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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/1
Data: vint-i-nou de gener de dos mil tretze
Hora: 18.10h fins 22.35h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la Sessió
per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes relacionats a
l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2012, 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 refòs de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Comencem el Ple ordinari del mes de gener i abans de donar pas a la lectura de
l’Ordre del Dia, pregaria fer un minut de silenci en memòria de dos regidors d’aquest
Ajuntament, de dos exregidors, dos companys que ens van deixar fa pocs dies, a la
nostra ciutat, d’en Francesc Jové i Pal i Jaume Pallarés i Poch, que malauradament
fa pocs dies ens van deixar i demanaria al Ple Municipal un minut de silenci.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies. Abans de començar el Ple, m’havia demanat la paraula la portaveu del
grup de Convergència i Unió, la Sra. Meritxell Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Agraïm el minut de silenci, jo crec que són dos morts
sentides per part de tots els membres d’aquest Consistori, eren dues persones
estimades per tots i cadascun de nosaltres i en un moment a on la política i els
polítics estan tan desprestigiats, a nosaltres ens agradaria dir que ells són dos
exemples d’honestedat, d’entrega i de bonhomia, si em permeten també dir, és a dir,
de bon humor, de capacitat d’entrega, de vitalitat, de capacitat de servei i de
professionalitat, que també és necessari en un àmbit com aquest el nostre, el de la
política, en el qual és necessari fer les coses amb serietat, amb capacitat de diàleg,
amb capacitat d’arribar a enteses i sobretot, si em permeten, no per res, però també
en una ciutat com la nostra, a on una força minoritària com Convergència i Unió,
doncs ha de tenir, com a poc, la capacitat de mirar d’arribar a acords.
En Francesc Jové i Pal va estar regidor del segon Consistori, del tercer i del quart en
aquest Ajuntament, va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya des
dels inicis, podríem dir, i un home entregat, perquè no dir-ho així, en el Partit i això no
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és cap mal, al contrari, també com a regidor en aquest Consistori i a la ciutat. I parlar
de la ciutat vol dir de la seva gent, dels homes i les dones d’aquesta ciutat i de les
seves problemàtiques.
També així, en Jaume Pallarés era també una persona militant de Convergència del
primer temps, el qual va poder ser regidor en els darrers dos mandats i segurament
d’una forma que en aquell moment, doncs no s’ho esperava, però en canvi amb una
gran tasca i tots el tenim molt present i les seves intervencions aquí en el Ple, que jo
m’atreveixo a dir que, en moltes ocasions, era un home brillant, si em permeten dir,
punyent, que això no vol dir pas res negatiu, tot el contrari, en què a ell li agrada dir
una i altra vegada que es mirava els dictàmens de dalt a baix i era cert, segurament
els estudiava com ningú, sabia amb perfecció què era allò que es portava aquí en el
Ple, hi havia debats més que interessants i sempre amb un punt d’humor, que a la
vida també és important tenir-lo.
No cal que els hi digui que per Convergència i Unió i per Convergència especialment
han sigut dues morts dures, perquè, a més a més, s’han produït en un moment en
que, francament, no tocava, no tocava per edat, ni per situació i, per tant, en aquest
sentit, doncs agrair també les mostres d’afecte que hem rebut per part de tothom, de
ciutadans, de ciutadanes, també de regidors i regidores, i unir-nos al condol de la
família de l’un i de l’altre. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no simplement dir que, en fi, són, tal i
com deia la Sra. Borràs, són dues persones molt estimades per Convergència i Unió,
però també estimades per la ciutat, per l'Hospitalet. Crec que ells han contribuït a fer
aquesta ciutat, han contribuït a fer gran la política local des de la seva posició, que ha
estat l’oposició, però ha estat una oposició constructiva, una oposició positiva i
segurament puc parlar una mica més personalment del Jaume Pallarés que hem
coincidit en els últims mandats amb ell, encara que també amb el Francesc Jové vam
coincidir en alguna legislatura. Crec que, en fi, sempre han estat persones positives,
que han col·laborat, que han contribuït a fer aquesta ciutat i és cert que de forma
sobtada, doncs en Jaume Pallarés ha lluitat molt en els últims anys, hem intentat
donar el màxim suport personal en aquests moments difícils per ell, però crec que
s’ha emportat tota l’estima que es mereixia, l’estima dels seus companys i
companyes de Consistori i els amics i amigues d’aquesta ciutat. Per tant, només
queda dir als dos gràcies i gràcies per ser com eren i gràcies per la seva contribució a
fer gran la nostra ciutat.
Dit això, comencem el Ple del mes de gener i comencem per la lectura de l’Ordre del
Dia, Sra. Secretària.
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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. SECRETÀRIA
Es fa constar l’esmena “in voce” al punt número 2 de l’Ordre del Dia, pel que fa a la
rectificació d’errades anunciades en la Junta de Portaveus.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Té la paraula el Sr. José Castro, per presentar el dictamen número
1.

