, doncs moltes gràcies i de nou felicitats Sra. Clar. Sra. Secretària.

Essent les 21.25 hores, abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 27.- DE SUPORT ALS PETITS ESTALVIADORS AFECTATS PEL FRAU
DE FÓRUM FILATÉLICO, SA, AFINSA BIENES TANGIBLES, SA I ARTE Y
NATURALEZA GESPART, SL.
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:

Donat que han passat més de vuit anys des de l'esclat de l'escàndol financer de les
entitats Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. i Arte y Naturaleza
Gespart, S.L., que va afectar i va fer perdre els estalvis a 477.351 famílies (31.343 a
Catalunya), majoritàriament petits estalviadors, amb un import global del frau que va
ascendir a més de 4.800 milions d'euros.
Atès que entenem que aquest Ajuntament ha de mostrar el suport a una solució
efectiva per als afectats de la mateixa manera que s'ha fet en d'altres ajuntaments de
l'estat espanyol així com les Corts d'Aragó, les Corts Valencianes, l'Assemblea
Regional de Múrcia així com el Parlament de Galícia i d'Astúries a tots ells per
unanimitat.
Vist que vuit anys després de l'esclat del cas, el procediment de liquidació concursal
es troba, a la pràctica, paralitzat, degut a la ineficàcia davant un macropocés
d'aquesta envergadura i amb una conjuntura econòmica desfavorable. Darrere d'això
s'hi troben 470.000 persones que esperen justícia, de les quals han mort un important
nombre per la seva elevada edat. Cada any perdut pesa com una llosa per a les
famílies que no poden recuperar els seus estalvis, i més en un moment d'especial
necessitat com és la present crisi econòmica. Per això és urgent que l'Estat, com a
ens permanent, aprovi com més aviat millor una solució a aquest greu problema
social.
Atès que les dades avui completament constatades per les Administracions
Concursals sobre les famílies que han perdut els seus estalvis, i el tipus de productes
que aquestes empreses comercialitzaven, demostren el seu caràcter popular i la seva
pertinença a estrats socials humils que van confiar en aquestes empreses com
qualsevol estalviador ho feia amb entitats financeres reconegudes. El 94,81% dels
afectats tenien invertides quantitats inferiors a 50.000€ totes elles provinents,
majoritàriament, d'estalvi familiar obtingut en períodes de fins a 20 anys; existint, a
més, una proporció molt elevada de perjudicats que percebia per aquests estalvis
complements de pensió que podien oscil·lar entre 100 i 400 euros mensuals.
Atès que el paper i responsabilitat de l'Estat és central en la recerca d'una solució.
Per això urgeix resoldre el problema d'una manera beneficiosa per la ciutadania i per
la dignitat i credibilitat de l'estat de dret.
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Donat que, malgrat l'abast social i econòmic del problema, encara no s'han
instrumentat mesures extraordinàries de resposta a la situació en què es troben
nombrosos consumidors que van ser víctimes d'unes actuacions que estan sent
objecte d'investigació penal. I la perspectiva és que la durada dels procediments
judicials en curs serà molt dilatada, fet que fa necessari i urgent trobar una resposta
eficaç al problema plantejat.
Atès que de la “Plataforma Unitària Solució Fòrum-Afinsa”, conformada per ADICAE
(Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances) i per la Federació de Clients
d'Afinsa i Fòrum Filatèlic, que en el seu conjunt agrupa i defensa a més del 50% de
les famílies afectades, s'ha plantejat a les institucions una fórmula de solució que
donaria satisfacció raonable i anticipada a les resolucions judicials a la quasi totalitat
de les famílies afectades per la insolvència de les empreses que es troben en
procediments concursals.
Vist que la proposta consisteix, en síntesi, en què el Ministeri d'Economia i
Competitivitat, a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), dirigeixi als que ostenten la
condició de consumidors i usuaris una oferta d'adquisició, per un determinat
percentatge del seu valor nominal, de les quantitats reconegudes com a crèdit
ordinari en els respectius procediments concursals en curs de Fórum Filatélico, S.A.,
Afinsa Bienes Tangibles, S.A. i Arte y Naturaleza Gespart, S.L.
Atès que no es tracta d'una fórmula nova, ja que ja es va aplicar en un altre gran
escàndol, com va ser el de la cooperativa Promoció Social d'Habitatges (PSV) i, a
més, no incrementa el dèficit públic ni el deute, ja que l'ICO adquiriria un actiu en
procediments concursals que, a més, li suposa un desemborsament real equivalent
menor al nominal dels drets que adquireix.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el suport i solidaritat amb els petits estalviadors afectats pel frau
de les empreses Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. i Arte y
Naturaleza Gespart, S.L.
SEGON.- Instar al Govern espanyol a:
1. La recerca d'una solució per a aquests petits estalviadors, que els permeti avançar
al més aviat possible cap a la finalització del seu procés judicial.
2. Que valori detingudament i, si ho estima procedent, accepti i dugui a terme, la
proposta plantejada per la “Plataforma Unitària Solució Fòrum-Afinsa”, per buscar una
solució als afectats per aquest frau consistent en què el Ministeri d'Economia i
Competitivitat, a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), dirigeixi als que ostenten la
condició de consumidors i usuaris una oferta d'adquisició de les quantitats
reconegudes com a crèdit ordinari en els respectius procediments concursals en curs.
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TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern espanyol i a l’Associació
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (AICEC-ADICAE).

MOCIÓ 28.- EN SUPORT DE LES INICIATIVES INTERNACIONALS PER
DEFENSAR LA LLIBERTAT RELIGIOSA I DENUNCIAR LA PERSECUCIÓ DELS
CRISTIANS AL MÓN.
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:

En la Declaració Universal dels Drets Humans del 10 de desembre de 1948, els
estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils,
econòmics, polítics, socials i culturals, entre els quals s’inclou el dret de tota persona
a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.
D’acord amb aquesta Declaració, tothom té els drets i llibertats que s’hi proclamen,
sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol
altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
Catalunya sempre ha defensat el respecte i compliment dels drets humans i s’ha
mostrat contrari a la persecució de les persones per qualsevol motiu, tal com
constaten la Declaració institucional sobre la commemoració del 52è aniversari de la
Declaració universal dels drets humans de 29 de novembre del 2000 o la Declaració
del Parlament de Catalunya amb motiu del 60è aniversari de la Declaració universal
dels drets humans d’1 de desembre del 2008, entre d’altres, i és que cap causa no
mereix la mort d’innocents.
Així mateix, el compromís del poble de Catalunya a favor de la pau i de la resolució
pacífica dels conflictes per contribuir decididament a la construcció d’un nou ordre
mundial més just és manifest des de fa molts anys.
Ara bé, els estudis d’organitzacions internacionals independents coincideixen quan
destaquen que les hostilitats socials relacionades amb la religió, les restriccions
governamentals en matèria religiosa i l’abús de les minories religioses creix any rere
any. Aquesta situació es reprodueix pràcticament en totes les grans regions del món,
excepte al continent americà. D’entre les diferents confessions religioses que
pateixen assetjament, restriccions o persecució, les esglésies cristianes ocupen un
lloc preeminent. Els cristians, efectivament, són la confessió més afectada, patint
restriccions, hostilitats o assetjaments en 151 països d’arreu del món.
Darrerament, aquesta situació s’ha agreujat en alguns països de l’Orient Mitjà. A
principis del segle XX els cristians suposaven el 26% de la població total, però
actualment només en representen un 10%, i cada cop més les minories cristianes
d’aquests països són perseguides pel fet de professar la seva fe.
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Malauradament, les matances sistemàtiques d’ètnies i pobles també tenen molt a
veure amb les creences i la religió. No endebades, alguns dels episodis més
dramàtics que s’han viscut els darrers mesos a l’Iraq i Síria han estat qualificats per
historiadors i analistes internacionals com “un crim contra la civilització i contra la
humanitat”.
Davant d’aquesta persecució, moltes han estat les veus que s’han alçat per denunciar
la situació i alhora per fer crides a favor de la pau, la convivència i la reconciliació.
Diferents caps d’estat i de confessions religioses com també moltes altres
personalitats d’altres àmbits s’hi han referit en reiterades ocasions i han promogut
personalment actuacions en aquesta línia.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet els següents acords:
PRIMER.- Manifestar públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part
d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions
basades en motius religiosos a tot el món.
SEGON.- Creure fermament que les diferents confessions religioses tenen en comú
la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent de ser un
factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i encoratja a les institucions
internacionals, i també al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar
esforços a favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i
de religió.
TERCER.- Donar suport a les entitats i organitzacions internacionals que estan
realitzant ajuda humanitària als desplaçats amb motiu d’aquesta persecució.
QUART.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la
Generalitat, Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de
Catalunya (FMC)

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 29 i 30 , es produeixen les
intervencions següents:

SRA. PEREA
Sr. Esteve, té la paraula per defensar les mocions.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea. Per presentar les dues mocions que en aquest Ple presentem
com a Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, la primera d’elles
és un suport al Manifest de la Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores, que és la que
tira endavant tot els projectes de ciutats educadores a l’Estat, doncs ha fet un
manifest en relació a la Llei, la coneguda LRSAL, la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
L’Hospitalet és membre de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores des del
1993, i aquesta associació que agrupa 477 ciutats de tot el món, doncs a l’Estat està
representada per 168 ciutats. Una d’elles som nosaltres, que tenim la responsabilitat
de coordinar, dins d’aquesta xarxa estatal, la comissió de treball que impulsa
l’aprenentatge entre els nostres joves.
L’assemblea d’octubre del 2013 que es va celebrar a Gandia, d’aquesta xarxa estatal,
va encarregar una comissió de seguiment que elaborés un estudi sobre cóm
impactava la LRSAL en les competències educatives de les nostres ciutats i, per tant,
cóm aquesta Llei, doncs atemptava contra la Carta de Ciutats Educadores.
Aquest anàlisi ha provocat un manifest que posa sobre la taula un seguit de
consideracions. Consideren que la ciutat és el marc i l’agent educador que permet
formar a les persones, el municipi, per la seva proximitat, és el marc ideal per fer
escola de ciutadania. A les Ciutats Educadores expressen també la seva profunda
preocupació davant de l’aprovació de la Llei de racionalització, LSRAL, que
concedeix les competències als municipis amb estricta subjecció a la normativa
d’estabilitat pressupostària, per tant, si hi ha pressupost o si tenen unes condicions
econòmiques determinades, poden exercir competències educatives i, si no les
tenen, doncs no ho poden fer.
Aquesta Xarxa de Ciutats educadores també lamenta, en aquest manifest, la
desaparició de la competència municipal referent a la possibilitat de realitzar activitats
complementàries de les pròpies, d’altres administracions públiques i impossibilita als
ajuntaments que tinguin dificultats econòmiques, la capacitat de complementar la
tasca educativa des de la ciutat.
Per tant, a la nova llei ja no es parla de gestió pública, de millorar la gestió pública,
l’educació i de millorar la participació ciutadana, si no que es parla de menys
despesa, estabilitat pressupostària, estalvi net de recursos, etc. Quan vostès, ho
saben, és absolutament injust, perquè les administracions locals representem tan sols
el 13% de despesa pública i un 4,1% del deute públic, i en canvi l’Estat, que
representa el 53% de la despesa pública, representa també el 65, quasi el 66% del
deute públic.
Per tant, el manifest demana, explícitament, que es reconegui per part de l’Estat i de
les administracions autonòmiques, el treball que les Ciutats Educadores realitzem des
de fa més de 20 anys, que contemplin els arguments que ja he explicat anteriorment,
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que es tinguin en compte a l’hora de confeccionar els decrets que despleguin aquesta
llei, i es reconegui que tots els habitants de la ciutat i, per tant, tots els municipis
tenen dret a reflexionar i participar en l’educació de la seva ciutadania.
Per això hem portat aquesta moció a aquest Ple, perquè donar..., és important que
donem suport al manifest de la Xarxa estatal de Ciutats Educadores en contra de la
LRSAL, reiterem el rebuig d’aquest Ajuntament a l’esmentada Llei i demanem, un cop
més, que es retiri.
La segona de les mocions que presentem, també és una moció en suport a un
manifest, el manifest que han signat moltíssimes entitats del nostre país, per tancar
els CIE, els centres d’internament d’estrangers, en concret el de Barcelona.
Segons la definició legal dels CIE, son establiments públics de caràcter no
penitenciari, on s’hi reté de manera cautelar i preventiva als estrangers sotmesos a
expedient d'expulsió, de fet són instruments de criminalització de les persones
estrangeres sense recursos.
El centre d'internament de la Zona Franca, que està a escassos kilòmetres de la
nostra ciutat, no compleix amb els requisits mínims dels drets humans, ni reuneix les
condicions necessàries per atendre una persona dignament, convivint interns que
estan complint alguna condemna, que a més se'ls coacciona per acceptar l'expulsió,
conviuen aquests presos, doncs condemnats amb d'altres que només han comès la
falta administrativa per no tenir papers.
Res del que van acordar els jutges en la modificació del reglament s'està complint, ni
han començat les obres que van exigir els jutges de control, ni són eficients els
protocols de seguretat pels interns, ni es compta amb personal sanitari suficient, tal
com els jutges han demanat.
La Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya va aprovar una
Resolució, en la que reitera la necessitat de fer una reconsideració integral dels CIE i
també, evidentment, el de la Zona Franca, a fi que els drets humans estiguessin
garantits i insistia aquesta Comissió de Justícia en la necessitat que els organismes
encarregats per llei de garantir el respecte als drets humans, puguin visitar, sense
impediments, aquests tipus de centre, que són normalment negades les visites als
representants institucionals.
Diverses entitats i persones de Catalunya han endegat una mobilització ciutadana
d’ampli suport, que pretén tancar el Centre d’Internament per a Persones Estrangeres
de Barcelona i en el seu Manifest diuen que no accepten, ni entenen, l’existència de
llocs on es poden retenir, fins a dos mesos, persones que no han comès cap delicte,
sinó tan sols una falta administrativa, i fer-ho amb menys garanties encara que en la
presó.
Un espai on es vulneren de forma sistemàtica els Drets Humans, i un espai totalment
opac, al qual les organitzacions i institucions que vetllen pels Drets humans no poden
accedir ni exercir cap control.
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Els CIES són només una part de l’entramat social molt més ampli que permet la
discriminació i la violència d’unes quantes persones sobre d’altres, amb redades, amb
vols de deportació, amb devolucions en calent, com hem vist darrerament a les
tanques de Ceuta i Melilla.
Per tot això, el Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa proposen en aquest Ple l’adopció dels següents acords:
Donar suport a la Resolució 782/X del Parlament de Catalunya, sobre el Centre
d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, reclamant que, mentre estigui en
funcionament, els drets humans hi estiguin garantits.
Segon, manifestar el suport i l’adhesió al Manifest “Tanquem els CIE de Barcelona”.
I tercer, denunciar l’intent permanent de contaminar la mirada de la ciutadania cap a
la persona migrant amb l’estranyesa, la desconfiança, les sospites i la por, com
lamentablement fa uns minuts hem pogut sentir en aquest Ple. Gràcies.

Essent les 21.30 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per al posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma per Catalunya votará favorablemente a la primera moción y,
lógicamente, votaremos en contra de la segunda moción. Una moción que Izquierda
Unida nos trae pidiendo el cierre de los CIE, una moción realmente cargada de
demagogia, pero bueno, hay dos cosas en las que sí que estamos de acuerdo.
Uno, que los CIE tienen que ser unos centros de internamiento dignos, donde no
puede haber, obviamente, saturación, ni pueden estar dos meses, sino que los
trámites de expulsión se tendrían que solventar, pues mucho antes, en unos días a
poder ser. Y luego otra cosa que, bueno, si ustedes quieren cerrarlos, pues a lo mejor
sí que hay que cerrarlos, ya que en los CIE quien está interno son personas que
están de forma irregular en nuestro país.
Por tanto, esa gente que está de forma irregular tiene que ser expulsada, es que nos
hace mucha gracia porque luego, aparte de entrar en la demagogia de los Derechos
Humanos, ustedes además hacen una cosa que, para no abordar un tema global, es
que focalizan, no en la inmigración como concepto, focalizan en el inmigrante,
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entonces es ese terreno en lo que es peligroso entrar. Pero lo que hay que abordar y
lo que se debe tratar desde su raíz además, es el fenómeno de la inmigración ilegal.
Y, aparte también, nos gustaría saber, aparte de la crítica que hacen al CIE, qué
proponen ustedes, qué proponen, que quitemos vallas, que quitemos fronteras, que
entre todo el mundo, que les demos una paga, claro, qué proponen ustedes si
cerramos eso, si no hay control ninguno, o sea, ustedes lo que están haciendo
además es, por un lado demagogia porque tampoco dan soluciones a nada, pero es
una irresponsabilidad, porque ustedes lo que están alentando con cosas así o con
otras cosas que se le da a todo inmigrante irregular, es el efecto llamada a esta
gente, esta gente, lógicamente, si eso fuese así, pues dirían, bueno, pues seguimos
viniendo.
Y entonces hay que ver el coste para nuestra sociedad, porque claro, ustedes solo lo
enfocan desde los inmigrantes, pero claro, a quien discriminan continuamente es a
nuestra sociedad, porque eso también tiene un coste, y además el coste es altísimo,
y básicamente para la gente que vive en zonas obreras, claro, para la gente de clase
alta, pues el coste de la inmigración masiva esa gente no lo nota, pero los vecinos de
Hospitalet, que es zona de clase trabajadora, esta gente sí que lo nota.
Cómo lo nota, pues lo hemos notado de muchas maneras, sobretodo la clase
trabajadora, pues ha visto competencia desleal en horarios de comercios, ha visto o
sufre el descenso de sus salarios, porque los grandes empresarios quieren contratar
mano de obra barata, creación de guetos siempre en zona obrera, nunca en
Pedralbes, nunca en Les Corts, nunca en Bonanova, siempre en barrios como
Florida, como Pubilla Cases, como Torrassa. Nosotros somos quienes sufrimos este
tipo de inmigración ilegal.
Pero claro, todo esto, obviamente donde hay que tratarlo y donde hay que evitarlo es
en su raíz y eso es en sus países de origen. Y obviamente tenemos que ser
conscientes de quien es culpa y la culpa obviamente no es de esa persona
desesperada que viene y salta una valla, la culpa obviamente es del capitalismo
salvaje del cual vosotros además formáis parte, y que lo que le ha interesado a las
grandes multinacionales, a las grandes empresas y a la gran banca en la cual
miembros también de Izquierda Unida y de Iniciativa están metidos, es ir a explotar
los recursos de esos países y aprovecharse sobre todo de los recursos naturales de
esos países.
Entonces, qué proponemos, obviamente lo que hay que hacer es que trabajar en la
línea de redefinir la relación entre los países. Lo que tenemos es, primero de todo,
ayudar a esos países a prosperar y que prosperen en su tierra, y esa gente tiene todo
el derecho del mundo a prosperar en su tierra y a crear un futuro en su tierra, sin
injerencias externas, pero mientras no sea así y eso es culpa del sistema del cual
ustedes hace muchos años, pero muchos años, que están sentados en sillas de
poder y tienen mucha culpa, mientras no sea así, hay que evitar, como sea, la
inmigración ilegal, y lo que hay que hacer, obviamente, es apoyar a las fuerzas de
seguridad del Estado que luchan contra esa inmigración ilegal, y eso es lo que hay
que hacer.