SR. CASTRO
Des de l’equip de govern portem a aprovació el dictamen per a la resolució
d’al·legacions presentades pels grups municipals del Partit Popular, de Convergència
i Unió i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, al text del
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, que vam aprovar inicialment el passat
24 de juliol en aquest mateix Ple, així com l’aprovació final del text ja articulat de dit
Reglament.
En primer lloc, voldríem agrair a tots els grups municipals, el conjunt d’al·legacions
presentades, la seva voluntat de diàleg que se’ns dubte ens ha fet situar el debat
sobre els temes més rellevants del document i a enriquir i millorar el text final que
avui presentem. Agrair també el treball tècnic i jurídic de la Secretaria de
l’Ajuntament, per l’anàlisi de totes elles i la fonamentació rigorosa en les seves
respostes, com així consta en el seu informe. I finalment, l’agraïment a totes les
persones que han participat i als membres de la Comissió encarregada de la seva
redacció.
Durant aquest període, des de l’aprovació inicial fins avui, hem tingut l’oportunitat
d’informar a un conjunt significatiu d’associacions, entitats i de federacions, perquè
disposessin de la màxima informació sobre aquest nou reglament de participació. I
finalment, disposem d’un reglament orgànic, si així ho aprovem avui, adaptat a les
diferents lleis, com la 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local,
l’anomenada Llei de grans ciutats, que per a l'Hospitalet entenem que esdevé una
gran oportunitat.
Aquest Reglament té com objectius principals: ampliar al màxim les possibilitats de la
participació ciutadana, des dels principis de l’austeritat, la transparència, la simplicitat
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organitzativa, la coordinació i l’eficiència dels recursos disponibles i apropar
l’Ajuntament a la ciutadania, facilitant la seva implicació en els afers municipals,
millorant les seves possibilitats de participació i incrementant d’aquesta manera la
relació entre veïns i entitats, entre administració local i govern.
Uns objectius en concordança amb les necessitats i noves formes d’expressió que
ens planteja la ciutadania en aquesta difícil situació de crisi econòmica que estem
travessant i que ens exigeix a totes les institucions respostes àgils i adequades als
seus problemes, una actitud d’escolta activa permanent i facilitar instruments per fer
possible i real aquesta implicació de la ciutadania en les solucions als problemes.
Com ja coneixen, aquest Reglament té com a principals novetats, la creació de dos
òrgans, els Consells de Districte i el Consell Social de ciutat, que obren noves
possibilitats per a la implicació individual i col·lectiva i donen més oportunitats a la
ciutadania per exercir el dret de participació. Dos espais per impulsar la participació
ciutadana en assumptes importants dels barris i també del conjunt de la ciutat, tant en
clau de present, com de futur.
Un element clau de la participació és la proximitat, les regidories de districte ja
esdevenen, de forma quotidiana, espais propers per intercanviar informació, formular
propostes sobre assumptes d’interès municipal o projectes d’interès ciutadà i han de
ser necessàriament un punt de referència per expressar les necessitats ciutadanes i
plantejar propostes de millora.
Els Consells de Districte es configuren com un espai on els veïns i veïnes, les
entitats, en definitiva tindran la possibilitat de participar en les seves sessions que
tenen caràcter públic, per impulsar i canalitzar aquesta participació, per facilitar
informació i, en definitiva, per presentar tots aquells projectes o necessitats que la
ciutadania, les entitats, considerin necessàries.
El Consell Social de ciutat té un caràcter més estratègic, la seva finalitat és vehicular
la participació de la ciutadania i de tots els agents socials vinculats a la ciutat, amb
l’objecte de promoure i canalitzar aquesta reflexió conjunta al voltant de qüestions
que afecten a la sostenibilitat, a la cohesió social, al desenvolupament econòmic,
social, cultural de la ciutat, en especial a la seva estratègia de futur i als grans
projectes. I alhora, el Consell Social també esdevé el màxim òrgan consultiu de
participació ciutadana, en referència a tots els processos de participació que
s’endeguin en el futur i a la coordinació dels diferents òrgans sectorials dels quals ens
dotarem.
Aquest Reglament té una referència clara en el seu articulat, al teixit associatiu de la
ciutat i un reconeixement explícit al seu paper, un teixit associatiu ampli, divers, que
ha estat en bona part motor de canvi, de transformació, a l'Hospitalet, en les últimes
dècades, d’ençà del restabliment de la democràcia local.
A partir de la seva aprovació, si s’escau avui, caldrà fer una feina important en els
proper mesos, per constituir i posar en funcionament aquests nous instruments de
què ens dotem, que estem convençuts facilitaran la participació de veïns i entitats en
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el conjunt de la ciutat. Comptem amb tothom, amb veïns, amb entitats i grups polítics,
per fer-ho possible.
Finalment, un aspecte també a destacar del text d’avui, és l’aprovació de la
modificació de la denominació del Districte III, que es conté a la Disposició Addicional
Segona del Reglament, i que es denominarà Santa Eulàlia i comprendrà el barri del
mateix nom. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, el grup municipal de Plataforma per Catalunya ens abstindrem del punt 1, també
del 2, del 3, del 4 i també del 5.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement del primer dictamen, del segon, del tercer i del quart, i ens
donem per assabentats del cinquè.
Sobre el Reglament de Participació una molt breu consideració, pensem que avui és
un dia important en el sentit que és una demanda, des de fa molt temps, per la
ciutadania d’aquesta ciutat, valga la redundància, de millorar la participació, que es
millori la participació, que és una demanda que estava a la ciutat i està a la societat
en el seu conjunt, d’apropar encara més les administracions i el dia a dia del govern
de la ciutat, a la gent. I avui aprovem un instrument que pensem que dóna moltes
possibilitats, és un instrument, dependrà de quin ús fem entre tots i totes d’aquest
instrument, però evidentment tenim un instrument per apropar més la gestió municipal
a la gent, per apropar més les propostes que pugui tenir la ciutadania, a millorar el
govern de la ciutat i, en definitiva, crec que mereix el compromís de tothom per
desenvolupar-lo.
Hi ha dues demandes històriques d’aquest grup polític, fa molts, molts, molts anys,
que demanàvem que hi hagués un consell de districte, que hi haguessin consells de
districte precisament amb aquesta idea de descentralitzar la participació i millorar la
proximitat, avui això comença a fer-se realitat. I també aquesta necessitat d’un
consell de ciutat que pugui cohesionar millor la ciutadania, cohesionar millor el treball
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que fan les entitats i també potenciar i canalitzar les inquietuds i les propostes que
puguin haver de ciutadans a títol individual. Per tant, amb l’esperança i amb el
compromís que això pugui ajudar al bon govern i ajudar també, d’alguna manera, a
millorar la situació que viu la ciutat, votem favorablement aquest primer dictamen.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup municipal de Convergència i Unió, després d’haverho rumiat força, perquè sí que és cert que hem tingut converses i que han estat
fructíferes i s’han escoltat les nostres demandes, però entenem que no s’ha donat
una resposta prou positiva i que en el que és la línia de fons, que les esmenes o les
al·legacions que Convergència i Unió presentava, en la línia de facilitar la participació
ciutadana als òrgans municipals, així com també facilitar l’accés a la informació als
ciutadans de l'Hospitalet, tant individualment, com entitats, entenem que la resposta
per part de l’equip de govern, doncs potser no ha estat tot lo generosa que nosaltres
haguéssim volgut.
Hem presentat 41 al·legacions, 9 d’elles han estat estimades, 5 d’elles estimades
parcialment i 27 desestimades. Les nostres sol·licituds van bàsicament en aquesta
línia que els hi deia de facilitar la participació ciutadana als òrgans municipals, però
també facilitar l’accés a la informació als ciutadans, ja sota demanda directa del
ciutadà o entitat o bé per ser transparent en la informació que el propi Ajuntament
posa a l’abast d’una forma directa al conjunt dels ciutadans i de les entitats.
Bé, nosaltres què és el que preteníem amb tot això, doncs que el ciutadà, nosaltres
entenem que en alguns àmbits, doncs veurà, vostès em poden dir, té una lògica, ja
m’ho diran si volen, veurà restringida la seva possibilitat d’intervenir, per exemple, en
el Ple, com ho poden fer ara, les entitats, per altra banda, doncs requereixen més de
dos anys des de la seva creació, així ho hem vist nosaltres, si no, doncs m’ho rectifica
i perfecte, parlem.
La denegació, hi ha una esmena presentada per part nostra, una al·legació, perdó,
que ha representat un canvi des del nostre punt de vista important, però segurament
no és prou substancial, com és la denegació de la sol·licitud de la paraula, s’ha
circumscrit a criteri únic de l’Alcalde o Alcaldessa, i certament s’ha introduït que hi
hagi una prèvia consulta a les Juntes de Portaveus, cosa que nosaltres celebrem, i
que es dóna també una informació a la mateixa.
Per altra banda, nosaltres havíem presentat algunes esmenes per donar més agilitat
als consells territorials, podríem dir, i en aquest sentit, doncs sota el criteri que vostès
ens han comentat, que a vegades aquesta major agilitat pot representar una dificultat
a l’hora de governar el mateix, doncs era prudent no introduir-ho, però a nosaltres ens
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semblava que això també deixava limitada l’espontaneïtat i a l’hora d’arribar a
possibles acords sobre la marxa.
En aquest sentit, nosaltres també enteníem que la iniciativa ciutadana popular, si bé
és cert i així ens ho feien notar, que les entitats no han de tenir mil persones en la
pròpia entitat, sinó que poden ser vàries entitats que en sumin mil, per entendre’ns,
enteníem que podia ser, en aquest sentit, també un punt més generós de cara a les
entitats que no són tan grans a la nostra ciutat i, per tant, facilitar un punt més les
coses.
Per tant, des del nostre punt de vista, les nostres esmenes, en algun àmbit, doncs
han facilitat que hi hagi, al menys que quedi negre sobre blanc, el principi de
transparència, el dret a obtenir còpies de les informacions, aquest és un tema que si
vostès volen pot semblar menor, però per nosaltres no ho és, parcialment la
possibilitat d’intervenció en el Ple, no estrictament en el Ple, però sí al finalitzar, no en
el marc del Ple, però sí en la mateixa Sala i a continuació poden haver-hi aquestes
intervencions.
I, per una altra banda, tot un àmbit en el qual vostès saben que fa anys que nosaltres
reclamem, aquí no ha estat possible, doncs per exemple obtenir, i em diuen que la
informació serà més àmplia, nosaltres no compartim el criteri, que és que els
pressupostos comptin amb el que és una comptabilitat analítica i associada a cada
partida pressupostària al programa corresponent, entenem que aquesta és una
mancança que segueix havent-hi.
La línia de fons és coincident amb la dels altres grups polítics i també amb el que
demana l’Oficina Antifrau de Catalunya, que és una mica sorprenent que se’ns hagi
dedicat a fer, ho dic perquè a vegades aquest nom sona com molt “rimbombante” i
pot semblar i no és res, vull dir, no és que aquí hagi d’haver-hi res antifrau, per
entendre’ns, perquè estem parlant al cap i a la fi d’un Reglament del qual ens dotem
per poder intervenir, però sí que una mica la línia de fons ve a ser aquesta mateixa
línia del dret a l’accés a la informació, el dret a la participació ciutadana i a
l’organització municipal, i si bé en algun àmbit, doncs a les seves respostes és tenir
que la Llei ja regula cóm ha de ser tot plegat, nosaltres entenem que regula els
mínims, podríem dir, però que un pas més voluntàriament, com a ciutat, el podríem
fer. Un pas més en l’àmbit, si vostès volen, de la transparència, de la participació i,
per tant, fer un pas més enllà.
Hi ha alguns àmbits en els quals nosaltres, al menys com a grup municipal, hem
volgut fer incidència, perquè ens hem trobat que com a grup municipal, quan fem
preguntes, la resposta hi és, però en moltes ocasions la resposta no respon al que
preguntem i, per tant, nosaltres demanàvem que aquest tipus de resposta hagi de ser
concisa i concreta sobre allò que es planteja. Per tant, és en aquest sentit que,
doncs... no volem ser negatius, nosaltres no hi farem un vot en contra, però tampoc hi
podem fer un vot a favor i, per tant, ens abstindrem.
Respecte a la modificació del Districte III i VI, nosaltres ens ho hem estudiat, ens ho
hem mirat, ens sembla d’una lògica i que, per tant, en aquest sentit, ho veiem
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positivament. Sí dir-los però que hem parlat amb les associacions de veïns i no totes
elles estaven informades dels canvis i, per tant, sí que ens ha sorprès una mica que
precisament en un àmbit on parlem de participació, d’informació, etc, doncs un tema
que afecta, insistim, a les entitats i especialment, si m’ho permeten, doncs a les
associacions de veïns, algunes d’elles ens confirmessin que no estaven al dia.
Per tant, aquest seria el posicionament respecte a aquest punt primer i votaríem
favorablement al 2 i al 3, ens abstindrem en el 4 i ens donem per assabentats en el
número 5. I si hi ha algun aclariment, veig que en algun tema potser no coincideix el
que m’ha semblat interpretar de la lectura del dictamen, doncs m’ho corregeixen i en
parlem. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al dictamen primero, el nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana de Hospitalet, nace con la intención de acercar aún más la
administración a los ciudadanos, pretende que la participación se convierta en un
elemento esencial de la política local. Ahora habrá que ver si realmente eso será así,
tanto por el grado de implicación de los ciudadanos en los asuntos que más les
pueden afectar, como por parte del Ayuntamiento en escuchar y dar respuesta a las
peticiones ciudadanas. De nada sirve crear nuevas estructuras administrativas para
aproximar al Ayuntamiento, si la ciudadanía luego no participa y de nada sirve haber
modificado este Reglamento de Participación, si luego desde el gobierno se hacen
oídos sordos a las reclamaciones que nos efectúan los ciudadanos.
Desde el Partido Popular creemos que estamos ante una gran oportunidad para que
la política local sea realmente participativa, un estilo de hacer política donde sean los
ciudadanos los auténticos motores de la ciudad y nosotros los políticos, quienes
debamos hacer cumplir la voluntad de los ciudadanos. Tenemos ante nosotros una
herramienta útil para hacerlo posible, dependerá de unos y de otros que realmente se
pueda hacer.
Desde el Partido Popular agradecemos la voluntad de acuerdo a la hora de tratar las
distintas alegaciones de nuestro grupo político, de un total de 21 enmiendas
presentadas, 12 han sido aceptadas o transaccionadas y consideramos que ha sido a
través de las distintas alegaciones presentadas, como se ha mejorado,
consideramos, el texto inicial y a la espera de cómo pueda quedar la distribución final
de los consejos de distrito, damos un margen de confianza al futuro de este
Reglamento de Participación y por ello vaya nuestro voto de abstención.
I respecte de la resta de dictàmens, del 2 al 4, també ens abstenim i ens donem per
assabentats del dictamen cinquè.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Sr. Castro.