…/…

146

Porque además a quien interesa todo este flujo migratorio, sólo hay a tres tipos de
personas o de entidades que interesa, uno, a las grandes empresas para pagar
sueldos más baratos, bajar el coste de la mano de obra autóctona, dos, a mucha
gente de ONG que tiene sueldos a través de subvenciones de entidades públicas,
como es el Ayuntamiento de Hospitalet, tampoco hay que ir muy lejos, que viven de
eso, entonces esta gente, obviamente, está muy interesada en mociones como las
que ustedes traen, gente, por ejemplo, usted además, usted que la ha presentado
creó una asociación en la que hay gente que vive de eso. Y, tercero, obviamente
partidos políticos, entre los cuales también se encuentra el suyo, que lo único que
buscan de la inmigración es al final hacer un discurso muy bonito, para que esta
gente les acabe votando. Y esas son las tres cosas o fenómenos o entidades o
personas que quieren fomentar que siga la inmigración.
Y luego además ustedes dirán que es un discurso tremendista o racista, si dirán lo
que sea, pero cuando usted va a hablar con la mayoría de gente de zonas obreras,
de zonas donde nos vemos afectados por este tipo de problemas, piensan así. Si
para ustedes racista es la mayoría de gente, pues que lo sea, pero el descalificar
simplemente por descalificar, sin entrar a rebatir argumentos, pues denota la pobreza
de sus argumentos.

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

SR. MONRÓS
Quant a la moció 29, votarem a favor i quant a la 30 farem una exposició.
Un centre d’internament d’estrangers en principi és un establiment públic de caràcter
no penitenciari i on es retenen, de manera cautelar i preventiva, estrangers sotmesos
a expedients d’expulsió. Són un instrument molt estès a la Unió Europea i actualment
a Espanya hi ha vuit centres. Nosaltres no ens oposem frontalment, des de
Convergència i Unió, al tancament, sinó que el que volem és demanar millorar el
control i el bon funcionament d’aquests, per tal que no es vulnerin els drets
fonamentals dels interns.
El que proposaríem seria una esmena en l’acord, que ja sé que no ens l’aprovaran,
però bé, ens abstindrem d’aquesta moció, perquè el que nosaltres voldríem seria el
següent redactat: Exigir la designació de jutjats que exerceixin la funció de control
específic dels CIE i la dotació de contingut d’aquests jutjats, especialment amb la
creació d’un fòrum específic de jutges i magistrats, per a la comunicació entre els
jutges amb funcions de control dels mencionats centres d’internament d’estrangers, i
exigir el desenvolupament reglamentari del règim dels CIE, per assegurar l’ordre i la
correcta convivència entre estrangers i assegurar el compliment dels seus drets i
deures.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa, votamos en contra de las dos mociones. La moción referente
al centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca, en primer lugar, pedir
que se cierre ese centro sin plantear qué solución damos a las personas que están
allí en situación irregular y, por tanto, pendientes de expulsión, creemos que no es la
solución, es más bien una irresponsabilidad.
Lo que se produjo el 30 de diciembre de 2013, que mencionan ustedes en su
propuesta, fue un incidente como el que se produce en distintos centros
penitenciarios también de Cataluña, y creemos que no se puede elevar a
consideración de categoría. Así por ejemplo, incidentes como el que se produjo en
Figueras, en el centro penitenciario de Figueras de Puig de les Basses, y que
afectaron a la propia seguridad del centro, es eso, fue un incidente, que se tiene que
evitar, pero que no podemos elevar a categoría.
Como usted bien sabe, un grupo de diputados del Parlament de Catalunya visitaron
el centro de internamiento de extranjeros, si no lo sabe, se lo digo ahora, el 30 de
enero de 2014, y mantuvieron un encuentro con el director general de la policía y
pudieron comprobar que en CIE se respetan los derechos de los extranjeros.
También pudieron comprobar cómo el 85% de los extranjeros que allí están, tenían
antecedentes penales o judiciales y como se priorizaban las expulsiones cualificadas
por su grado de peligrosidad social. También pudieron comprobar cómo en ese CIE
no existía sobreocupación, ya que de las 210 plazas que tiene, sólo se ocupan de
media 121.
Dicho esto, la legislación española es muy laxa respecto al internamiento de
extranjeros pendientes de expulsión, ya que establece un plazo máximo de
internamiento no superior a 60 días, cuando la legislación europea, como usted bien
sabe, lo fija hasta en seis meses, no 60 días, prorrogables por 12 meses de estancia
en el centro administrativo. También hay que decir que la media de la estancia en ese
centro no es ni siquiera de 60 días, sino que son 24, 24 días previos a la expulsión, y
que a diferencia de lo que se hace en la mayoría de países de la Unión Europea, en
España hay un fuerte control judicial que refuerza además la garantía jurídica de las
personas que allí se encuentran.
Por último, hay que resaltar la existencia en estos centros de personal altamente
especializado en atención social, en psicología, ese personal procede,
fundamentalmente, del tercer sector. Por tanto, es un centro que reúne todas las
condiciones apropiadas y, por tanto, votamos en contra de su propuesta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del grup socialista, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Gràcies Alcaldessa. Jo em referiré a la moció que parla de la Xarxa de Ciutats
Educadores, en relació a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, votarem òbviament a favor, no repetiré el que ja ha dit el Sr. Lluís Esteve,
simplement faré algunes reflexions en relació a aquesta moció.
Jo crec que el primer que es veu és que parlem d’opcions ideològiques de marcs
conceptuals absolutament molt allunyats, quan un llegeix la LRSAL o llegeix aquest
manifest o la Carta de Ciutats Educadores, te n’adones de la gran dificultat que tenim,
que hem tingut històricament de poder arribar a acords amb determinades opcions
ideològiques, tothom parla que és necessari, de tant en tant, un pacte en educació,
una estabilitat legislativa, en l’àmbit educatiu o en d’altres àmbits, i te n’adones de la
dificultat, perquè és que estem en móns diferents, conceptualment jo crec que no ens
podem entendre i és lògic que desprès, malauradament, en qüestions que són
fonamentals, no pugui haver acords.
La LRSAL què representa, doncs la LRSAL representa la destrucció de l’estat del
benestar, és una atac a la línia de flotació del que són les polítiques socials, les
polítiques de proximitat, en base a..., amb l’excusa de la crisi econòmica i dels criteris
més economicistes i de principis que podríem compartir, com és el sanejament de les
administracions, s’està retrocedint socialment de manera important. En canvi, aquest
manifest, fet amb tota la bona voluntat dels que fins i tot no tenint la competència, no
volen renunciar a fer un servei a la ciutadania, ens parla de les ciutats educadores, de
cóm garantir una oferta i una qualitat educativa des de la proximitat, ens parla de
participació de la comunitat educativa, de posar tots els serveis socials, culturals, al
servei de l’educació i, clar, posa el crit d’alerta al dir, si la LRSAL ens buida de les
competències per poder tirar endavant els principis de la Carta de Ciutats
Educadores, realment tenim un problema i per això aquesta Xarxa de Ciutat diu no a
la LRSAL.
Per tant, nosaltres donem suport a aquest manifest, donem suport a aquest no a la
LRSAL i simplement acabo amb un exemple que ens afecta com a ciutat, és una
realitat de ciutat, i és que la LOMCE, que està en aquest univers de la LRSAL, que
nosaltres ens sentim tan allunyats, una de les coses que ha introduït és la sortida dels
representants municipals a l’escola concertada. Es dóna el fet, i no dic la majoria dels
centres concertats de la ciutat, una part important dels centres concertats, estem en
procés i el Sr. Lluís Esteve em corregirà si no és correcte, bona part dels centres
concertats diuen que volen que continuï havent-hi el representant de l’administració
en el Consell Escolar, i tu dius, i això per què, home, perquè les escoles saben
perfectament que elles soles no se’n surten a nivell educatiu, que necessiten allà a
l’administració local, perquè és la porta que els obrirà el seu entorn, els recursos que
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hi ha a l’entorn, que posa en cohesió tot això. Per tant, la pròpia escola concertada,
que funciona amb d’altres criteris diferents als de les grans patronals que es mouen
per criteris ideològics, utilitzen el sentit comú, veuen quines són les necessitats i
demanen aquest principi de ciutat educadora.
Per tot això, nosaltres donem suport a la moció.

Essent les 21.45 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martin, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Marín, per al posicionament respecte de la moció que parla dels CIE.
Nosaltres, tal i com ja vam manifestar també, el nostre grup parlamentari, en la
resolució del Parlament que va parlar d’aquesta qüestió, nosaltres estem,
evidentment, a favor que els centres d’internament d’estrangers estiguin complint
estrictament, com a mínim, faltaria més, totes les condicions que tenen a veure amb
els drets humans i amb els drets de les persones a viure i a estar amb dignitat.
Nosaltres pensem que els centres d’internament d’estrangers, com a centres en el
fons administratius, que el que donen és sortida a una situació administrativa puntual
i temporal, d’uns ciutadans que esperen l’execució de la seva ordre d’expulsió, han
d’estar recollits i, evidentment, no són centres penitenciaris, no han tingut un procés
judicial de condemna, sinó que estan a l’espera d’aquesta repatriació.
Per tant, entenem que els centre han de complir aquesta tasca, que han de fer-ho
amb dignitat per a les persones, que han de fer-ho complint estrictament amb totes
les condicions i els condicionants i, per això, nosaltres del que és el conjunt de la
moció donaríem suport a tota la moció excepte al punt segon, que votaríem
contràriament.
I deixin-me dir que, en el debat d’aquesta moció, he tingut un moment de...no sé cóm
dir-ho, de tensió, Sr. Ordóñez, em pensava que anava a demanar que s’impliqués
més la cooperació internacional, quan he vist que vostè el que deia era que el
problema s’havia d’atacar des de l’arrel i que, per tant, havíem d’anar als països
d’origen a què allà es poguessin solucionar els problemes perquè la gent no tingués
la necessitat d’emigrar, pensava que anava a demanar més cooperació internacional.
Però no, m’ha tret del somni i m’ha tornat a la crua realitat i ja hem vist per on anava.
I només afegiré una cosa del que ha dit el Sr. Ordóñez, vostè deia, el tema de la
immigració il·legal, pensem que afavoreix a tres col·lectius, si no m’equivoco, vostè
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ha dit, a les grans empreses, a les ONG de destí i als partits polítics com Iniciativa,
perquè s’aprofiten de la situació d’aquesta gent. Li ha faltat un quart, que són els
partits com el seu, que si no fos per això ni existirien.

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

SR. ESTEVE
Sí, jo per agrair, evidentment, el posicionament respecte al tema de les ciutats
educadores i el posicionament de la LRSAL, agrair l’aprovació de la moció. En tot
cas, respecte a la moció dels CIE, doncs evidentment no acceptem l’esmena de
Convergència, bé, ja no ha donat temps a què la formulés, perquè evidentment
nosaltres som portaveus d’un manifest en el qual hi ha un munt d’entitats i, per tant, la
seva esmena, doncs canvia substancialment el plantejament que fem.
I, abans no ho he dit, però ara sí que m’agradaria, doncs comentar qui hi ha al
darrera, hi ha entitats com Migrastudium, la Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona, el Procés Constituent, Òmnium Cultural, el Consell de la Joventut de
Barcelona, el Consell Nacional de la Joventut, UGT, Comissions, CGT, l’Institut de
Drets Humans de Catalunya, la PAH, etc. I, per tant, hem de ser conscients que
estem representant o al menys en aquesta moció representem.
Respecte la moció, era molt senzilla, vostè Sr. Ordóñez l’ha tret de mare en el sentit,
nosaltres només demanem que cap ésser humà pugui ser retingut per una falta
administrativa, sigui al 100% dels que hi ha internats o sigui el 15%, com m’estranya,
però està comentant el representant del Partit Popular. En tot cas, per a la gent que
ha comés un delicte ja existeixen les presons, no cal un CIE, i per a la gent que ha
comés una falta administrativa no cal que vagi a un centre d’internament, sinó que
pot, evidentment, esperar el procés administratiu a casa seva.
I, per tant, avui el Sr. Ordóñez ha volgut treure aquesta moció del seu context, avui
crec que s’ha tret la careta, després de perfils baixos en molts Plens, presentant
mocions amables, doncs avui ens ha parlat de l’islam i de la immigració i ens ha
mostrat la seva contradicció, vostè no vol, ni dol, vostè no vol tampoc la cooperació
internacional, vostè menysprea i ridiculitza, cada vegada que pot, a les ONG que
treballen solidàriament per millorar la situació dels països del sud. I en concret,
sempre posa l’accent en el meu passat de cooperant, li dic que prefereixo el meu
passat de cooperant a l’Àfrica, que el d’algunes persones que es dedicaven a donar
voltes a Ca n’Anglada, atiant la por a l’immigrant.
Per tant, en definitiva, jo crec que ha tret de polleguera aquesta moció, la moció l’únic
que vol és que cap ésser humà no pugui ser retingut per una falta administrativa.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, hi ha alguna intervenció més? Sí, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, Sr. Esteve, yo ha habido una cosa que no he acabado de entender, cuando ha
dicho lo de “anar a Ca n’Anglada atiant la por als immigrants” me gustaría que dijese
públicamente si se refería a mí, no sé, si me está imputando algún tipo de delito aquí,
es que…, para que conste en Acta, y si me está…, no sé, para que yo pueda, es que
no le he entendido, básicamente, se lo digo sinceramente, y le pregunto abiertamente
si es así, para que, bueno, yo pueda ir a un juzgado y denunciar que usted me acusa
de una cosa, pero…
Más allá de esto, lo de quitar la careta o las de inmigración, mire, los perfiles bajos o
no, una cosa es que usted en los Plenos está como está, que a veces no está, pero
de la inmigración hemos hablado montones de veces, sobre el islam he hablado
montones de veces, entonces, mi posición sobre la inmigración masiva está muy
clara, entonces me hace gracia que diga, no, se ha quitado la careta, si la he
expresado cincuenta mil veces, pero ustedes siempre intentan tergiversar eso.
El cierre de los CIE, pero yendo al contenido de la moción, pero qué proponen
ustedes, al final son unos hipócritas de cuidado, porque dicen, no, quedamos muy
bien cara a la galería, pero luego ustedes no proponen nada, no proponen
absolutamente nada, dicen, bueno, cerramos eso, quitamos las fronteras, dígannoslo
si proponen que entre todo el mundo, porque no son ni capaces de decirnos lo que
proponen.
Y ya les decimos, la cooperación internacional sí, pero no como es ahora, no como
ustedes quieren, no como hace mucha gente que va a vivir del cuento y de esto, no
como hace gente como usted o de su ramo ideológico, que participan en grandes
empresas, grandes corporaciones, que explotan los recursos naturales, sí, sí, no mire
con esa cara, porque de su partido hay unos cuantos en grandes corporaciones,
entonces, por supuesto que cooperación internacional sí, pero no así.