SR. CASTRO
Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, agrair al grup d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa el suport a aquest nou instrument, com deia el Sr.
Salmerón, i a la importància d’aquests nous òrgans que avui aprovarem.
Respecte a la menció que feia la Sra. Borràs sobre el text, simplement comentar-li
que en el tema de l’antiguitat, hem articulat a partir d’aquesta entesa, d’aquest diàleg,
del que ara feia menció el Sr. del Río, en l’articulat, en la Disposició Transitòria
Tercera hem posat un nou article que diu que les entitats que figuren inscrites al
Registre Municipal d’Entitats a data d’aprovació inicial, és a dir, 24 de juliol de 2012,
podran exercir els seus drets en tots els òrgans que han estat aquí prefigurats en el
Reglament, per tant, no hi haurà cap exempció i tothom que estigués registrat abans
d’aquesta data, 24 de juliol, podrà participar sense cap tipus de trava, en aquests
nous òrgans que tiren endavant.
Respecte al tema de la desestimació o no d’al·legacions, jo crec que hem estudiat
amb deteniment totes les propostes i al·legacions que ens han fet arribar, entenc que
potser vostè ha fet menció a què un nombre important no han estat estimades, però
aquest nombre important feien referència, com vostè ben ha dit, a la qüestió del dret
a la informació, un dret a la informació transparent que queda palesat en el conjunt
del text d’aquest Reglament, i que aquestes modificacions que vostès proposaven
des d’un punt de vista legal, ja queden recollides. I, a més a més, aquí si que no hem
vist aquesta necessitat que vostè ara expressava d’anar més enllà de la Llei, no és
una qüestió de no voler donar ni més informació, ni de tenir menys transparència, en
aquest sentit tota la transparència del món i tota la tranquil·litat en aquest sentit.
Entenc que l’articulat, en fi, al nostre criteri i tècnicament així també ens ho han
validat, doncs permet aquest exercici del dret a la informació d’una forma plena.
Respecte al tema de l’Oficina Antifrau que vostè ha mencionat, efectivament ens han
fet arribar un informe molt complert, nosaltres també agraïm, abans no ho he fet,
aquesta aportació, ha sigut valuosa i de fet pràcticament totes les qüestions que ens
han fet arribar estan en el present articulat, per tant, el text en aquest sentit també
s’ha enriquit. No hi havia al·legacions de fons que alteressin l’articulat, però hem
entès que plantejaven coses molt raonables que ens ajudaven a enriquir aquest text i,
per tant, d’aquesta manera ho hem incorporat, amb la mateixa voluntat que ho hem
fet amb la resta de grups.
Respecte al tema de la participació i la divisió dels districtes, el que hem fet és donar
resposta a una realitat, en aquests moments si vostè parla amb l’Associació de Veïns
de Cinc Carrers, que està a Santa Eulàlia, suposadament té la seu, en aquests
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moments, al barri del Gornal, llavors, el que hem fet en aquest articulat precisament
és situar cada cosa al seu lloc i totes les entitats, equipaments i serveis que n’hi ha al
carrer d’Amadeu Torner, que han estat vinculades històricament i que se senten part
de Santa Eulàlia, doncs estaran efectivament al barri de Santa Eulàlia, que això és
una mica el que hem fet en aquest canvi i és l’única modificació d’importància que
hem incorporat, entenem que positiva, aclaridora i que permetrà que totes les coses,
entre cometes, a partir d’ara hi siguin al seu lloc natural.
Per la resta, lamentar les seves abstencions, nosaltres tenim la voluntat clara i
decidida que aquests instruments estiguin al servei de la participació i de la
transparència i, per tant, ens hagués agradat comptar d’inici amb el suport del conjunt
de grups polítics, potser no hem sabut, en algun moment, interpretar adequadament
les seves propostes, però entenem que el grup socialista i l’equip de govern ha donat
resposta a tot allò que vostès han plantejat, amb aquesta generositat de la que
parlava el Sr. del Río. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si volen afegir alguna cosa, sí, Sr. Belver.