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

SR. ESTEVE
La nostra proposta és que hi hagi unes relacions internacionals comercials justes i
una cooperació internacional que eviti, evidentment, que algú hagi de marxar del seu
país per necessitats econòmiques, i si algú vol marxar per necessitat formativa o per
qualsevol altre motiu, pugui fer-ho amb tranquil·litat.
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Evidentment, li repeteixo una altra vegada, estic orgullós del meu passat com a
cooperant internacional, al contrari d’altres persones que es dedicaven a la seva vida
o la seva estona de lleure, a passejar per barris atiant la por respecte a la immigració,
no he parlat de vostè, he parlat en general, si vostè s’ha sentit al·ludit, vostè sabrà
per què.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs haurem acabat amb el conjunt de mocions d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, passaríem a les de Plataforma per Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29 i 30; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 29.- DE SUPORT AL MANIFEST DE LA RECE EN RELACIÓ A LA LLEI
DE RACIONALITZACIÓ Y SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. 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, 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 l’Hospitalet és membre de ple dret de l’Associació Internacional de Ciutats
Educadores (AICE), organització que agrupa a 477 ciutats de tot el món i que tenen
com element comú el seu compromís amb la Carta de Ciutats Educadores.
Atès que aquesta associació a l’estat s’organitza el la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores (RECE), que agrupa a 168 municipis de l’estat i en la que la nostra ciutat
te com a responsabilitat la coordinació de la xarxa d’Aprenentatge Servei que agrupa
a una vintena de ciutats.
Atès que a l’Assemblea de l’organització celebrada el mes d’octubre de 2013 a la
ciutat de Gandia (País Valencià) va encarregar a la Comissió de Seguiment a valorar
l'impacte de la proposta de Llei de Reforma de l'Administració Local, i generar un
posicionament que tingués en compte els principis de la Carta de Ciutats
Educadores.
Atès que un cop realitzada aquesta anàlisi i estudi de la Llei per part de les ciutats
membres de la Comissió de Seguiment aquesta, en la passada reunió del mes de
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setembre a la ciutat de Rivas Vaciamadrid, ciutat que coordina l’esmentada Comissió,
va fer públic el manifest amb el posicionament de la RECE envers la LRSAL, el qual
s’annexa a aquesta moció.
Atès que en l’esmentat manifest s’analitza, entre d’altres consideracions:
Considerem que la ciutat és marc i agent educador que permet formar persones
sensibles, tant en els seus deures com en els seus drets i estem plenament
convençuts que el sistema municipal, per la seva proximitat als ciutadans i
coneixement de la realitat local, és escola de ciutadania.
Les ciutats educadores que componen la RECE expressem la nostra profunda
preocupació davant l'aprovació i posada en marxa de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
concedeix les competències als municipis amb estricta subjecció a la normativa
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (apartat 1 de l'article. 2),
passant així, d'una prioritat en la qualitat de vida dels ciutadans (la proximitat
administrativa) a una prioritat estrictament de rendibilitat econòmica, que ve
acompanyada d'una recentralització de les competències i del foment de la
iniciativa econòmica privada.
La desaparició de la competència municipal referent a la possibilitat de realització
d'activitats complementàries de les pròpies d'altres administracions públiques i,
en particular, les relatives a l'educació, la cultura, la promoció de la dona,
l'habitatge, la sanitat i la protecció de medi ambient (article. 28 de la LRBRL),
impossibilita als ajuntaments la capacitat de complementar la tasca educativa
des de la ciutat
La desaparició de la competència municipal referent a la participació en la
programació de l'ensenyament i la intervenció en els seus òrgans de gestió
(article. 25 de la LRBRL), dificulta, en gran mesura, el desenvolupament del
principi inclòs en la carta de ciutats educadores que estableix que els municipis
de la xarxa de ciutats educadores exerceixen les seves competències en matèria
d'educació plantejant una política educativa àmplia i d'abast global, incloent
l'educació formal i la no formal,
En la nova Llei ja no es parla de millor gestió pública i més participació ciutadana,
sinó de menys despesa, estabilitat pressupostària, estalvi net de recursos, etc
quan les administracions locals representen tan sols un 13% de la despesa
pública i un 4,1% del deute públic, mentre que l'administració de l'Estat
representa el 53% de la despesa pública i el 65,9% del deute públic i les
comunitats autònomes el 33% i el 15,9% respectivament.
Atès que el manifesta demana explícitament:
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1. Es reconegui, per part de l'Estat i de les administracions autonòmiques, el
treball que les ciutats educadores realitzem des de fa més de 20 anys a favor
de la consecució d'una ciutadania democràtica plena.
2. Contemplin els arguments anteriorment esgrimits i es tinguin en compte a
l'hora de confeccionar els decrets de desplegament de la Llei.
3. Es reconegui, per part de l'Administració de l'Estat i Autonòmica, allò que les
ciutats educadores considerem com a drets fonamentals dels nostres
ciutadans i ciutadanes:
"Tots els habitants de la ciutat, i per tant, tots els municipis, tenen dret a
reflexionar i a participar en la construcció de programes educatius i a disposar
dels instruments necessaris per poder descobrir un projecte educatiu en
l'estructura i el règim de la seva ciutat, en els valors que aquesta ciutat
fomenti, en la qualitat de vida que ofereixi, en les campanyes que prepari, en
l'interès que tingui per a ells i en la manera com els escolti "
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport al manifest de la RECE sobre la LRSAL donat el greu
prejudici que suposa aquesta llei envers l’actuació municipal en diferents àrees i en
concret en l’àmbit de l’educació en el que l’esmentada norma contradiu i impossibilita
principis fonamentals de la Carta de Ciutats Educadores.
SEGON.- Reiterar el rebuig d’aquest Ajuntament a l’esmentada Llei i demanar, un
cop més, la retirada de la mateixa.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord al President del Govern de l’Estat, als grups
polítics del Congrés dels Diputats, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a
l’Ajuntament de Rivas Vaciamadrid com a ciutat coordinadora de la RECE.
ANNEX

“Manifiesto de la RECE sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local” (27/2013, de 27 de diciembre)
La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras está compuesta por 477
ciudades de todo el mundo. La Red Española de esta organización (RECE) incluye a
168 ciudades de tallas diversas de todo el estado gobernadas por diferentes partidos
políticos y coaliciones.
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Todas estas ciudades nos sentimos unidas y vinculadas por la Carta de Ciudades
Educadoras , cuyos principios asumimos cuando pasamos a formar parte de esta
organización internacional, incorporándolos a nuestro quehacer cotidiano con el
objetivo de conseguir que nuestras ciudades constituyan una sociedad del
conocimiento sin exclusiones, promoviendo la igualdad de oportunidades,
enriqueciendo a sus habitantes formándoles a lo largo de toda la vida, y en definitiva,
consiguiendo una ciudadanía democrática plena y preparada para hacer frente a los
retos del siglo XXI.
Consideramos que la ciudad es marco y agente educador que permite formar a
personas sensibles, tanto en sus deberes como en sus derechos y estamos
plenamente convencidos de que el sistema municipal, por su proximidad a los
ciudadanos y conocimiento de la realidad local, es escuela de ciudadanía. Fruto de
este convencimiento son las numerosas acciones, programas, intervenciones y
planes que hemos desarrollado en el seno de nuestros municipios y que, en su
mayoría han sido puestos en práctica por gobiernos locales que han decidido que la
educación de sus ciudadanos, más allá del ámbito formal (escuela o universidad), era
prioritaria y primordial.
Para ello, hemos destinado ilusión, imaginación, pensamiento colectivo a la par que
esfuerzos materiales, humanos y presupuestarios en esta tarea que reporta
resultados muy positivos para nuestros conciudadan@s y que contribuye a la mejora
de la calidad de vida y al desarrollo socioeconómico, a la cohesión social y a la
convivencia pacífica en nuestros municipios.
Las ciudades educadoras que componen la RECE expresamos nuestra honda
preocupación ante la aprobación y puesta en marcha de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local publicada
en el BOE núm. 312 de 30 de diciembre y, tras su análisis en profundidad desde el
enfoque municipal, manifestamos que:
La Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
concedía a los municipios sus competencias atendiendo a principios de
descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los
ciudadanos (apartado 1 del art. 2) , mientras que la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) las concede en con estricta
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
(apartado 1 del art. 2), pasando así, de una prioridad en la calidad de vida de los
ciudadanos (la proximidad administrativa) a una prioridad estrictamente de
rentabilidad económica, que viene acompañada de una recentralización de las
competencias y del fomento de la iniciativa económica privada.
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Así, con el objetivo de racionalizar la estructura organizativa de la administración
local, y conseguir un supuesto ahorro económico, se contemplan medidas que ponen
en peligro la autonomía local y perjudican al conjunto de la ciudadanía que verá
afectado el derecho de acceso a los servicios públicos, ya que difícilmente una
administración supramunicipal podrá contar con mayor conocimiento y sensibilidad de
la problemática local que un ayuntamiento.
Las competencias propias de los municipios, enumeradas en el art. 25º, se
determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de
servicios locales, conforme a los principios de descentralización, eficiencia,
estabilidad y sostenibilidad financiera, sin tener en cuenta otras dimensiones como
son el fomento de la igualdad de oportunidades, la justicia social, el equilibrio
territorial la participación ciudadana,
o la consecución de una ciudadanía
democrática plena, principios todos ellos que rigen a las ciudades educadoras.
La desaparición de la competencia municipal referente a la posibilidad de realización
de actividades complementarias de las propias a otras administraciones públicas y,
en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la
vivienda, la sanidad y la protección de medio ambiente (art. 28 de la LRBRL),
imposibilita a los Ayuntamientos la capacidad de complementar la labor educativa
desde la ciudad y ejercer una función cuyo objetivo es la formación, promoción y
desarrollo de todos sus habitantes, empezando por niños y jóvenes y extendiéndose
a lo largo de toda la vida.
En el ejercicio de estas competencias, los municipios han fomentado la creación de
empleo y generado sostenibilidad económica en la localidad, a través de la
contratación de empresas conocedoras de la realidad local, las cuales han prestado
sus servicios con eficacia y eficiencia.
La desaparición de la competencia municipal referente a la participación en la
programación de la enseñanza y la intervención en sus órganos de gestión (art. 25 de
la LRBRL), dificulta, en gran medida, el desarrollo del principio incluido en la carta de
ciudades educadoras que establece que los municipios de la red de ciudades
educadoras ejercerán sus competencias en materia de educación planteando una
política educativa amplia y de alcance global, incluyendo la educación formal y la no
formal, así como las diversas manifestaciones culturales y las vías de descubrimiento
de la realidad que se produzcan en la ciudad y que el ejercicio de las competencias
en materia educativa se llevará a cabo dentro del contexto más amplio de la calidad
de vida, de la justicia social y de la promoción de sus habitantes.
De igual manera, será imposible mantener el nivel de compromiso de la
municipalidad con la educación si no puede conocer el desarrollo de la acción
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formativa en todos los centros de enseñanza reglada y participar en la formación e
información de sus ciudadanos.
Asimismo, tampoco podrá establecer una estrecha relación entre la planificación
educativa y las necesidades del mercado de trabajo, definiendo estrategias de
formación teniendo en cuenta la demanda social y cooperando con las
organizaciones de trabajadores y empresarios en la creación de puestos de trabajo,
puesto que no existirá conexión entre la formación reglada y la propia ciudad
generadora de empleo, función que antes realizaban los ayuntamientos a través de
programas de inserción laboral, programas de prácticas en empresas, etc.
Las Ciudades Educadoras asumen como principio el dotarse de mecanismos para
disponer de información precisa sobre la situación y las necesidades de sus
habitantes con vistas a conocer los mecanismos de exclusión y marginación que
afectan a las ciudades y desarrollar intervenciones compensatorias adecuadas a
través de la oportuna coordinación entre las administraciones implicadas y entre los
servicios de dichas administraciones.
Estos principios de actuación se ven cercenados por la aplicación del art. 25 de la
LRSAL, que establece como competencias propias de los municipios,
exclusivamente, la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación de riesgo o de exclusión social, mientras
que en la LRBRL los municipios tenían entre sus competencias la prestación de los
servicios sociales y de promoción y reinserción social.
En cuanto a las competencias delegadas, en la LRBRL se recoge que “las
comunidades autónomas podrán delegar en los Municipios el ejercicio de
competencias en materias que afecten a sus propios intereses, siempre que con ello
se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación
ciudadana”. En la nueva Ley ya no se habla de mejor gestión pública y mayor
participación ciudadana, sino de menor gasto, estabilidad presupuestaria, ahorro neto
de recursos, etc. cuando las administraciones locales representan tan solo un 13%
del gasto público y un 4,1% de la deuda pública, mientras que la administración del
Estado representa el 53% del gasto público y el 65,9% de la deuda pública y las
comunidades autónomas el 33% y el 15,9% respectivamente.
La delegación de estas competencias viene acompañada de un control estricto y
exhaustivo de las Comunidades Autonómicas sobre los Ayuntamientos que las
desarrollen a través de instrucciones de obligado cumplimiento, que suponen una
limitación extrema en la autonomía de los municipios, que, a partir de ahora,
necesitan la “tutela y la vigilancia” de administraciones de rango superior (estatal y
autonómica). Este incremento de los trámites administrativos, así como el control
financiero y presupuestario que la LRSAL establece, llevará a las administraciones
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locales a convertirse en meros gestores tecnocráticos sin capacidad para priorizar
políticas y servicios municipales en función de las necesidades locales.
Es una máxima de las ciudades educadoras la igualdad de oportunidades y el
equilibrio territorial. Esta nueva Ley, ya vigente, pone en riesgo este equilibrio,
discriminando a las pequeñas ciudades y haciendo distinciones entre municipios,
puesto que tendrán delegadas y asumirán diferentes competencias, según
pertenezcan a unas comunidades autónomas o a otras.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que:
1. Se reconozca, por parte del Estado y de las Administraciones Autonómicas, el
trabajo que las ciudades educadoras venimos realizando desde hace más de
20 años en favor de la consecución de una ciudadanía democrática plena.
2. Se contemplen los argumentos anteriormente esgrimidos y se tengan en
cuenta a la hora de confeccionar los decretos de desarrollo de la Ley.
3. Se reconozca, por parte de la Administración del Estado y Autonómica,
aquello que las ciudades educadoras consideramos como derechos
fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas:
“Todos los habitantes de la ciudad, y por tanto, todos los municipios, tienen
derecho a reflexionar y a participar en la construcción de programas
educativos y a disponer de los instrumentos necesarios para poder descubrir
un proyecto educativo en la estructura y el régimen de su ciudad, en los
valores que ésta fomente, en la calidad de vida que ofrezca, en las campañas
que prepare, en el interés que manifieste respecto a ellos y en la forma en que
los escuche”
RED ESTATAL DE CIUDADES EDUCADORAS
SEPTIEMBRE 2014.

MOCIÓ 30.- DE
BARCELONA.

SUPORT

A LA

CAMPANYA

TANCAREM

EL

CIE

DE

Segons la definició legal, els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) son
“establiments públics de caràcter no penitenciari on si reté de manera cautelar i
preventiva als estrangers sotmesos a expedient d'expulsió”. De fet són instruments
de criminalització de les persones estrangeres sense recursos perquè els que en
tenen no són tractats de la mateixa manera. La majoria de casos es tracta de gent
innocent que fuig de la barbàrie, del conflicte armat, i de la misèria.
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Atès que el centre d'Internament de la Zona Franca no compleix amb els requisits
mínims de drets humans, ni reuneix les condicions necessàries per atendre una
persona dignament,convivint interns que estan complint alguna condemna - que a
més se'ls coacciona per acceptar l'expulsió - amb d'altres que només han comès la
falta administrativa de no tenir papers.
Atès que res del que van acordar els jutges en la modificació del reglament s'està
complint: ni han començat les obres que van exigir els jutges de control, ni són
eficients els protocols de seguretat pels interns, ni es compta amb personal sanitari
suficient per atendre els interns ni un equip especialitzat, ni infraestructura adequada.
Atès que la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya ha
aprovat la Resolució 782/X, sobre el Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona
Franca, de Barcelona en la que reitera la necessitat de fer una reconsideració integral
de centres com el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, de
Barcelona, a fi que els drets humans estiguin garantits, i insisteix en la necessitat que
els organismes encarregats per llei de garantir el respecte als drets humans puguin
visitar, sense impediments, aquests tipus de centre. A la vegada que reclama
informació sobre suposades agressions comeses contra un grup de persones
immigrants entre els dies 31 de desembre de 2013 i 1 de gener de 2014
Atès que diverses entitats i persones encapçalades per Tanquem els CIEs, la
fundació Migrastudium, la FAVB, el Procés Constituent, Òmnium Cultural, el CJB, el
CNJC, el Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, UGT i CCOO, CGT, la
Fede.cat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, la PAH, el MLP, la FAPAC i el
CAB, han endegat una mobilització ciutadana d’ampli suport que pretén tancar el
Centre d’Internament per a Persones Estrangeres (CIE) de Barcelona , i que ve
encapçalada pel Manifest que diu
“Nosaltres, associacions, ciutadanes i ciutadans de Catalunya, hem decidit
tancar el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona.
No entenem ni acceptem l’existència de llocs on es poden retenir, fins a dos
mesos, persones que no han comès cap delicte, sinó tan sols una falta
administrativa, i fer-ho amb menys garanties que en una presó. Un espai on
es vulneren de forma sistemàtica els Drets Humans, un lloc on ningú va poder
evitar que persones com tu -el Jonathan, l’Idrissa, el Mohamed i l’Alik-, hi
perdessin la vida o decidissin posar-hi fi.
El CIE és un espai totalment opac, al qual les organitzacions i institucions que
vetllen pels Drets humans no poden accedir ni exercir cap control, on els
abusos i les agressions per part dels policies a les persones retingudes són
freqüents, i on no es garanteix el dret a la tutela judicial per tal de poder
denunciar aquestes situacions.
Tot això passa al CIE de Barcelona però també a la resta de CIEs de l’Estat
espanyol. I és per això que no els volem, ni aquí ni enlloc. L’existència d’un
CIE a Barcelona suposa un dramàtic retrocés en el compliment dels Drets
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humans a la nostra ciutat i al nostre país: efectivament, els CIEs són
incompatibles amb els Drets humans i amb la igualtat de les persones, i són
totalment impensables en un nou model de país.
Hi ha moltes més raons per tancar el CIE de Barcelona, però una sola de les
anteriors ja és suficient per fer-ho.
Per Vergonya !!
Per Justícia !!
Per Dignitat !!
No volem ser-ne còmplices”
Atès que els CIES són només una part d’un entramat social molt més ampli que
permet la discriminació i la violència d’unes persones sobre altres, la violència
fortament discriminadora que signifiquen les redades racistes, l’extrema violència
que signifiquen els vols de deportació, els vols de la vergonya.
Atès el setge quotidià a què viu sotmesa una persona migrant pobre (setge que no
pateix la persona estrangera amb diners per fer turisme o comprar-se un pis),
l’exclusió sanitària, les retallades de tota mena d’ajuda social, les dificultats per
regularitzar la seva situació, el menyspreu, la sospita i la desconfiança amb què els
mitjans de comunicació tracten qualsevol tema relacionat amb la migració.
Atès l’article 4.1 de l’Estatut de Catalunya que manifesta que els poders públics de
Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen
aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, especialment la Declaració universal
de drets humans,
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 7 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Donar suport a la Resolució 782/X del Parlament de Catalunya, sobre
el Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, reclamant que, mentre
estigui en funcionament, els drets humans hi estiguin garantits.

…/…

161

b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 20 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 del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels representants de PxC,
Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; i 2 vots favorables dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; amb assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SEGON.- Manifestar el suport i l’Adhesió al Manifest “Tancarem el CIE de
Barcelona”.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 7 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Denunciar l’intent permanent de contaminar la mirada de la ciutadania
cap a la persona migrant amb l’estranyesa, la desconfiança, les sospites i la por.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 15 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 7 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas i Bas; i dels representants de
PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i als promotors de la campanya “Tancarem el CIE de Barcelona”

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Segons la definició legal, els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) son
“establiments públics de caràcter no penitenciari on si reté de manera cautelar i
preventiva als estrangers sotmesos a expedient d'expulsió”. De fet són instruments
de criminalització de les persones estrangeres sense recursos perquè els que en
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tenen no són tractats de la mateixa manera. La majoria de casos es tracta de gent
innocent que fuig de la barbàrie, del conflicte armat, i de la misèria.
Atès que el centre d'Internament de la Zona Franca no compleix amb els requisits
mínims de drets humans, ni reuneix les condicions necessàries per atendre una
persona dignament,convivint interns que estan complint alguna condemna - que a
més se'ls coacciona per acceptar l'expulsió - amb d'altres que només han comès la
falta administrativa de no tenir papers.
Atès que res del que van acordar els jutges en la modificació del reglament s'està
complint: ni han començat les obres que van exigir els jutges de control, ni són
eficients els protocols de seguretat pels interns, ni es compta amb personal sanitari
suficient per atendre els interns ni un equip especialitzat, ni infraestructura adequada.
Atès que la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya ha
aprovat la Resolució 782/X, sobre el Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona
Franca, de Barcelona en la que reitera la necessitat de fer una reconsideració integral
de centres com el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, de
Barcelona, a fi que els drets humans estiguin garantits, i insisteix en la necessitat que
els organismes encarregats per llei de garantir el respecte als drets humans puguin
visitar, sense impediments, aquests tipus de centre. A la vegada que reclama
informació sobre suposades agressions comeses contra un grup de persones
immigrants entre els dies 31 de desembre de 2013 i 1 de gener de 2014
Atès que diverses entitats i persones encapçalades per Tanquem els CIEs, la
fundació Migrastudium, la FAVB, el Procés Constituent, Òmnium Cultural, el CJB, el
CNJC, el Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, UGT i CCOO, CGT, la
Fede.cat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, la PAH, el MLP, la FAPAC i el
CAB, han endegat una mobilització ciutadana d’ampli suport que pretén tancar el
Centre d’Internament per a Persones Estrangeres (CIE) de Barcelona , i que ve
encapçalada pel Manifest que diu
“Nosaltres, associacions, ciutadanes i ciutadans de Catalunya, hem decidit tancar el
Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona.
No entenem ni acceptem l’existència de llocs on es poden retenir, fins a dos mesos,
persones que no han comès cap delicte, sinó tan sols una falta administrativa, i fer-ho
amb menys garanties que en una presó. Un espai on es vulneren de forma
sistemàtica els Drets Humans, un lloc on ningú va poder evitar que persones com tu el Jonathan, l’Idrissa, el Mohamed i l’Alik-, hi perdessin la vida o decidissin posar-hi fi.
El CIE és un espai totalment opac, al qual les organitzacions i institucions que vetllen
pels Drets humans no poden accedir ni exercir cap control, on els abusos i les
agressions per part dels policies a les persones retingudes són freqüents, i on no es
garanteix el dret a la tutela judicial per tal de poder denunciar aquestes situacions.
Tot això passa al CIE de Barcelona però també a la resta de CIEs de l’Estat
espanyol. I és per això que no els volem, ni aquí ni enlloc. L’existència d’un CIE a
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Barcelona suposa un dramàtic retrocés en el compliment dels Drets humans a la
nostra ciutat i al nostre país: efectivament, els CIEs són incompatibles amb els Drets
humans i amb la igualtat de les persones, i són totalment impensables en un nou
model de país.

Hi ha moltes més raons per tancar el CIE de Barcelona, però una sola de les
anteriors ja és suficient per fer-ho.
Per Vergonya !!
Per Justícia !!
Per Dignitat !!
No volem ser-ne còmplices”

Atès que els CIES són només una part d’un entramat social molt més ampli que
permet la discriminació i la violència d’unes persones sobre altres, la violència
fortament discriminadora que signifiquen les redades racistes, l’extrema violència
que signifiquen els vols de deportació, els vols de la vergonya.

Atès el setge quotidià a què viu sotmesa una persona migrant pobre (setge que no
pateix la persona estrangera amb diners per fer turisme o comprar-se un pis),
l’exclusió sanitària, les retallades de tota mena d’ajuda social, les dificultats per
regularitzar la seva situació, el menyspreu, la sospita i la desconfiança amb què els
mitjans de comunicació tracten qualsevol tema relacionat amb la migració.

Atès l’article 4.1 de l’Estatut de Catalunya que manifesta que els poders públics de
Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen
aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, especialment la Declaració universal
de drets humans,

El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Donar suport a la Resolució 782/X del Parlament de Catalunya, sobre el
Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, reclamant que, mentre estigui
en funcionament, els drets humans hi estiguin garantits.
SEGON.- Denunciar l’intent permanent de contaminar la mirada de la ciutadania cap
a la persona migrant amb l’estranyesa, la desconfiança, les sospites i la por.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i als promotors de la campanya “Tancarem el CIE de Barcelona”.
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PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, números 31 i 32, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Obviamente lo que no puedo consentir, Sra. Alcaldesa, y
creo que realmente aquí quizás usted tendría que haber intervenido, es que más que
decir a una persona, obviamente cuando se dicen ciertas cosas a veces no hace falta
decir la persona, por tanto, lo que ha hecho el portavoz de Iniciativa en este caso,
está muy claro que es crear la duda, en este caso, sobre mí, por tanto, creo
sinceramente que otra vez tendría usted que intervenir y decir, oiga, o lo dice por esta
persona, porque no se puede generalizar así como ha hecho él, porque eso crea la
duda. Pero bueno, más allá de cómo es de impresentable este hombre y sus
argumentos, vamos a presentar la moción.
Tenemos dos mociones, una es una moción que dejamos en el Pleno pasado encima
de la mesa, sobre el transporte en el Polígono Pedrosa, y la volveremos a dejar
encima de la mesa, porque según nos han informado, el representante del
Ayuntamiento en las reuniones, pues bueno, tiene una reunión en breve y entonces
nos informará del contenido de la reunión y a partir de ahí, pues se decidirá.
L’altre és una moció de ciutat, ja que veiem que la majoria de grup, sobretot els de
govern, no han presentat res de ciutat, doncs haurà de ser l’oposició qui les plantegi,
encara que siguin petites millores per a la ciutat.
El que volem és que s’implementi a la ciutat un sistema de reg intel·ligent, un
sistema, faré una breu exposició, un sistema de gestió de l’aigua de reg que el que fa
és recollir conjuntament les dades de sensors d’humitat i d’estacions
meteorològiques, i està connectat, a més, a la xarxa municipal, o estaria, a una xarxa
municipal de pluviòmetres.
Es basa en un model teòric del balanç hídric, és una fórmula matemàtica, on es
determinen les necessitats hídriques de cada planta i es quantifiquen les entrades i
sortides d’aigua en un temps determinat, tenint en compte l’evaporació, la transpiració
o les filtracions, per tal d’assegurar que s’aporta l’aigua estrictament necessària pel
correcte manteniment de les zones enjardinades.
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Bàsicament el que implica aquest sistema de reg que proposem, serien dues coses,
primer un estalvi d’aigua, un estalvi molt important d’aigua, amb el qual tenim una
vessant ecològica molt important, i més tenint en compte els recursos de l’aigua
comencen a molts llocs a ser limitats i, per l’altra, també té una vessant econòmica,
una vessant econòmica que és un estalvi econòmic.
S’ha fet aquest sistema de reg, s’ha fet a una ciutat com Barcelona, que el cost ha
sigut sobre uns 300.000 euros i l’estalvi en aigua, el primer any, ha sigut d’uns
400.000, 420.000 euros. Amb això el que es pot deduir és que en un any ja tenim
recuperada completament la nostra inversió.
Per tant, proposem un nou sistema de reg per a la ciutat, que permeti, principalment,
l’estalvi d’aigua, però també un estalvi econòmic, i segon, que l’Ajuntament
s’adhereixi al Dia Mundial de l'Aigua, declarat per resolució de l'Assemblea General
de les Nacions Unides el 22 de març.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament de la resta de grups, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, com ja és conegut, en contra.

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

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres ens posicionarem al respecte d’aquesta moció en
el sentit que ens abstindrem. Per què, perquè creiem que el sistema de reg automàtic
no és la solució total per estalviar aigua, hi ha un mitjà més poderós que és la
utilització d’aigües freàtiques o aigües de reciclatge. Entenem que a la ciutat ja s’està
fent això i la nostra voluntat és que això sigui al 100% el dia més proper, també
entenem que tot està considerat sota una òptica de la tècnica possible i de
l’economia, o sigui, del cost que puguin tenir aquestes xarxes, perquè clar, fer una
xarxa d’aigües freàtiques, doncs has de fer-la i això costa uns diners.
Respecte a l’adhesió al Dia Mundial de l’Aigua, nosaltres entenem que, bé, la
declaració està molt bé, però el que és important és que aquesta adhesió es manifesti
en actes recolzats per l’Ajuntament i que ho facin entitats cíviques de la ciutat, ho
facin als col·legis, ho facin als instituts, es faci en conferències, crec que això fins ara
s’ha anat fent amb més o menys intensitat, segons el nostre punt de vista, això és de
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llibertat de cadascun. I, per tant, entenem que, que millor declaració, que agafar el
programa que presenta cada any la UNESCO i parlar sobre ell el dia 22 de març, com
a data del Dia Mundial de l’Aigua.
Per tant, repeteixo, ens abstenim.

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

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Per part del grup socialista, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, l’Ajuntament de l'Hospitalet, des de l’any 2007,
va optar per una política d’estalvi d’aigua potable a tota la seva activitat a la ciutat. En
aquell moment es van iniciar tota una sèrie d’accions, tant en el que significava la
plantació de les diferents tipologies de plantes que hi ha en el conjunt de la ciutat, va
haver-hi una nova plantació amb plantes autòctones, la substitució paulatina de
gespes per grames i la inclusió d’una utilització de xarxa de degoteig, incrementant la
xarxa de reg, evitant d’aquesta manera el reg amb mànega, que és molt menys
eficient.
Aquesta centralització i la densificació de la xarxa d’aigua freàtica en el conjunt de la
ciutat, això ens ha portat a la possibilitat de fer una centralització i una gestió en
remot de tota la xarxa de reg. Aquesta centralització implica un control directe sobre
els horaris en què s’inicia el reg dels parcs, segons les estacions de l’any, segons la
quantitat d’aigua disponible en cadascun dels dipòsits d’aigua freàtica, de manera
que si s’ha d’ordenar de manera seqüencial, el reg es pot fer perquè els pous d’aigua
freàtica puguin anar reomplint, així com que permet detectar les fuites d’aigua que es
puguin produir en el conjunt de la xarxa.
Per tant, comptem amb un sistema centralitzat de telegestió de control de reg, que
ens ha permès rebaixar moltíssim la despesa en litres d’aigua, però, a més a més,
rebaixar encara més en litres d’aigua potable, a partir d’aquesta centralització,
d’aquest control automatitzat i d’adequar les espècies plantades en l’entorn en el qual
ens trobem. Ara, amb l’ampliació que es fa en el parc de Can Buxeres,
implementarem com a prova per veure com funciona, per després poder exportar-ho
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al conjunt de la ciutat, tot el nou parc s’instal·larà amb un higròmetre, que el que fa és
mesurar tota la humitat que té el terreny i, partir d’aquí, establir quina necessitat
d’aigua té en cada moment i en cada secció del reg que es vagi produint.
I també afegir en aquest sentit d’estalvi d’aigua, que les fonts ornamentals de la
ciutat, que totes funcionen amb aigua no potable, amb aigua provinent del freàtic, des
de l’any 2007 tenen un control centralitzat i, a més a més, compten amb un
anemòmetre que en cas de determinada velocitat del vent, el que fa és que
automàticament es pari la sortida de l’aigua perquè no hi hagi pèrdua fora del que és
l’entorn de la pròpia font.
Per tant, en aquest moment més del 30% de les zones verdes de la ciutat estan ja
telegestionades, fonamentalment els parcs, les grans extensions, i dir-li que ja fa
temps també tenim un acord, un conveni, amb l’Ajuntament de Barcelona, on tot el
desenvolupament sota el paraigua d’un conveni que vam signar, de les smartcities,
una part important era tot aquest desenvolupament d’estalvi d’energia, també
d’estalvi d’aigua en l’espai públic.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, para ser breve, bueno, la verdad es que la medida que proponíamos, más allá de
una moción, la intención que tiene son las dos vertientes que hemos dicho, el ahorro
tanto de recursos, como el ahorro económico. Y es una medida además que, todo
esto que nos ha expuesto usted Sr. Belver, la verdad es que está muy bien, pero es
una medida complementaria a más a más, o sea, que no es en absoluto que por
tener una cosa, no se pueda tener la otra.
Por lo que nos decía el Sr. Pérez, en la misma línea de argumentación, o sea, que
utilicemos aguas freáticas no quiere decir que no sea complementario, esto es
completamente complementario. También nos sorprende un poco que se abstengan
en una moción, cuando encima en la misma moción estamos diciendo que el
Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por ustedes, lo tiene. Pero bueno, no pasa
nada.
Y respecto al posicionamiento de los demás grupos, bueno, del Partido Popular nada,
que ha votado a favor, y de Iniciativa, pues bueno, un alivio, porque realmente yo
creo que esta era una moción realmente sacada de contexto, altamente racista por
las plantas autóctonas y entonces ustedes han visto el trasfondo este y, claro, gente
a lo mejor de estos partidos como el suyo, que operan con tarjetas black y que cada
dos por tres están en escándalos de corrupción, entendemos que no puedan votar
una moción tan racista como es esta.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha ..., sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Un dia parlarem dels Mercedes que es comprava el Sr. A. a Vic.

SRA. ALCALDESSA
Sí, un segon, no sé si hi ha alguna paraula més, no, era per si un cas.

SR. ORDÓÑEZ
Hace bien Alcaldesa, no sé, eso pregúnteselo al Sr. A., que obviamente no está en mi
partido, usted sabrá, coja y llámelo y ya está, pero como no está en mi partido y
aparte nosotros precisamente con esas cosas, precisamente somos un ejemplo de
escrupulosidad, no como ustedes, pero bueno, si quiere yo ahora le paso el teléfono
y habla con él, más que nada porque usted y yo, como entenderá, obviamente fuera
de aquí, si ya no nos decimos ni hola, no tenemos que hablar precisamente de
ningún tema más.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hem finalitzat l’Ordre del Dia, hi havia una moció d’urgència que
presentava el grup de Convergència i Unió i crec que és procedent primer llegir el
títol, hem acordat a la Junta de Portaveus donar suport a la urgència i, per tant, Sra.
Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31 i 32; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 31.- PER A LA MILLORA DE L’ACCÉS EN TRANSPORT PÚBLIC AL
POLÍGON DE LA PEDROSA.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 32.- PER IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REG INTEL·LIGENT. Ha estat
rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
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Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; 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; i
amb 3 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ D’URGÈNCIA

Prèvia declaració d'urgència acordada amb 24 vots positius dels regidors presents
membres dels grups municipals del PSC-PM, PP, CiU i ICV-EUiA i amb 2 vots
negatius dels regidors presents membres del grup municipal del PxC, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.
En relació amb la moció que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, primer seria votar la urgència.

SR. ORDÓÑEZ
Abstenció a la urgència.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció el Sr. Ordóñez, sí a favor la resta de grups? Molt bé, doncs per a la seva
presentació Sra. Clar.

SRA. CLAR
El motiu de la urgència d’aquesta moció neix perquè...
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar, perdó, perdó, Sra. Clar, hem acordat a la Junta de Portaveus, suposo que
la seva companya li ha comentat, hem decidit fer una presentació i un debat curt.

SRA. CLAR
Val, no ens havien dit res, però ja pensàvem fer-ho curt, no s’amoïni.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies.