SR. BELVER
Consumeixo més torn, diguéssim, com no l’ha esgotat el Sr. Castro, per fer incidència
en una qüestió que crec que és rellevant en el debat amb els grups. Jo crec que
aquest és un reglament important dins de tot el desenvolupament del que significa la
implementació de l’organització municipal en virtut de la Llei de ciutats de gran
població, i aquest és un element més, ja és el tercer reglament orgànic, si no vaig
errat, que aprovem en aquest Ple en virtut d’això. Si volen que els hi digui la veritat,
no esperava la seva abstenció, ni per part del grup de Convergència i Unió, ni per
part del grup del Partit Popular, moltes vegades els hem sentit dir que s’abstenien o
votaven en contra d’un procés d’aquest tipus, perquè no se’ls hi havia donat la
informació, la participació, que no s’havien acceptat esmenes, crec que en aquest
cas, en aquest procés, això no es pot al·legar, diguéssim, crec que hem participat,
hem dialogat, hem arribat a acords, no hem incorporat la literalitat del conjunt de les
seves al·legacions, però crec que hem incorporat una bona part i una base sobretot
important en el que és, sota el nostre punt de vista com a mínim, el substracte del
que vostès proposaven. Crec que posar en valor que no hem incorporat una tècnica
pressupostària en un reglament de participació, per argumentar que no votem a favor
d’un reglament de participació ciutadana, home, em sembla, com a mínim, poc
consistent.
M’hagués agradat que ho haguessin votat favorablement pel treball que hem fet tots
plegats, vostès també, perquè crec que ens hem entès més enllà de la literalitat del
que diu aquest reglament, crec que hi ha acords polítics que estan al voltant d’aquest
reglament, que crec que el govern ha mostrat i ha demostrat la seva voluntat
d’eixamplar la participació i sobretot aquest és un reglament que el que té la voluntat
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és de participació dels ciutadans i ciutadanes, de les associacions, no tant dels
regidors o les regidores que ja tenim els nostres òrgans de participació i la nostra
possibilitat de participació i informació, i crec que tot aquest conjunt d’acord polític és
el que jo pensava que tots plegats posàvem en valor. Veig que no és així, ho
lamento, ho lamento profundament, perquè ja els hi dic, jo estava convençut que més
enllà de la literalitat o més enllà de que una esmena o una proposta per incorporació
que algun dels seus grups hagués considerat d’especial rellevància i que finalment no
s’ha incorporat, bé, puc entendre que pot generar algun desencís, però no crec que
vostès en el conjunt de la lletra, de l’esperit i, insisteixo, de l’acord polític global que
significa la posada en marxa de tot aquest element de participació, no només del
reglament, sinó de tota la participació que suposa a partir d’aquí a la ciutat, no crec
que vostès estiguin fonamentalment en desacord, per tant, em sembla més una
abstenció tàctica que una voluntat política.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. No, per fer aclariment en un parell de coses, es tracta
d’una votació, no ho dubtin, sobre la base d’uns acords, que alguns hi són i d’altres
no, i numèricament els hem posat sobre la taula i també els hem explicat i en algunes
de les seves respostes, doncs responen coses que nosaltres no hem dit. No hem dit
que no hagi hagut diàleg, no hem dit que no s’hagi treballat, no hem dit que no d’allò,
això era obvi, hi havia de ser, més enllà d’això, els consensos arribats, des del nostre
punt de vista, no són suficients. En la línia, per exemple, de la divisió territorial, no es
confonguin, no la hem criticada, hem dit que la veiem positivament, però que en canvi
hem constatat que un tema que parla de participació, de diàleg, etc, les associacions
de veïns, doncs no totes estaven informades i aquest és un tema que nosaltres, vaja,
ens ha sorprès com a mínim.
I nosaltres hem posat en valor diferents coses, en citem una, però hem posat en valor
diferents coses que han estat rebutjades i que, per tant, en aquest sentit, entenem
que aquesta necessitat d’incrementar la participació i la informació que els ciutadans,
les ciutadanes, ja siguin a títol individual o com entitat, han, anava dir poden, i han de
tenir, sota el nostre punt de vista, no és tot l’ampli que voldrien i, per tant, en aquest
sentit, doncs és la nostra abstenció i aquest és el nostre vot decidit, en el qual
esperem que, més enllà de tot plegat, ho posem en marxa i en sapiguem treure el
màxim rendiment. Però hi ha temes en els quals nosaltres no ens hi sentim còmodes
i, per tant, no hi podem votar a favor, perquè entenem que hi ha matèries en les quals
els ciutadans, en moltes ocasions segurament, no podran tenir la participació o no hi
haurà la garantia que la participació i la informació sigui la suficient. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RIO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. No, hombre, para que quede claro que nosotros sí que
valoramos, por tanto, primero la voluntad de acuerdo y consenso que ha habido, yo lo
he dicho y además lo comuniqué anteriormente en una Comisión, por tanto,
evidentemente, yo creo que además eso es lo que hay que hacer, o sea, cuando
somos capaces de ponernos de acuerdo, normalmente las cosas salen mejor y salen
mejor, porque es diferente que hoy este reglamento salga adelante con quince
concejales que dicen que sí y doce que se abstienen, que no le dicen que no, porque
imagínese que sale con quince concejales que dicen que sí y doce que dicen que no,
hombre, hubiera sido diferente, nacería ya bastante tocado este reglamento.
Eso no se ha dado el caso y le hemos dado, al menos nuestro grupo político, un
margen de confianza en ese reglamento, además porque consideramos que es una
herramienta útil. Y nosotros sencillamente nos abstenemos porque, claro, de 21
alegaciones, de en si tres han sido aceptadas, el resto se han transaccionado de
alguna manera, pero claro, no le podemos decir oiga, mire, es que de 21 nos han
aceptado 15, no, entonces, evidentemente nosotros con esa actitud positiva, pues
hacemos la abstención en este dictamen, todo y considerando que creo que es un…,
esperemos que sea un buen instrumento para acercar la política a los ciudadanos y
los ciudadanos a la política.