SRA. CLAR
El motiu de la urgència neix perquè el govern Rajoy, el passat dijous 23, va presentar
un recurs d’inconstitucionalitat contra un decret que havia aprovat la Generalitat,
contra la pobresa energètica. Som molt conscients des de Convergència i Unió que
aquest decret no solucionava tots els problemes de la situació de crisi que estan
vivint les famílies avui en dia a Catalunya, però aquest decret garantia que durant els
mesos de novembre a març, no se’ls hi pogués tallar per falta de pagament, ni el
subministrament de llum, ni de gas. Amb això, com a mínim, miràvem de garantir que
la temperatura dels habitatges de les persones que viuen a Catalunya, seria l’adient
per tenir un benestar. El contrari va en contra precisament dels col·lectius més
vulnerables, que són els infants, la gent gran, els malalts crònics.
Llavors, per aquest motiu, des de Convergència i Unió proposàvem diferents acords,
que és que es que es doni suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions
davant la suspensió temporal acordada pel Tribunal Constitucional, expressar el
rebuig a la insensibilitat del govern Rajoy que, malgrat els requeriments comunitaris,
no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més
vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica i demanar que s’aixequi
la suspensió pel Tribunal Constitucional de forma que la norma catalana pugui, durant
aquests mesos de novembre a març, estar en vigor i evitar al menys aquest hivern,
doncs que aquestes famílies pateixin fred a casa.
He estat prou breu?

SRA. ALCALDESSA
Perfecte, moltes gràcies. Ara sí, faríem un posicionament de tots els grups, Sr.
Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Encara més breu, votarem favorablement a la seva moció.

SRA. ALCALDESSA
Perfecte, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, ara fa un any presentàvem una moció en aquest Ple, pràcticament que es va
aprovar per unanimitat, sobre la pobresa energètica, i vostè ha al·ludit al decret que
ara ha suspès el Tribunal Constitucional, que nosaltres vam considerar que aquest
decret no era suficient, per això vam votar en contra en el Parlament de Catalunya,
perquè deixava..., per tres motius, perquè deixava fora a moltes famílies, es limitava
el paper dels serveis socials i no era un ajut, sinó que ajornava el pagament.
Malgrat això, malgrat que nosaltres vam votar en contra d’aquest decret, el veiem
absolutament insuficient, dit això, creiem que la impugnació del decret per part del
govern espanyol, davant el Tribunal Constitucional, és un doble atac. Per un costat, a
les famílies que es podien acollir a aquest decret, encara que fos limitat el decret, i és
un atac també a la capacitat de legislar i governar del Parlament i del govern de
Catalunya. Per tant, votem favorablement a la seva moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Respecto a esta moción tenemos que decir que son muchos los
gobiernos autonómicos y los ayuntamientos que han aprobado mociones para que
aquellas familias que no puedan hacer frente a los costes de consumos energéticos,
pudieran seguir recibiendo luz y gas, de forma que las compañías suministradoras no
interrumpieran el servicio. Muchos de estos gobiernos también son del Partido
Popular, por tanto, el Partido Popular apoya esas medidas de ayuda a esas personas
que lo necesitan.
Pero desde el gobierno central se ha entendido que las comunidades autónomas, en
este caso, no pueden adoptar por ellas mismas, acuerdos en este sentido, porque se
considera que es una competencia estatal. Y desde el gobierno central lo que se
intenta es garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, de forma que todas las
personas que se encuentran en situación de necesidad y no pueden hacer frente al
coste de los consumos energéticos, con independencia de donde vivan, tengan ese
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mismo derecho a acogerse al mismo tipo de ayudas y que no sean diferentes en
función de qué comunidad se apruebe o no se apruebe este tipo de mociones.
Por ello, el gobierno central interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que
lo ha aceptado a trámite y desde ese momento todas las medidas aprobadas en
ayuntamientos y comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el Partido
Popular, quedan en suspensión hasta la resolución del Tribunal Constitucional.
Nosotros entendemos que es necesario aplicar medidas que ayuden a las personas
que no pueden hacer frente al pago de facturas de luz y agua, y que además del
bono social que ya existe y que es de aplicación, pero consideramos que no
podemos apoyar esta moción, porque seríamos incoherentes.
Incoherentes cuando para otras cuestiones que también están suspendidas por el
Tribunal Constitucional, como es la consulta soberanista del 9 de noviembre, estamos
exigiendo que se cumpla, estamos exigiendo que se cumpla la suspensión cautelar
dictada por el Tribunal Constitucional, no seríamos coherentes si para una cosa
pedimos que se respete la decisión del Tribunal y para otra pedimos lo contrario. Por
eso votamos en contra, manifestando, como no podía ser de otra manera, la
necesidad de implantar, a nivel estatal, medidas que garanticen el suministro eléctrico
a las familias más necesitadas que no puedan afrontar el gasto de sus consumos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Voy a empezar por el final, Sr. del Río usted nos ha dado la
solución, si en lugar de perder el tiempo presentando recursos de
inconstitucionalidad, hubieran hecho una legislación que amparara al conjunto de los
españoles, se habría acabado el problema. El problema es que ustedes están
recurriendo a, en aquellos sitios donde se ha legislado, yendo más allá de las
competencias y, por tanto, ustedes, según entienden ustedes, y presentando un
recursos de inconstitucionalidad, pero no han sido capaces de legislar para evitar el
problema fundamental.
Porque mire usted, la familia que en el mes de diciembre no puede pagar el recibo de
la luz o del gas, le cortan el gas y se queda sin calefacción el mes de enero, vaya
usted a explicarle de quien es la competencia, si del Estado, del Ayuntamiento o de la
comunidad autónoma ¿eso es lo que le vamos a ir a explicar? Porque este decreto
que ustedes han ido a recurrir el 29 de septiembre, entraron en el Tribunal
Constitucional, es un decreto del mes de noviembre del año pasado, con lo cual, han
tenido 10 meses para poder legislar en lugar de impugnar, que hubiera sido bastante
más efectivo para todos los españoles.
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La Sra. Perea me hacía referencia, ve la ventaja de un modelo federal, esto en una
España federal, aquí cada estado se hubiera resuelto lo suyo, ustedes ahora tienen
la oportunidad, han tenido la oportunidad de en lugar de ir a tirar con escopeta de
avancarga a todo lo que se mueve, y haber legislado para que todos los españoles
que tienen dificultades, que desgraciadamente son demasiados, hubieran podido
tener acceso a esa no pobreza energética, a esa no exclusión, de cara a los meses
de invierno.Porque ahora qué hacemos, recurso de inconstitucionalidad, cinco meses
de suspensión cautelar, cinco meses, estamos en el mes de noviembre, en el mes de
marzo resolvemos, y cuando llega la primavera ya decidiremos si la gente tiene que
pagar o no pagar.
Y miren, es que además, y el Sr. Esteve les explicaba, en el decreto que se aprobó
en el mes de noviembre en el Parlament de Catalunya, tampoco era ninguna
panacea, porque incluso después, cuando en el mes de marzo se hizo todo el Pleno
exclusivo sobre el tema de pobreza, y allí se establecieron determinadas medidas,
también le podríamos reprochar al govern de la Generalitat incumplimientos que ellos
mismos han hecho sobre su propio decreto, que antes del 30 de septiembre se
comprometieron a tener la prórroga para el siguiente ejercicio, ahora ya les han dado
la excusa, ya no lo harán, para qué, lo han impugnado ustedes. Ellos tenían que
hacer toda una serie de medidas que ustedes les han permitido, por su obsesión de
en lugar de legislar y favorecer y cumplir y dar cobertura a las necesidades de la
gente, ustedes se han obcecado en la vía política.
Oiga, la gente no quiere pasar frío, no quiere que le corten la luz y el gas, y le da
igual de quien sea la competencia, les da igual, en lugar de presentar recursos,
legislen, y hagan que la gente además no se quede con una deuda atrasada para
meses después, porque sabe lo qué pasa, que al final esa gente acaba en los
despachos, en las oficinas, de servicios sociales de los ayuntamientos, pidiendo que
su ayuntamiento le ayude a pagar el agua, la luz, el gas, y en lugar de venir con el
recibo de un mes, vienen con el recibo de cuatro meses, porque se les han ido
atrasando. Con lo cual, ayúdennos a todos, no recorte el dinero a los ayuntamientos
para las políticas sociales, hagan un acuerdo con las compañías energéticas, que
esa solidaridad entre los ciudadanos del país, vaya en favor de la gente que más lo
necesita.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si la Sra. Clar volia afegir alguna cosa, no? Doncs, en fi, jo crec que ha
quedat suficientment... és que si no s’obre un altre torn, ja està debatut. Molt bé, en
tot cas, només afegir que en el cas dels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet i
malgrat el recurs, malgrat decrets, en fi, continuarem atenent a totes les famílies, com
sempre hem fet desgraciadament, mentre no es legisli o no s’aclareixi per part del
Tribunal o per part del Parlament o a qui correspongui, perquè com molt bé deia el Sr.
Fran Belver, a les persones no els hi podem explicar si les competències o això és
meu o és d’un altre, sinó que el problema el tenim, com molt bé deia, cada dia a les
oficines dels serveis socials, pensin que estem atenent en aquests moments a 5.000
famílies a la nostra ciutat i segurament moltes d’elles, doncs tindran problemes

…/…

174

aquest hivern si l’Ajuntament no està al seu costat. Per tant, dir clarament que
evidentment nosaltres, malgrat tots aquests recursos, continuarem atenent a
aquestes famílies i a aquestes persones.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

MOCIÓ D’URGÈNCIA.DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA
SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. 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:

La pobresa energètica és una situació de desemparament en que es troben moltes
llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que
pateixen la crisis i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobre
endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta
situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’elegir
quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a
l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer
front els rigors de l’hivern.
Segons el 7è estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de Vulnerabilitat
titulat “L’impacte de la crisis en la salut de les persones” gairebé un vint per cent de
persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada
rellevant constata que “la proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats
per mantenir la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en
els últims tres anys”.
Segons l’IDESCAT un 11% de les llars catalanes, és a dir, 300.000 famílies poden
tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern,
amb les riscos associats per als més vulnerables com són els infants, els malalts
crònics o la gent gran. Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel
decret i a partir d’ara es poden trobar en que se’ls talli la llum o el gas a l’hivern en
cas de retard o d’impagament.
Des de la Comissió i el Parlament de la Unió Europea s’ha instat als Estats membres
a adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra
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aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o
accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya desprès de
reunir-se amb la Taula Social va aprovar un decret llei ratificat pel Parlament on
regulava una reforma en matèria de consum per garantir que no es podria
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors
més vulnerables prohibint la desconnexió en els mesos de l’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria
amb la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el
Decret vegin vulnerat els seus drets socials.
Contrasta aquesta insensibilitat amb la rapidesa en buscar una indemnització a les
empreses que utilitzant la tècnica del “fracking” han vist compensada la seva inversió
a costa dels consumidors mentre els més febles i vulnerables de la població es veuen
absolutament desemparats. El text normatiu que ha estat impugnat també determina
els mecanismes d’intercanvi d’informació entre empreses subministradores,
administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer
front a la pobresa energètica
La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat de
litigiositat impulsada per un govern recentralitzador que es insensible a mitigar les
situacions de desemparament provocades arran de la crisis econòmica, cercant
només la recentralització de competències i vulnerant l’autogovern i l’autonomia local,
com ha fet amb l’aprovació de normes com la LRSAL o la ley de garantia de la unitat
de mercat impedint que les administracions més properes al ciutadà puguin actuar en
defensa de les persones més vulnerables.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet els següents acords:
PRIMER.- Que es doni suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions
davant la suspensió temporal acordada pel Tribunal Constitucional per termini de cinc
mesos amb motiu del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern Rajoy contra la
normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya.
SEGON.- Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern del sr. Rajoy que malgrat
els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció
dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
TERCER.- Demanar que s’aixequi la suspensió pel Tribunal Constitucional de la
normativa catalana de consum ja que deixa als consumidors més vulnerables en una
situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del
subministrament energètic en l’època climàtica més freda de l’any.
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QUART.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i a les
entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de
Catalunya.

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 34435, de 5 d’agost de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 34435, de data 5 d’agost de 2014, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del dia 30 de setembre de 2014, en relació a “si
aquest Ajuntament ha concedit alguna distinció, honor, premis, signatura en el
llibre d’honor a la figura de Jordi Pujol i Soley i en cas afirmatiu, que l’Ajuntament
procedeixi a la retirada d’aquests” i de la qual es va sol·licitar ajornament.
Em plau informar-li que no s’ha trobat cap acord en virtut del qual aquesta
corporació hagi concedit cap Honor o Distinció dels recollits al Tercer text refós
del Reglament d’Honors i distincions de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Respecte a la seva menció al Llibre d’Honor, la rúbrica de l’ex-President de la
Generalitat, apareix al Llibre d’Honor en data 4 de febrer de 1995 amb motiu de la
seva visita oficial a la ciutat de L’Hospitalet.
Per últim, tot i que no forma part de la seva pregunta s’adjunta informe emès pel
Secretari de la Comissió del Nomenclàtor en data 2 d’octubre de 2014 en el que
s’indica que al vigent Text Refós del Nomenclàtor de la ciutat (carrers, places,
parcs, jardins, etc.) no existeix cap espai total o parcial en referència a Jordi Pujol
i Soley, així com tampoc a la vigent Llista de Noms de Reserva del Nomenclàtor.
Ben atentament,”
“INFORME
Que s’efectua a petició del Gabinet d’Alcaldia, sobre l’existència del nom Jordi
Pujol i Soley en la relació d’espais i equipaments públics de la ciutat.
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Primer.- Al vigent Text Refós del Nomenclàtor de la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat (carrers, places, parcs, jardins, etc.) no existeix cap espai amb aquesta
denominació, de forma total o parcial.
A la vigent Llista de Noms de Reserva del Nomenclàtor, tampoc no hi ha cap
entrada amb referència al nom de la persona esmentada.
Segon.- Pel que fa al conjunt dels noms dels equipaments públics de la ciutat,
no existeix cap text refós, però no consta a aquest secretari que hi hagi cap
equipament municipal (escola, centre cultural, teatre, poliesportiu, complex
municipal, etc.) la denominació del qual estigui relacionada amb el nom d’aquesta
persona. Consultat el cap de la Secció de Sistemes d'Informació Geogràfica i
Cartografia d’aquest Ajuntament, que té la competència del manteniment de la
base de dades del territori de la ciutat, en la qual s’emmagatzemen els noms dels
“edificis”, ratifica aquest extrem.
Tercer.- Als arxius d’aquesta secretaria no consta cap petició de cap ciutadà o
entitat demanat incloure el repetit nom al Nomenclàtor o per anomenar cap
equipament municipal.”
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 29
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 22, 23, 25,
29 i 30 de setembre de 2014 i 1, 6, 8, 14, 16 i 21 d’octubre de 2014 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. 38.939, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Con respecto a la Sra. R.M.D.G., con DNI. XXXXXXXXXXXXX, esta regidora y su
grupo político solicitan saber:
Esta señora vive en la calle XXXXXXXXXXXXX y su hijo se suicidó en fechas
recientes, no superando ella su pérdida, por lo que viene a menudo a diferentes
oficinas de los Grupos Municipales, simplemente a decirnos que está mal, que le
queda poca vida y a qué la escuchen.
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Nos trae el documento adjunto sobre lo que cobra como pensión no
contributiva, 343,85 € mensuales.
Tiene el teléfono cortado, según hemos entendido, por falta de pago.
No puede pagar medicinas, según nos dice, ni comida.
Psicológicamente está muy mal.
Se puede hacer algo por ella desde Servicios Sociales?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.939 i data 22 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a les
intervencions realitzades amb la senyora RM. D. G., dir-vos que es necessari
sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

2.- RGE núm. 38.940, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 si algún programa de
este Ayuntamiento destinados a políticas para incentivar la economía local y
potenciar la ocupación se ha reducido o suprimido.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38940 i data 22 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació als programes
d’aquests Ajuntament destinats a les polítiques per a incentivar l’economia local i
potenciar l’ocupació, l’informo,
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Que l’Ajuntament de L’Hospitalet, malgrat no ser titular de la competència de
l’ocupació ni de la promoció econòmica, creu totalment necessari per la reactivació de
l’economia i la creació de llocs de treball, una major inversió en infraestructures, en
formació, en innovació i recerca, una millora dels mecanismes de coordinació de les
polítiques fiscals i econòmiques, i intensificar la lluita contra el frau i l'evasió fiscal,
així com un marc adequat per tal que el sector financer treballi al servei de l'economia
real.
Malauradament, com ja saben, les Administracions Locals depenen dels recursos
dels Governs Central i Autonòmic en un procés permanent de recerca de recursos,
supeditats a projectes i convocatòries cada vegada més restrictives des de l’any
2011, sense capacitat per reduir, ampliar o suprimir cap programa, desconeixent a dia
d’avui les contemplades per aquest any 2014.
Atentament,”
3.- RGE núm. 38941, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 se ha reducido o
suprimido algún servicio de reinserción social, o apoyo a personas con riesgo de
exclusión social, ayudas y políticas para jóvenes o gestión de ayudas sociales.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.941 i data 22 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a gestió
d’ajudes socials., dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”
4.- RGE núm. 38942, de 22 de setembre de 2014.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 se ha dejado de prestar
algún servicio de atención a la Dona que venía prestando nuestro Ayuntamiento.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.942 i data 22 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació al servei
d’atenció a la dona, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”

5.- RGE núm. 38944, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 este Ayuntamiento ha
dejado de prestar algún servicio sanitario que venía realizando hasta entonces,
incluyendo el mantenimiento de dispensarios.
Asimismo conocer si se ha reducido o suprimido alguna competencia de gestión de
atención primaria de la Salud que venía realizando este Ayuntamiento.
De igual forma conocer si desde esa fecha sea suprimido o reducido algún servicio
de inspección sanitaria.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.944 i data 22 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a serveis
sanitaris, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
6.- RGE núm. 38945, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 para la prestación de
alguno de los servicios que venía prestando este Ayuntamiento los ciudadanos han
tenido que trasladarse fuera de nuestro municipio para realizar la tramitación de algún
servicio.”

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 les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 38945 i 38946 i data 22 de setembre de 2014 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació
a:
“38945: Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 para la
prestación de alguno de los servicios que venía prestando este Ayuntamiento los
ciudadanos han tenido que trasladarse fuera de nuestro municipio para realizar la
tramitación de algún servicio”
“38946: Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 alguno de los
servicios que presta este Ayuntamiento a los ciudadanos ha sido remitido a alguna
administración superior”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentades preguntes per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
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7.- RGE núm. 38.946, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 alguno de los servicios
que presta este Ayuntamiento a los ciudadanos ha sido remitido a alguna
administración superior.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
per la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea
Conillas, per escrit de data 28 d’octubre de 2013 i així consta literalment transcrit com
a resposta a la pregunta número 6, RGE 38.945 de 22 de setembre de 2014.
8.- RGE núm. 38.947, de 22 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Por la presente solicito conocer si desde diciembre de 2013 las competencias de
Educación, Sanidad y Atención Social que presta este Ayuntamiento han sido
transferidas a alguna otra administración. Conocer asimismo si se ha transferido
alguna actividad de las que se realizan en esos ámbitos competenciales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.947 i data 22 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a la
transferència de competències, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per
recavar la informació.
Atentament,”
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9.- RGE núm. 38.986, de 23 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 d’octubre de 2014.
Respecte la publicitat sobre “L’H On El futur per endavant”, sol·licitem conèixer:
-

A quants medis s’ha inserit
Dies que es publicitarà
Cost total”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38986, de data 23 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 28 d’octubre de 2014, respecte “a la publicitat sobre LH on El
futur per endavant”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de l’Assessora tècnica
de mitjans de comunicació.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta ala pregunta presentada amb data 23 de setembre
d’enguany i número de registre de l’Alcaldia 1406, per Sonia Esplugas González,
regidora del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Seguidament donem resposta a les preguntes que realitza sobre la publicitat de “L’H
On el futur per endavant”:
-

A quants medis s’ha inserit
S’ha inserit a cinc mitjans: El Far, Cadena SER, Diari de L’H i L’Avenç.

-

Dies que es publicitarà
S’ha inserit a diverses edicions d’aquests mitjans: del 16 al 30 de gener, el 31
de gener, el 3 de març, el 23 i 25 d’abril i el 19 de setembre.

-

Cost total
El cost total ha estat de 9.240,89 euros.
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Atentament,”
10.- RGE núm. 39.232, de 25 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Con respecto al Casal d’avis de Sant Josep, esta regidora y su grupo político solicitan
saber:
Si se ha tomado alguna decisión para solucionar el colapso que sufre dicho
Casal.
Los lunes que hay baile, la sala se divide y los usuarios casi no se pueden
mover.
Se oyen rumores de que el baile se va a realizar en el local Social de la Caixa
Penedés de la calle Prat de la Riba, ¿es cierto?
-

¿Antes de fin de año se tomará alguna solución?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39.232 i data 25 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació al Casal de
Gent Gran de Sant Josep, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”

11.- RGE núm. 39.234, de 25 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
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Con respecto a la esquina de la calle Teide con la calle Pinos, esta regidora y su
grupo político solicitan saber:
Por qué motivo se han retirado los dos espejos que estaban en esa esquina
para mejorar la visibilidad de la esquina y como prevención del tránsito.
Por qué motivo se ha cortado por la mitad una farola situada en la misma
esquina.
Si se piensa pedir a la Compañía Eléctrica que ponga en mejores condiciones
(a ser posible, soterrado) el cable eléctrico que va por toda la calle Teide hasta la
Avda. Catalunya desde hace siete años, con el peligro consiguiente para los vecinos.”

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 39.234 i data 25 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb uns
miralls, una farola i cablejat elèctric de la cantonada del c. Teide i c. Pinós, us
comunico el següent:
Quant a la reposició dels miralls, a petició d’un ciutadà el passat dia 8 d’octubre, el
dia 9 d’octubre vam donar trasllat del tema al departament de Circulació i Transports,
per a la seva inspecció i valoració.
No consta que en aquest lloc s’hagi tallat cap farola per la meitat. Sí que s’ha procedit
recentment al canvi d’una columna deteriorada per una altra de nova.
Pel que fa a la instal·lació aèria existent al c. Teide entre av. del Nord i C. Granada, a
la qual suposem que es refereixen, s’ha comprovat amb la companyia de serveis a la
qual pertany, que aquesta instal·lació es troba en bones condicions d’ús. La
instal·lació aèria s’eliminarà en el moment en què la companyia la planifiqui com a
nova instal·lació, tal com determinen les ordenances municipals.”
12.- RGE núm. 39.726, de 29 de setembre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
¿Cuál ha sido la evolución del éxito escolar desde 2007? Solicitamos conocer la tasa
anual barrio a barrio de 6º de primaria y de 4º de ESO.”
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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 Serveis a les Persones, Sr. Lluís Esteve Garnés, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 39726 i data 29 de setembre en relació a les
dades d’èxit escolar de 6è de primària i 4t d’ESO, us comuniquem el següent.
La informació que demanen és competència del Departament d’Ensenyament, que és
qui les recull, processa i custodia.
En aquesta regidoria disposem de les dades generals de ciutat, que signifiquen un
increment de quasi 17 punts a primària i de més de 9 a secundària, tal i com es
detalla en el quadre següent:
2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-12

Primària

72,91

79,34

83,74

84,21

86,6

89,59

89,35

Secundària

70,28

72,76

73,25

73

78,34

75,45

79,46

al

Departament

Per conèixer dades desglossades hauran d’adreçar-se
d’Ensenyament, que és qui disposa de les mateixes.
Ben atentament,”
13.- RGE núm. 39.885, de 30 de setembre de 2014.

“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
El pasado 17 de septiembre, EL Pacte Democràtic de L’Hospitalet pel Dret a Decidir
realizó un acto en el Auditorio Barrades. Al respecto solicitamos conocer las
cantidades económicas cobradas a esta entidad por el uso de la sala.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39885 i data 30 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, sobre el preu públic
abonat per la celebració de l’acte “El pacte democràtic de L’Hospitalet pel dret a
decidir” celebrat el passat 17 de setembre a l’Auditori Barradas, em plau informar-li
que:
Que l’acte “El pacte democràtic de L’Hospitalet pel dret a decidir” es va dur a terme el
passat dia 17 de setembre a l’Auditori Barradas, en horari de 19 a 21 hores. D’acord
al que estableix l’Ordenança 4.02, es va cobrar la quantitat de 99,90.-euros,
corresponents al preu hora, 49’95.- euros, multiplicat per les dues hores de cessió.
Cordialment,”
14.- RGE núm. 39.988, d’1 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
El pasado mes de abril la entidad Centro Andaluz Virgen de Gracia de Carmona en
Esplugues, que tiene la imagen de su Virgen afincada en L’Hospitalet, solicitó a este
Ayuntamiento permiso para realizar una procesión con origen en la calle Estronci de
esta ciudad, que transcurría unos doscientos metros hasta llegar al término municipal
de Esplugues.
Al respecto solicitamos conocer:
-

¿Si el Ayuntamiento concedió el permiso para realizar esta procesión?”

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 amb número 39988
i de data 01/10/2014, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 28/10/2014 en relació a: “El pasado mes de abril la entidad Centro Andaluz Virgen
de Gracia de Carmona en Esplugues, que tiene la imagen de su Virgen afincada en
L’Hospitalet, solicitó a este Ayuntamiento permiso para realizar una procesión con
origen en la calle Estronci de esta ciudad...”
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Resposta:
Comentar-vos que aquesta pregunta correspon a la mateixa pregunta que ja es va
informar al darrer ple de juny.
Ben atentament,”

15.- RGE núm. 39.994, d’1 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Este concejal y su Grupo Político solicita conocer si el Ayuntamiento ha solicitado a
la Generalitat de Catalunya que se retire la placa conmemorativa a Jordi Pujol i Soley
del acto de inauguración del Hotel de Entidades de Bellvitge.
En caso que se haya realizado esta gestión, ¿cuál ha sido la respuesta?
En caso que no se haya realizado
RUEGO
que el Ayuntamiento se ponga en contacto con la Generalitat de Catalunya y solicite
formalmente la retirada de la placa en honor de Jordi Pujol.

”

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 al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 39994 i data 1d’octubre de 2014 i, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a:
“Este concejal y su Grupo Político solicita conocer si el Ayuntamiento ha solicitado a
la Generalitat de Catalunya que se retire la placa conmemorativa a Jordi Pujol i Soley
del acto de inauguración del Hotel de Entidades de Bellvitge.
En caso que se haya realizado esta gestión, ¿Cuál ha sido la respuesta?
En caso que no se haya realizado
RUEGO
Que el Ayuntamiento se ponga en contacto con la Generalitat de Catalunya y solicite
formalmente la retirada de la placa en honor de Jordi Pujol. “•

Davant del seu Prec i per la seva informació, els hi comuniquem que la titularitat de
l’edifici el que fan referència i on es troben el serveis socials, entre d’altres entitats, és
de titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, li agrairia que es dirigeixi a aquesta administració.
Cordialment,”
16.- RGE núm. 40.575, de 6 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Vecinos de la Av. Isabel la Católica 32 nos han manifestado su gran preocupación
por la presencia excesiva de cucarachas dentro de sus casas, superior según dicen
al resto de inmuebles de su entorno, por lo que sospechan que puede haber un foco
de cría muy activo, por todo ello solicitamos conocer si el ayuntamiento piensa tomar
alguna medida al respecto ya que se trata de un tema de afecta a la salubridad
publica.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,

…/…

190

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40.575 i data 6 d’octubre de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a la presència
d’escarabats a av. Isabel la Catòlica, 32, dir-vos que es necessari sol•licitar pròrroga
per recavar la informació.
Atentament,”
17.- RGE núm. 40.727, de 6 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Del examen de la cuenta general 2013 de este ayuntamiento hemos comprobado que
uno de los trabajos facturados por el señor D.R.G. (que tiene un contrato de “diseño
grafico, conceptualización y creatividad campañas institucionales”) ha sido
“conceptuación y creatividad marca associació d’aturats de + 50 anys de l’Hospitalet”
Atendiendo que esta asociación es de carácter privado solicitamos conocer porque
con dinero público se ha hecho este trabajo a una asociación privada. Asimismo
solicitamos conocer si se ha diseñado la marca de alguna otra asociación de la
ciudad y en caso afirmativo conocer su nombre.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 40727, de data 6 d’octubre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada en
el Ple Ordinari del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a “treballs facturats pel senyor
David Ramos Garcia en concepte de conceptuació i creativitat marca associació
d’aturats de +50 anys de L’Hospitalet”.
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
18.- RGE núm. 40.728, de 6 d’octubre de 2014.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Del examen de la cuenta general hemos reparado en un viaje que la señora Gloria
Herance y el señor D.Q. efectuaron a San francisco en mayo del año pasado.
En concreto estas dos personas fueron a un encuentro en San Francisco (LLGA
2013/cities Summit in San Francisco) los días 12 a 18 de mayo de 2013.
Se da la circunstancia de que ese encuentro duro solo tres días pero la regidora y el
asesor estuvieron siete días con un coste de 2.908,99 cada uno, sumando hotel,
dietas y avión.
Por todo ello solicitamos conocer los motivos de ese viaje y porque se alargó más de
los tres días que duró el encuentro, así como conocer en qué medida ha sido útil para
la ciudad que estas dos personas hayan asistido al citado encuentro.”

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 40.728 i data 6 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb la
participació al Summit de San Francisco, us comunico que participar en fòrums
internacionals compartint experiències amb altres ciutats, no solament beneficia a
L’Hospitalet, sinó que, a més, ens permet donar-nos a conèixer. El passat mes de
maig de 2013 la ciutat de L’Hospitalet va participar en una trobada internacional amb
més de 25 ciutats de tot el món amb l’objectiu de generar una xarxa de col•laboració i
intercanvi de projectes innovadors entre ciutats, universitats i empreses. En total més
de 100 representants de diferents institucions es van donar cita a San Francisco on, a
més, vam poder presentar un projecte de millora de la qualitat de vida per a la gent
gran de la nostra ciutat, que esperem poder posar en marxa en breu.
La durada del viatge es va haver d’organitzar i planificar en funció dels vols d’avió, els
seus horaris i la disponibilitat dels bitllets.”
19.- RGE núm. 41.003, de 8 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
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Solicitamos conocer el importe de la subvención recibida por la entidad La Talaia,
associació per les festes del centre en el presente año.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
President del Districte I, Sr. Alfons Salmerón Muñoz, que literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d’entrada en data 8
d’octubre, amb la referència 41.003, en virtut de l’Article 4 62.8 de ROM (Reglament
Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple del dimarts 28 d’octubre,
poso en el vostre coneixement que la subvenció atorgada a la Talaia associació per
les festes del Centre de L’H per a l’exercici 2014 és de catorze mil sis-cents vuitantvuit euros.”
20.- RGE núm. 41.004, de 8 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Solicitamos conocer si se ha retirado de la web de este ayuntamiento el apartado
“compartir coche” y/o “compartir parking”, al respecto solicitamos conocer la fecha de
su reiterada y el importe pagado a la empresa Compartir S.L. en concepto de licencia
anual por estos dos servicios.”

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 41.004 i data 8 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb l’apartat
“compartir cotxe” de la web, us comunico que durant el 2014 aquest servei no s’ha
contractat i, per tant, ha estat retirat de la web.”
21.- RGE núm. 41.005, de 8 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
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Según la auditoría realizada por el Sr. T. se concedió una subvención al Centre
d’Estudis l'Hospitalet por un importe de 35.000 € para financiar el 50% de sus
actividades anuales. Según el auditor la entidad no ha justificado el 100% del
presupuesto sino solo 54.407,76 € por lo que quedan 15.592,54 por justificar.
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer si este ayuntamiento va a tornar
alguna medida al respecto, atendiendo que no se ha justificado parte de la
subvención recibida.”

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 41005 i data 8 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, on sol•licita informació sobre
les mesures que s’han pres respecte a l’import justificat pel Centre d’Estudis de
l’Hospitalet, em plau adjuntar l’informe realitzat per la Cap de Servei de Cultura, en el
que dona resposta al seu escrit.
Cordialment,”

“En relació a la pregunta del Grup del Partit Popular on sol•licita informació sobre les
mesures que s’han pres respecte a l’import justificat pel Centre d’Estudis de
l’Hospitalet.
S’informa del següent:
Atenent el que diu l’apartat 15 de les bases específiques, segons el qual “sense
perjudici que les subvencions s’han de destinar a l’activitat o projecte pel qual van
ser atorgades i d’acord amb el que preveu l’article 86 del Reglament general de
subvencions, l’Ajuntament podrà autoritzar la modificació de les condicions o finalitats
que van donar lloc a la concessió de la subvenció.
Aquesta autorització només es podrà concedir a instància de l’entitat beneficiària que
haurà de justificar el compliment dels objectius generals de la subvenció d’acord amb
les finalitats previstes a l’article 1 d’aquestes bases i la concurrència d’aquesta
circumstància:
. Reducció justificada dels ingressos previstos al projecte per motius aliens a l’entitat.”
Aquesta circumstància en el cas del Centre d’Estudis de l’Hospitalet va quedar
suficientment acreditada a través de la presentació d’un informe. És per aquest motiu
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que es va emetre en data 10 d’abril de 2014 la resolució núm.3039/2014, on es
donava per acreditada la realització del projecte subvencionat amb un cost de
54.407,46, ja que les modificacions no alteraven essencialment els objectius de la
subvenció i van quedar justificats la concurrència dels requisits previstos a l’apartat
15 de les bases de la convocatòria en relació amb l’article 86 del Reglament general
de subvencions.
La qual cosa s’informa als efectes que calgui,”
22.- RGE núm. 41.006, de 8 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Atendiendo que en 2013 este ayuntamiento concedió una subvención al Centre
d’Esports l’Hospitalet de 265.304 € para sufragar el 43,90 % de un total de 604.304€
y que según el informe del auditor del listado de facturas aportado no se ha podido
considerar como gasto justificativo los siguientes importes por un total de 83.913,55
€:
Facturas consideradas año anterior
Facturas julio 2012
Otras facturas anteriores 2012
Declarativos de impuestos (no gasto)
IVA incluido en facturas ya presentadas
Total

13.487,55 €
18.685,79
5.471,45 €
19.383,83 €
17.536,94 €
83.913,40 €

Asimismo el auditor señala que “parte de la documentación aportada podría presentar
una contingencia en cuanto al cumplimiento de las obligaciones formales que está
sometido según la legislación laboral vigente, respecto a la seguridad Social y
Hacienda”
Por todo ello el regidor que suscribe solicita conocer:
1.
Qué medidas se están tomando o se piensan tomar al respecto, atendiendo
que no se ha justificado parte de la subvención recibida.
2.
Si se tiene conocimiento de algún problema en torno a la situación financiera
de la entidad.
3.
Si se va a requerir a la entidad a que justifique estar al corriente de las
obligaciones con la hacienda pública, la seguridad social y la legislación laboral
como requisito para poder recibir dinero público.”