SRA. ALCALDESSA
Bien, si no hay ninguna intervención, a ver, yo me quedo, si me permiten, me quedo
con el espíritu positivo de las intervenciones, hoy, en fin, en definitiva lo que hacemos
es aprobar un reglamento que lo que hace es continuar el camino que ya desde hace
años iniciamos en los temas de participación y que damos un paso más, un paso
importante, creo que es…, bueno lo decía el Sr. Juan Carlos del Río, no siempre
coincidimos, pero en este caso coincido, a partir de aquí, dependerá de cómo los
ciudadanos quieran acercarse, porque tendrán la posibilidad de hacerlo, más si cabe,
a la administración, al Ayuntamiento, esta era una de nuestras prioridades como
acción de gobierno, el acercar el municipio, acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos
de Hospitalet y creo que hoy se da un paso importante en ese sentido y por parte del
gobierno, evidentemente, hay una voluntad total y absoluta de mejorar en esa
participación, de mejorar en la eficiencia, mejorar en la transparencia, que nos hace
que en un momento tan complicado como es el momento actual, creemos que es
además necesario, conveniente y positivo en beneficio de la ciudad que todos
queremos y que todos representamos.
Pero también entiendo perfectamente que por parte del Sr. Pepe Castro, del Sr.
Belver y del conjunto de personas que han trabajado más directamente en este
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reglamento, bueno, pues les hubiera gustado que esa abstención hubiera sido una
abstención un poco más positiva y que hubieran dado un voto de confianza, quizás
desde el voto positivo, en vez de desde la abstención. Pero es razonable, creo que
ese voto que se ha manifestado de abstención por parte de los grupos políticos, yo al
menos así lo interpreto, es como un voto de confianza de este nuevo camino que
iniciamos ahora.
A partir d’aquí, a veure, jo crec que com tot, els reglaments…, avui aprovem el
reglament i veurem si aquest és el reglament, el millor reglament que aquesta ciutat
ha disposat o es pot encara millorar més, el reglaments són normes que duraran el
temps que sigui necessari i si s’han de modificar, doncs també al llarg de
l’experiència de la posada en marxa dels consells de districte, del consell social de
ciutat, veurem si el reglament recull allò que necessitem o en tot cas, més endavant,
s’ha de modificar. Però, en tot cas, penso sincerament que, en fi, som el primer
ajuntament a Catalunya que enceta aquest camí de les grans ciutats, això era una
obligació que està imposada per llei, però que d’aquesta obligació, jo crec que el que
es desprèn és una gran oportunitat d’apropar la ciutat, apropar la ciutadania a la seva
administració més propera que és, com no pot ser d’una altra forma, l’ajuntament que
té a la seva ciutat.
Passaríem ja..., deixaríem el conjunt de la Comissió de Presidència i Economia i
passaríem a la Comissió Permanent d’Espai Públic.