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:
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“Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 41006 de fecha 8 de octubre, i según lo que dispone el
artículo 55 Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 28 de octubre de 2014, os informo de
lo siguiente:
Punto 1) Como complementación del certificado auditor de fecha 30 de junio de 2014,
en el que se comunica la falta de justificación de € 83.913,40 del total del proyecto
deportivo 2012/13, presupuestado en € 604.304,00, informamos que posteriormente
hemos revisado la documentación justificativa conjuntamente con la entidad con el
objetivo de analizar y resolver aquellas incidencias especificadas en la certificación
de auditoría.
El resultado de esta revisión ha comportado una modificación de los datos de
justificación presentados por la entidad, de tal manera que la entidad justifica la
totalidad del proyecto deportivo.
Punto 2) No se tiene conocimiento de ningún problema en torno a la situación
financiera de la entidad.
Punto 3) Informamos que actualmente la entidad ha justificado estar al corriente de
sus obligaciones en materia laboral, tanto con la Hacienda Pública como con la
Tesorería General de la Seguridad Social, ya que así se le ha reclamado.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud de información,
reciba un cordial saludo,”
23.- RGE núm. 41.008, de 8 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Atendiendo que la Autoridad Catalana Competencia abrió un expediente a este
ayuntamiento, a los tres hospitales de la ciudad y a la empresa funeraria Altima por
obstaculizar injustificadamente la competencia en el traslado de las personas que
fallecen en cualquiera de los hospitales de la ciudad, ya que es una actividad que
está liberalizada.
Solicitamos conocer si este ayuntamiento ha recibido alguna comunicación en torno a
la resolución de este expediente y en caso afirmativo solicitamos copia.
Asimismo solicitamos conocer si han cesado las injustificadas restricciones en
nuestra ciudad a otras empresas que no sean Altima Serveis Funeraris para el
traslado de cadáveres desde los tres Hospitalet de la ciudad.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 41008, de data 8 d’octubre de 2014, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari del dia 28 d’octubre de 2014, en relació a “a l’expedient que l’Autoritat
Catalana de la Competència va obrir a tres hospitals de la ciutat i a l’empresa
funerària Altima”.
Al respecte dir-vos que l’Autoritat Catalana de la Competència encara no ha dictat
cap resolució de l’expedient.
Us podeu adreçar als Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament per concertar dia i hora
per consultar l’expedient.
Ben atentament,”
24.- RGE núm. 41.961, de 14 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Solicitamos conocer cuántos locales de la ciudad cuentan con licencias de salones
recreativos, de juegos y análogos, así como su ubicación exacta.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 41.961 i data 14 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb quants
locals de la ciutat tenen llicències de salons recreatius i la seva ubicació, us comunico
que en total en són 7, i la seva ubicació és la següent:
•
•
•
•

C. Barcelona, 2
Rbla. Just Oliveras, 30
C. Progrés, 42
C. Santiago Ramon y Cajal, 17
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•
•
•

Av. Granvia, 75
C. Abedul, 6
Av. Pau Casals, 78”

25.- RGE núm. 41.962, de 14 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Solicitamos conocer el importe que se cobró a los organizadores de la conferencia
que el juez S.V. dio ayer 13/10/14 en el Centro Cultural Barradas por el uso de dicha
sala.”

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 41962 i data 14 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, sobre el preu públic abonat per
la celebració de la conferència del jutge S.V. el passat 13 d’octubre a l’Auditori
Barradas, em plau informar-li:
Que la conferència del jutge S.V. es va dur a terme el passat dia 13 d’octubre a
l’Auditori Barradas, en horari de 20 a 22 hores. D’acord al que estableix l’Ordenança
4.02, es va cobrar la quantitat de 99,90.-euros, corresponents al preu hora, 49’95.euros, multiplicat per les dues hores de cessió.
Cordialment,”

26.- RGE núm. 42.371, de 16 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Con respecto a las quejas de diversos vecinos de la Avda. Carrilet núm. 208 sobre
los árboles del Pasaje Miner, esta Regidora y su Grupo Político solicitan saber:
-

Cuando está prevista la poda de los árboles.
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Si es posible realizarla a la mayor brevedad posible, pues producen unos
bichos que entran en los domicilios, con las consiguientes molestias para los
vecinos.”

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 42.371 i data 16 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb queixes
de veïns sobre els arbres del passatge Miner, us comunico que aquests arbres es
van podar en la campanya de poda de caducifoli el dia 21 de novembre de 2013 i es
van refaldar el dia 25 de juny de 2014. Es tornaran a podar en la campanya 20142015.”

27.- RGE núm. 42.369, de 16 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Con respecto a la viviendas okupadas, esta Regidora y su Grupo Político solicitan
saber :
-

Si es posible saber el número aproximado de las mismas en nuestra ciudad.

Si el Ayuntamiento tiene la posibilidad de actuar para evitar estas okupaciones
que crean molestias y alarma entre los vecinos de las Comunidades.
Si se hace alguna gestión con las Entidades Bancarias para intentar que los
pisos vacíos por desahucios puedan pasar a alquiler social y no permanezcan vacíos,
para así evitar su okupación ilegal.
Si una vez okupados estos pisos de manera ilegal el Ayuntamiento tiene
potestad legal de hacer alguna actuación.”

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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 42369 i de data 16/10/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/10/2014 en relació a: “con respecto a las viviendas
okupadas , esta Regidora y su grupo municipal solicitan saber: “
Resposta:
Informar que esta area tiene constancia de la ocupacion de viviendas pero no puede
dar un numero aproximado por no ser posible contrastar datos, teniendo en cuenta
que la informacion sobre las denuncias de ocupaciones esta en los juzgados.
Como Ud muy bien es conocedora, la legislacion vigente exige de unos tramites en
los que es necesario que el propietario de la vivienda interponga una denuncia en los
juzgados y haya una resolucion judicial de desalojo.
Por otro lado este Ayuntamiento no tiene potestad legal sobre los pisos okupados.
Ben atentament,”
28.- RGE núm. 42.370, de 16 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
Con respecto a la vivienda de la calle Renclusa nº 17, último piso superior, esta
Regidora y su Grupo Político solicitan saber:
Si es posible hacer alguna gestión, ya que es un piso okupado por lo menos
por 9 o 10 adultos y además varios menores. No tienen suministro de agua y la luz es
posible que la hayan enganchado.
Los vecinos de la calle Renclusa 19-21 están soportando numerosas
molestias de dichos okupas. No pueden dejar ni un momento sus pisos vacíos por
miedo a que salten de un edificio a otro, lo cual es fácil. Además, han de soportar
ruidos excesivos a todas horas.”

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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 42370 i de data 16/10/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/10/2014 en relació a: “con respecto a la vivienda de la
calle Renclusa nº 17 , ultimo piso superior, esta Regidora y su grupo politico ....”
Resposta:
Informar que esta area tiene constancia de la ocupacion de esta vivienda pero como
Ud muy bien es conocedora la legislacion vigente exige de unos tramites en los que
es necesario que el propietario de la vivienda interponga una denuncia en los
juzgados y haya una resolucion judicial de desalojo .
Por otro lado en este servicio no constan quejas efectuadas por los vecinos de
Renclusa 19-21.
Ben atentament,”
29.- RGE núm. 43.049, de 21 d’octubre de 2014.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de octubre de 2014.
¿Cuánto personal de Guardia Urbana hay actualmente con categoría profesional de
agente y no está ejerciendo sus funciones de agente a pie de calle? Concretar cuáles
son las otras funciones y cuántos efectivos hay dedicados.
Sobre el acuerdo de renovación de unidades de la Guardia Urbana firmado en 2010
por sindicatos, la jefatura actual de G.U y la ponencia de seguridad ciudadana. ¿Se
está cumpliendo? ¿En qué casos o unidades se incumple este acuerdo? ¿Por qué?
¿Cuántos asesores hay en el área de Seguridad, Convivencia y Civismo? ¿Qué
formación o experiencia tienen relacionada con el área?”

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 43049 i de data 21/10/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 28/10/2014 en relació a: “¿cuanto personal de la Guardia
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Urbana hay actualmente con categoria profesional de agente y no esta ejerciendo sus
funciones de agente a pie de calle?...
Resposta:
Informar que los agentes destinados a pie de calle son los 24 pertenecientes a la
unidad de Proximidad, el resto de agentes utilizan medios motorizados para los
diferentes servicios segun la unidad que corresponda.
El acuerdo realizado en el 2010 se esta cumpliendo.
Respecto a los asesores existentes en el area de Seguridad, convivencia i civismo
son los correspondientes segun el ultimo acuerdo de pleno num. U010400/00052 de
fecha 27 de junio que da cuenta del 2º trimestre de 2014 respecto al personal
eventual, con las funciones y retribuciones acordadas en la sesion del pleno de 27
de juny de 2011.
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
15 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 23 de
setembre de 2014 i 20 d’octubre de 2014, 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. 38988, de 23 de setembre de 2014.(Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el Ple del dia 28 de maig de 2013, el nostre grup municipal va presentar
una moció per “crear un nou servei gratuït de recollida de roba usada a domicili”.
Atès que, tot i que va ser rebutjada, la Sra. Dolors Fernández va comentar que:
“esperem a veure com a Barcelona això funciona, perquè s’ha de dur un determinat
tipus, no tant de roba sinó quants quilos, quantes bosses, en quines condicions... I
no sé si a Barcelona això tindrà molt d’èxit o no, però sí que li diria que la grandària
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és diferent, l’Hospitalet pot tenir de vegades la mateixa mida que un barri gran de
Barcelona, a Barcelona això és més difícil.... Només li demano que esperem perquè
no la implementarem,però en qualsevol cas, donem-li temps al temps, no sé si en un
futur, la seva experiència serà possible”.
PREGUNTA
.- S’ha fet cap estudi del funcionament a Barcelona del rober des de l’any 2013 fins
ara?
.- Si és que sí, quines són les accions que hi ha previstes?
- Si és que no, es té previst fer-ho en un futur?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.988 i data 23 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a un servei
gratuït de recollida de roba usada a domicili, dir-vos que es necessari sol·licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”
2.- RGE núm. 38989, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a la ciutat hi ha una sèrie d’aparcaments de bicicletes, anomenats Bicibox
que ocupen part de l’espai públic.
Vist que els veïns i els propis usuaris del servei d’aparcament Bicibox s’han queixat
per la incomoditat que els suposa la brutícia acumulada en aquestes estacions i el
seu entorn.
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PREGUNTA
Com es realitza la neteja d’aquestes estacions, qui la realitza i amb quina periodicitat
s’efectua?
S’ha considerat netejar l’entorn d’aquests contenidors amb aigua per treure la brutícia
acumulada per netejar i mitigar les molestes olors? Si és que sí, quan es farà i amb
quina freqüència?”

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 38.989 i data 23 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb el
manteniment del Bicibox, us comunico que el manteniment d’aquests elements es
realitza a través de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.”
3.- RGE núm. 38990, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer dels Joncs, entre els números deu i dotze i davant de l’Oficina
d’Orientació i Inserció Laboral, existeix un espai enjardinat amb gespa i arbrat, on una
part de la gespa està deteriorada degut al pas permanent de vianants , per accedir a
la placeta interior dels blocs o a l’Oficina.
Vist que un pla del 25-09-2012 es va preguntar com es pensava solucionar el
problema i es va respondre que es procediria a “habilitar en aquest espai enjardinat,
un pas integrat per a aquest lloc concret”.
Atès que a dia d’avui aquesta millora no s’ha produït i l’espai presenta el mateix
aspecte que anys enrere. (Adjuntem fotografies actuals)
PREGUNTA
Es té coneixement que no s’ha habilitat un pas integrat com es va dir?
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Per quin motiu no s’ha habilitat aquest pas integrat, tal com es va dir?
Si és que es pensa realitzar, quan es portarà a terme aquesta acció de millora?”

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 38.990 i data 23 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb
l’espai enjardinat del c. Joncs 10 i 12, dir-vos que és necessari sol•licitar pròrroga de
l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.”
4.- RGE núm. 38991, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer Francesc Layret 1-9 , entre la Travessera de les Corts i la carretera
de Collblanc hi ha un escocell sense arbre, que en alguna ocasió ha aparegut ple
d’aigua estancada i en estat de putrefacció.
Vist que els veïns s’han queixat i han mostrat la seva preocupació respecte si pot
suposar un perill per a la salut pública el fet que s’hi acumuli aigua en estat de
putrefacció.
PREGUNTA
Com es realitza la neteja d’aquest espai, qui la realitza i amb quina periodicitat
s’efectua?
S’ha considerat replantar un arbre en aquest espai?”

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:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 38.991i data 23 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb
l’escocell del c. Francesc Layret, 1-9, us comunico que es va detectar aquesta
incidència i es va procedir a l’estudi de l’origen del problema, la qual cosa va donar
com a resultat renovar tota la terra de l’escocell. Està prevista la replantació en
aquest escocell a la propera campanya replantació, que es farà entre finals de
novembre de 2014 i març de 2015.”
5.- RGE núm. 38992, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès l’augment de males herbes en els escocells i les voreres de molts carrers de la
ciutat, i en especial en els barris dels districtes de la Marina.
Vist que els veïns s’han queixat i han mostrat la seva preocupació respecte el
creixement desmesurat d’aquestes herbes.
PREGUNTA
Es pensa fer alguna actuació al respecte per part dels serveis corresponents?
En cas de realitzar alguna actuació, quan es pensa portar a terme?
Si és que no, per quin motiu no es fa quelcom?”

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 38.992 i data 23 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb les
males herbes dels escocells i voreres de molts carrers, us comunico que la neteja de
les males herbes s’està fent en aquest moment amb personal provinent d’un pla
d’ocupació.”
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6.- RGE núm. 38993, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que darrerament, a la zona del barri de Bellvitge, compresa entre l’Avinguda
Mare de Déu de Bellvitge, el carrer de L’Ermita de Bellvitge i el carrer Prat s’hi ha
observat un augment de la presència de rosegadors, no només durant la nit, sinó que
també durant el dia.
Vist que els veïns ens han alertat de la seva presència i mostren preocupació per
aquest problema de salubritat a la ciutat.
PREGUNTA
Quantes queixes s’han rebut durant el període estival per aquest problema?
Hi ha hagut un augment de les queixes respecte el mateix període de l’any passat?
Té constància l’ajuntament d’un augment de rosegadors en aquesta zona?
Cada quan es realitzen inspeccions de plagues per rosegadors a la ciutat?
Quan es va fer la darrera inspecció?
S’ha realitzat alguna actuació al respecte?
Si es que sí. Com es pensa actuar per solucionar-ho?
Quines mesures es pensen portar a terme?
Quan es posaran en marxa aquestes mesures?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 38.993 i data 23 de setembre de 2014 i, segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a la
presència de rosegadors al barri de Bellvitge, dir-vos que es necessari sol·licitar
pròrroga per recavar la informació.
Atentament,”