Essent les 18.55 hores abandona la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, Regidor
del grup municipal del Partit Popular.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, QUE INCLOU LA REGULACIÓ
DE L’ORGANITZACIÓ DELS DISTRICTES I DEL CONSELL SOCIAL DE CIUTAT.
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; 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:
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VIST que la Junta de Govern Local en sessió de 17 de juliol de 2012, va aprovar el
projecte de Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat.
VIST que l’Ajuntament en ple en sessió de 24 de juliol de 2012, va aprovar inicialment
el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, el qual
va estar sotmès a exposició pública per mitjà d’anuncis al DOGC de 6 d’agost de
2012, al BOPB de 8 d’agost de 2012, al Tauler d’edictes de l’Ajuntament del 9 d’agost
al 3 d’octubre de 2012 i al diari “El Periódico” de 10 d’agost de 2012.
VIST que el termini d’exposició pública de 45 dies hàbils, que es va acordar de
manera ampliada per l’acord del Ple que va aprovar inicialment el Reglament, ha
tingut lloc durant el període comprès entre el 9 d’agost i el 3 d’octubre de 2012
VIST que consta a l’expedient el certificat de la Vicesecretaria General de
l’Ajuntament de 20 de desembre de 2012, en el qual es fa constar que durant el
termini d’exposició pública anterior, s’han presentat les següents al·legacions:
•