7.- RGE núm. 38995, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a l’Av. Amaya nº 17 hi ha un arbre que molesta els veïns, per l’excessiva
proximitat a la finca on habiten.
Vist que els veïns van presentar una instància a l’ajuntament l’any 2012 a les que no
es va donar resposta.
Atès que el 23 l’abril d’aquest any 2014 els veïns de l’Av. Amaya nº 17 afectats per
aquest problema, presenten una segona instància al Registre General d’entrada
17789, on signen per a la supressió d’aquest arbre.
Vist que la resposta d’aquest ajuntament en relació a la instància presentada el 23
d’abril és que es trasllada la petició al departament de Parcs i Jardins de la ciutat.
Atès que a dia d’avui no s’ha portat a terme cap acció per part del departament de
Parcs i Jardins i els veïns de l’Av. Carmen Amaya nº 17 segueixen mostrant la seva
preocupació per aquest problema.
PREGUNTA
S’ha pensat en alguna solució per resoldre aquest el tema?
Si es que sí. Com es pensa actuar per solucionar-ho?
Quines mesures es pensen portar a terme?
Quan es posaran en marxa aquestes mesures?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 38.995 i data 23 de setembre de 2014, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb
queixes sobre un arbre que molesta a l’av. Amaya, 17, us comunico que els serveis
tècnics, un cop inspeccionat l’arbre, han determinat que no és necessari procedir a la
retirada d’aquest.”
8.- RGE núm. 38996, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el programa de les festes de Bellvitge, de la mateixa manera que en
altres festes de barris de les ciutats no es contemplava el fet de realitzar un
espectacle de pirotècnia per qüestions pressupostàries, ja que suposa un esforç
pressupostari important.
Vist que aquest fet es va modificar durant els últims dies de la festa major i, finalment
l’espectacle de pirotècnia sí que es va realitzar.
PREGUNTA
Va ser decisió de l’ajuntament afegir l’espectacle de focs artificials al final de la festa?
Quin va ser el cost que l’ajuntament va destinar a aquesta despesa?
D’on va sortir la partida per realitzar la despesa en aquest espectacle de focs
artificials?
Per quin motiu en les altres festes de barri, no es va actuar de la mateixa manera,
com es el cas del Gornal, que no va tenir focs de final de festa per motius de
pressupost?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor del Districte VI, Sr. Antoni Bermudo Ávila, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 38996, de data 23 de setembre de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 d’octubre de 2014, en relació a “
l’espectacle de pirotècnia de les Festa Major de Bellvitge”.
Dir-vos que l’Ajuntament de L’Hospitalet concedeix una subvenció anual a la
Comissió de Festes de Bellvitge, que aquest any ha estat la mateixa que anys
anteriors. El programa és responsabilitat de la Comissió de Festes i no hi ha hagut
cap partida nova de cap tipus.
Respecte al Gornal, dir-vos que el fet que hi hagi o no focs d’artifici es una decisió de
la Comissió de Festes degut a que la subvenció que reben no ha variat respecte l’any
anterior.
Atentament,”
9.- RGE núm. 38997, de 23 de setembre de 2014. (Fora termini Ple 30-09-2014)
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en darrer Ple del 22 de juliol vàrem fer una pregunta oral en referència a
unes reixes ensorrades, al terra de la Plaça dels Cireres i es tracta d’un recinte on
habitualment hi juguen els infants i aquest esvoranc podria suposar un perill, en
especial per a ells.
Vist que en el ple es va dir que ja se’n tenia constància i que es procediria a reparar.
Atès que no s’ha reparat el terra, aquest esvoranc segueix representant un perill i
hem tornat a rebre queixes per part dels veïns perquè es posi solució a aquest tema.
PREGUNTA
Es té coneixement que el terra segueix enfonsat? Si és que sí, es pensa procedir a
reparar aquest espai?
Si és que sí, quan té intenció de procedir a reparar-lo?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb números 38.997 i 42.756 i dates 23 de setembre de 2014 i 20
d’octubre de 2014, respectivament, segons el que disposa l’article 55 Reglament
Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb unes reixes ensorrades al terra de
la Pl. dels Cirerers, us comunico el següent:
La incidència de l’enfonsament de la reixa existent a la zona de la font de la pl. dels
Cirerers està finalitzada. Com que en els darrers mesos s’ha reproduït en dos
ocasions, degut a un problema de disseny de la urbanització, que resulta de difícil
solució, estem estudiant la viabilitat d’un actuació que impedeixi la repetició de la
incidència.”
10.- RGE núm.42740, de 20 d’octubre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-10-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa la instal·lació de fibra òptica al districte 1 de la Ciutat i que al carrer Riera de la
Creu i Passatge Xerrico no s’ha fet (adjuntem plànol remarcant l’espai).
PREGUNTA
Sabeu el motiu perquè no s’ha instal·lat la fibra òptica en aquest tram?
Està previst fer-ho?
Consta alguna sol·licitud per portar-ho a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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 42.740 i data 20 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb la
instal·lació de fibra òptica al districte 1 de la ciutat, us comunico que són les
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empreses prestadores del servei de fibra òptica les que decideixen sobre el seu
desplegament. Per la informació de què disposem, no està previst realitzar aquesta
instal·lació al c. Riera de la Creu i al ptge. Xerricó.”
11.- RGE núm. 42741, de 20 d’octubre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 28-10-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els passats dies en el municipi de Ripollet va existir un brot de infecció a
persones per legionel·la que va ser l’agent bacterià provocador de la mort en algunes
d’elles.
Atès que es va demostrar fefaentment que el causant d’aquest brot va ser un vehicle
de reg i neteja dels serveis municipals.
Vist que aquest tipus de vehicles d’acord amb el R.D.865/2003 i el Decret 352/2004
estan considerats a l’utilitzar aigua dipositada i fer rec en la via pública com
instal·lacions de baix risc per contaminació de legionel·la per la qual cosa estan
obligats a fer un programa de manteniment higiènic-sanitari com a mínim cada any
que ha de fer una entitat degudament acreditada per aquest servei, que emetrà un
certificat acreditatiu de que el vehicle ha passat la revisió i dóna negatiu en
contaminació per legionel·la.
Vist que la responsabilitat i contractació d’aquesta revisió anyal correspon a
l’empresa que té adjudicat el servei de neteja a la nostra Ciutat.
PREGUNTA
Per qüestions de garantir la salut pública es realitza per part de l’Ajuntament la
verificació anyal de que aquest tipus de vehicles i altres que utilitzen l’aigua per les
seves tasques de neteja, compleixen la normativa respecte les revisions obligatòries
por legionel·la.
En cas de no fer aquest control de verificació. Per quina raó no es fa?”

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:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 42.741 i data 20 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb el
control dels vehicles de neteja, us comunico que és l’empresa concessionària del
servei de neteja la responsable del compliment de la normativa per al control d’aquest
tipus de vehicles.”
12.- RGE núm. 42743, de 20 d’octubre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que durant els passats dies del 10 al 13 d’octubre l’aparcament públic situat
entre l’Avinguda Vilanova, Joncs i Rambla Carmen Amaya va ser ocupat per
personal d’una empresa d’enderrocs, segons l’explicació aportada pel personal del
camió estacionat, que feia tasques de desballestaments de maquinària industrial i
anul·lava més de dotze places d’estacionament (adjuntem fotografia feta per un veí
com a proba dels fets).
Vist que aquesta activitat va finalitzar de sobte al voltant de les 11:00h del matí del 13
d’octubre recollint tot el material.
Atès que aquest tipus d’activitat es fa de manera continuada en aquest lloc, pot durar
un matí o una tarda o a vegades un dia sencer o més d’un, com es el cas present.
PREGUNTA
T’he concedit l’Ajuntament permís per fer aquest tipus d’activitat en aquest lloc a
alguna empresa o particular? En cas afirmatiu a quines i per quin motiu?
En cas negatiu, el fet de la finalització de l’activitat el matí del 13 d’octubre es degut a
una actuació de la G.U. i, si aquest és el cas, perquè no es va actuar abans?
En cas de no tenir permís municipal, s’ha aplicat sanció per realitzar activitats en la
via pública contra allò disposat en les ordenances?”

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:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 42.743 i data 20 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb l’activitat
d’una empresa d’enderrocs a l’aparcament públic situat entre l’av. Vilanova, c. Joncs i
Rambla Carmen Amaya, us comunico el següent:
Consultat el cens d’activitats no ens consta presentada, concedida i/o registrada, cap
llicència, comunicació o declaració responsable per al desenvolupament de l’activitat
de desballestament de maquinària industrial al solar esmentat.
Des del Servei de Guàrdia Urbana, ens informen que no els consta cap servei
d’aquests tipus en el lloc indicat. El que sí es pot dir, és que l’aparició d’altre tipus de
material, que no és el que surt a la fotografia que ens veu adjuntar, ha posat en sobre
avís per controlar el lloc i en aquests moments és un punt de vigilància pels agents de
proximitat i del districte, procurant que es realitzi la neteja del material abandonat a la
via pública, si s’escau.”
13.- RGE núm.42746, de 20 d’octubre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al Passatge del Miner, davant de l’escola Pau Sans hi ha uns arbres que
donen ombra al pati de l’escola i permeten que els nens i nenes puguin jugar a l’aire
lliure i gaudir de la protecció natural del sol.
Vist que és important pel benestar d’aquests nens/es que puguin gaudir d’un pati amb
arbres al mig d’una gran ciutat i els considerem un element que intervé positivament
en el benestar d’aquests nens/es.
Atès que alguns pares dels nens/es que assisteixen a l’escola ens han fet arribar la
seva preocupació respecte l’estat de salut d’alguns d’aquests arbres.
Vist que aquests pares també han mostrat la seva preocupació respecte l’actuació
que es pensa seguir per solucionar aquest problema i part del seu temor resideix en
imaginar una proposta radical que passi per haver de talar aquests arbres.
PREGUNTA
S’ha plantejat fer algun estudi sobre l’estat de salut d’aquests arbres i d’aquesta
manera esbrinar si hi ha alguna solució que no passi per talar-los?
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Si és que sí, quan es té intenció de fer aquest estudi?
Si és que ja s’ha fet aquest estudi, quants arbres malalts del total d’arbres hi ha?
Si és que ja s’ha fet aquest estudi, podríeu fer arribar una còpia al grup municipal de
CIU?”

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 42.746 i data 20 d’octubre de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 28 d’octubre de 2014, en relació amb els
arbres a l’escola Pau Sans, us comunico que s’està finalitzant l’informe de riscos
relatiu a l’arbrat existent a l’interior del pati de l’Escola Pau Sans. Aquest estudi
determinarà l’estat actual dels diferents exemplars i, si existeix o no, la necessitat de
retirar-los.”
14.- RGE núm. 42748, de 20 d’octubre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’aula dels alumnes de 5è d’ EGB de l’escola Pau Sans està desocupada
des de fa més d’un mes perquè el sostre de la mateixa està en mal estat.
Vist que els alumnes que assistien a l’aula no poden realitzar les classes en el seu
espai habitual degut al mal estat d’aquest sostre.
Atès que aquests alumnes han de patir els inconvenients i molèsties que aquesta
situació representa i les famílies dels alumnes afectats han manifestat el seu malestar
per aquesta situació que no rep la solució desitjada.
PREGUNTA
Quan es té previst que acabin les reparacions del sostre de l’aula i els nens puguin
tornar a ocupar l’espai?
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Durant el temps que dura la reparació del sostre, s’ha buscat un espai adequat a les
característiques del grup per tal de realitzar les classes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís
Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyores,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 42748 i data 20 de d’octubre en relació a les reparacions de
la coberta de l’escola Pau Sans, us comuniquem el següent.
El problema existent a l’escola Pau Sans no és del sostre de la classe de 5è de
primària, sinó que es tracta d’un problema de la coberta de l’edifici que ha estat
comunicat reiteradament al Departament d’Ensenyament doncs, al no tractar-se d’un
tema de manteniment sinó de reforma, és competència seva.
La situació de deteriorament de la coberta és deguda a que la vida útil de la mateixa
es va superar fa temps, sense que el Departament hagi decidit actuar malgrat les
comunicacions que des d’aquest Ajuntament s’han fet al respecte.
L’episodi de pluges del passat mes de setembre va provocar importants filtracions
d’aigua que van afectar principalment a l’aula de 5è. Tot just detectada la incidència
l’equip de manteniment municipal va actuar, reparant la filtració i tornant a constatar
que hi ha un problema general de la coberta i que per tant, fins que no es procedeixi
a la substitució íntegre de la impermeabilització d’aquesta, es reproduiran situacions
com la del mes de setembre si tornen a caure pluges intenses i continuades, sent del
tot impossible preveure per on es produirà la filtració.
Aquesta situació s’ha parlat amb la direcció de l’escola i l’AMPA, i s’ha posat en
coneixement de la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament,
Sra. M.L., sense que s’hagi pres cap decisió al respecte malgrat la urgència del tema.
Donada aquesta situació i davant la manca de reacció, un cop més, del Departament
d’Ensenyament, aquest Ajuntament ha decidit actuar malgrat no sigui la seva
competència i ja ha encarregat el projecte per procedir, de la forma més ràpida
possible, a la reforma de la coberta de l’edifici, intervenció que reclamarem al
Departament d’Ensenyament es faci càrrec del seu cost al ser la seva responsabilitat.
Per altra banda, la situació produïda arrel de l’incident de la coberta d’aquesta escola,
torna a posar en evidència el greu problema que està patint la nostra ciutat quant a
les condicions dels centres educatius.
La quasi total inactivitat en tasques de reforma, ampliació i millora, està provocant
importants disfuncions en el funcionament de molts centres.
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Les actuacions de reforma, ampliació i millora, pendents en centres educatius per
part de la Generalitat a l’Hospitalet són:
•
Construcció d’un nou gimnàs i nova coberta a l’escola Pau Sans
•
Obres diverses d’adequació i ampliació de l’escola Pere Lliscart
•
Supressió de barreres arquitectòniques i ampliació de l’escola Lola
Anglada
•
Supressió de barreres arquitectòniques de les escoles Ramón y Cajal,
Gornal, Menéndez Pidal i Josep Janés
•
Ampliació de l’escola Pablo Neruda
•
Pla d’Urgència: Rehabilitació integral i ampliació de l’escola Milagros
Consarnau i construcció de nous edificis per a les escoles Frederic Mistral,
Bernat Metge, Busquets i Punset i Joaquim Ruyra
•
Construcció dels edificis de les escoles Ernest Lluch i Paco Candel
La manca d’intervenció per part del Departament en tots aquests centres, no sols
està provocant una major despesa de manteniment dels mateixos a aquest
Ajuntament, sinó que també està ocasionant, com deia, importants interferències i
limitacions en el funcionament dels centres.
Ben atentament,”
15.- RGE núm. 42756, de 20 d’octubre de 2014.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 30-09-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en darrer Ple del 22 de juliol vàrem fer una pregunta oral en referència a
unes reixes ensorrades, al terra de la Plaça dels Cireres i es tracta d’un recinte on
habitualment hi juguen els infants i aquest esvoranc podria suposar un perill, en
especial per a ells.
Vist que en el ple es va dir que ja se’n tenia constància i que es procediria a reparar.
Donat que en el ple del dia 30 de setembre es va tornar a formular la pregunta perquè
l’esvoranc seguia representant un perill per als nens i nenes que juguen a la plaça.
Atès que el problema del terra persisteix després que s’hagin fet varies actuacions
per reparar-lo en diverses ocasions i es torna a enfonsar-se ja que el problema
resideix en el sistema de recolzament de les mateixes reixes. Com es pot veure en
les fotografies que adjuntem, no és prou estable, fet que provoca que el problema no
s’acabi de resoldre.
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PREGUNTA
Es té coneixement que el terra segueix enfonsat? Si és que sí, es pensa procedir a
reparar aquest espai?
Vist que el problema del terra persisteix, s’ha contemplat arreglar en primer lloc,
l’espai de recolzament per tal d’estabilitzar-lo i que no s’enfonsi novament?
Si és que sí, quan té intenció de procedir a reparar-lo?”
Aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, es va
respondre pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Francesc J. Belver i Vallés, per escrit de data 27 d’octubre de 2014 i així consta
literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 9, RGE 38997 de 23 de
setembre de 2014.

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària em sembla que hem finalitzat l’Ordre del Dia, queda només el punt de
precs i preguntes, sí, una, dos, tres, quatre, bé, hi ha moltes preguntes, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí Alcaldessa, nosaltres volíem saber si es té previst per part dels mitjans de
comunicació públics de l'Hospitalet, fer un especial, una cobertura informativa
especial pel dia 9 de novembre.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sr. Alcaldesa. Yo tengo dos preguntas, hemos observado que en Hospitalet
se está llevando a cabo la campaña la “taca groga”, que para quien no lo sepa es una
campaña que consiste en poner de amarillo el mobiliario urbano, árboles, etc, la “taca
groga”, la “taca groga” es esta campaña. Como ustedes saben, esta campaña es
responsabilidad de la ANC y de Ómnium Cultural y que incumple la prohibición
expresa del artículo 73.4 de nuestra ordenanza de civismo. Por tanto, la primera
pregunta es si va a hacer algo este Ayuntamiento para que se cumpla la ordenanza
de civismo, y la segunda, también en este sentido, es si van a poner los medios
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necesarios para que la ANC y Ómnium Cultural cumplan con la ordenanza de
civismo, como la cumplimos los demás ciudadanos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Bas o Sra…

SRA. BAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, és una pregunta sobre el tema de les rates, hem
rebut moltes queixes que aquest any hi ha moltes més pel carrer i volíem saber si és
que s’ha retallat en el tema del verí o si s’ha fet com cada any. Al Gornal tenim
queixes, a Sant Josep també, carrer Almadén, col·legi Pau Sans, a Bellvitge moltes,
Rambla Marina, 360, s’han ficat al quarto de comptadors, al carrer França, 37, s’han
menjat els cables, al carrer Ermita, 37, a l’avinguda Europa, 224, al passeig Joan, 23,
Mare de Deu de Bellvitge, front al Caprabo, avinguda Europa on està el Condis, en fi,
rates com conills que van pel carrer, a on juguen els nens, vull dir, no sé si es pensa
fer alguna cosa més o si s’ha fet el mateix de cada any o no. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Esta pregunta también va referida a una queja por parte de
los vecinos de Santa Eulalia, hace mucho tiempo que venimos luchando por la
remodelación del entorno del mercado, por unas obras que ahora mismo están en el
proceso de remodelación, que nos ha costado mucho conseguirlas, y con un coste
económico de 748.000 euros. Pues bien, los vecinos se quejan de que estas obras
no están consiguiendo…, el objetivo es minimizar, a pesar de que se está poniendo
pavimento en la zona de tránsito rodado, hay una zona pues que siguen las losetas y
que esas losetas, pues se siguen moviendo y que no está teniendo el resultado que
los vecinos esperaban, por lo que nosotros, desde el grupo popular, preguntamos si
desde la regiduría o desde el gobierno municipal se han recibido quejas sobre el
tema de la remodelación y de la no consecución del objetivo por parte de la empresa
que hace las obras, y si…, bueno, si se van a poner en contacto para intentar
minimizar todos estos problemas que denuncian los vecinos. Gracias.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.
SR. ORDÓÑEZ
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Sí, tres cosas. Una sobre una cosa que sucedió el otro día a las dos del mediodía y
que es un tema que nos han comentado varios vecinos, que lo han visto varias
veces, que son peleas en el parque de Las Planas, entonces, ha pasado varias veces
o bastantes veces, entonces preguntamos si se va a tomar alguna medida especial
allí, en ese foco, porque bueno, hemos visto que es un foco donde esporádicamente
se producen peleas.
Luego dos cosas sobre Bellvitge, también hemos hablado con vecinos y nos vuelven
a decir que, bueno, vuelve a suceder lo que pasó hace un tiempo, son robos en
pisos, entonces era para saber si según guardia urbana se estima que ha vuelto a
subir este tipo de delitos o no y saber si sólo ha sido en Bellvitge o es más
generalizado.
Y luego una duda que tenemos, porque nos han hablado varios vecinos, tampoco
sabemos si ha sucedido fehacientemente, que nos han hablado, no sé tampoco de
donde ellos lo han sacado, y es una caída de una farola en Bellvitge, que no sé si
cogió a un niño o estuvo cerca de cogerlo, y entonces era para saber si era verdad
realmente esto que nos han comentado.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, donarem per escrit resposta a totes les preguntes, hem pres bona nota i
seran contestades.
Molt bé, aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les deu hores i vint-i-cinc minuts, del dia vint-i-vuit d'octubre de dos mil
catorze, 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