•

•
•

•

Al·legacions presentades pel sr. Juan Carlos del Río Pín, regidor-portaveu del
grup polític municipal del Partit Popular de Catalunya en L’Hospitalet, de data
03/09/2012, registrada d’entrada en aquest ajuntament el mateix dia amb el núm.
38073.
Al·legacions presentades pel sr. Juan Carlos del Rio Pin, regidor-portaveu del
grup polític municipal del Partit Popular de Catalunya en L’Hospitalet, de data
13/09/2012, registrada d’entrada en aquest ajuntament el mateix dia amb el núm.
39116.
Al·legacions presentades l’Oficina Antifrau de Catalunya, de data 14/09/2012,
registrada d’entrada en aquest ajuntament el mateix dia amb el núm. 39260.
Al·legacions presentades pel sr. Alfonso Salmerón Muñoz, regidor-portaveu del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa de L’Hospitalet, de data 27/09/2012, registrada d’entrada en aquest
ajuntament el mateix dia amb el núm. 40930.
Al·legacions presentades per la senyora Meritxell Borràs i Solé, regidora-portaveu
del grup polític municipal de Convergència i Unió de L’Hospitalet, de data
03/10/2012, registrada d’entrada en aquest ajuntament el mateix dia amb el núm.
41879.

VISTA l’acta d’aprovació de la redacció definitiva del reglament per part de la
Comissió encarregada de la seva redacció, a la vista de les al·legacions presentades,
de 17 de gener de 2013.
VIST l'informe de la Vicesecretaria General en funcions de Secretària General de Ple
de data 17 de gener de 2013 (LH 1/2013)
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple l’aprovació i
modificació dels reglaments de naturalesa orgànica i que tindran en tot cas aquest
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caràcter, entre d’altres, la regulació dels òrgans complementaris i dels procediments
de participació ciutadana i la divisió del municipi en districtes i la determinació i
regulació dels òrgans dels districtes i de les competències dels seus òrgans
representatius i participatius.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local; PROPOSO AL PLE L'ADOPCIÓ
DELS ACORDS SEGÜENTS:
PRIMER.- RESOLDRE les al·legacions presentades al Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana, que compren l’organització dels districtes i del consell social
de ciutat de l’Hospitalet de Llobregat en el sentit següent:
I.- AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. JUAN CARLOS DEL RIO PIN,
REGIDOR-PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
DE CATALUNYA EN L’HOSPITALET, DE DATA 03/09/2012, REGISTRADA
D’ENTRADA EN AQUEST AJUNTAMENT EL MATEIX DIA AMB EL NÚM. 38073. I
LES AL·LEGACIONS AMPLIATÒRIES PRESENTADES EN ESCRIT DE DATA
13/09/2012, REGISTRAT D’ENTRADA EL MATEIX DIA AMB EL NÚM. 39116.
I.1.- En relació a les al·legacions presentades pel portaveu del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya s’estimen les al·legacions següents:
•

La inclosa en el punt.1, relativa a la rectificació d’errades pel que fa a la repetició
de la paraula “entitats” a l’art.1.2 del text aprovat inicialment. S’accepta l’al·legació
i es , suprimeix la duplicitat de la redacció definitiva.

•

La inclosa en el punt.9, que proposa l’addició al final de l’article 14.1, del text
assenyalat amb negreta: Art. 14 “... de l’any en curs. L’entitat que presenta la
iniciativa ciutadana popular no podrà tornar a presentar la mateixa iniciativa
al llarg de la mateixa legislatura. S’estima l’al·legació si bé amb la precisió de
substituir la paraula legislatura per la de mandat en concordança amb l’art. 194 de
la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, que parla de mandat i no de
legislatura en relació a les corporacions locals.

•

La inclosa en el punt. 15, que proposa la modificació del final de l’apartat 4. d)
de l’article 40, afegint al final del mateix, el text assenyalat en negreta: “Art.40.4)
d. La intervenció de la persona assistent consistirà en exposar la seva postura en
relació a un concret punt de l’ordre del dia de la sessió per un temps màxim de 5
minuts, i en resposta a aquesta no s’admetran altres intervencions que les de la
presidència del Consell de Districte, o, si escau, aquelles que es derivin
d’al·lusions a qualsevol membre del consell o entitat o grup polític representat
al Consell.” L’al·legació es basa en la consideració que quan es faci al·lusió a
qualsevol membre del Consell, aquest ha de tenir la possibilitat d’informar o
rebatre els arguments que hagin estat al·ludits. S’accepta la proposta i es
modifica la redacció del article 40.4.d).
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I.2.- En relació a les al·legacions presentades pel portaveu del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya s’estimen parcialment les al·legacions següents
•

La inclosa en el punt. 2, relativa a la supressió de la paraula “formatiu” a l’art. 4
relatiu als mitjans de comunicació municipals. Es desestima la proposta de
supressió de la paraula formatiu, tot i que es dóna una nova redacció a l’art. 4 del
reglament.

El motiu de la desestimació és que el caràcter formatiu dels mitjans de comunicació
esdevé dels principis recollits a l’art. 32 i 26 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre,
de Comunicació Audiovisual de Catalunya.
•

La inclosa en el punt.5, relativa a la supressió del requisit de “l’antiguitat mínima
de 2 anys de l’art. 10.1” en relació a la petició de paraula en les sessions del ple.
Donar r una nova redacció a l’article 10.1 que seria la assenyalada amb negreta
en el text següent: 10.1 “ Les entitats degudament inscrites en el registre
municipal d’entitats ciutadanes i que estiguin incloses dins del registre
municipal d’entitats a data d’entrada en vigor del present reglament, podran
sol·licitar de la Presidència de ple, la inclusió, en l’ordre del dia de les sessions
ordinàries”.

L’al·legació es desestima pel que fa a la redacció proposada, si bé atenent la seva
motivació es procedeix a incloure una nova disposició transitòria tercera que eximeix
del requisit d’antiguitat a aquelles entitats inscrites en el registre municipal a la data
de l’aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.
•

La inclosa en el punt.7, que proposa l’addició a l’article 11.3, del text assenyalat
en negreta: Art. 11.3 “... per motius de manca d’apreciació d’interès municipal
prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

El motiu de la desestimació ve donat perquè la redacció de l’art. 11.3 del reglament
és congruent amb la facultat legal que es reconeix al President del ple de conformitat
amb l’art. 122.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i l’art. 38 del reglament orgànic del ple. Aquest mateix reglament regula a l’art. 27 les
funcions de la Junta Municipal de Portaveus entre les quals està el dret a obtenir
informació entre d’altres supòsits sobre les peticions de paraules.
No obstant això en atenció al fonament de l’al·legació, es modifica l’art. 11.3 en el
sentit d’incloure l’obligació de la presidència de donar compte de forma raonada a la
Junta de Portaveus de la resolució que declara la improcedència de la inclusió de la
petició de paraula en l’ordre del dia de la sessió del Ple.
•

Las incloses en el punt.12 i 13, la primera que proposa l’addició al final de
l’article 33.A), del text assenyalat amb negreta: “Art. 33 A) Un regidor en
representació de cadascun dels grups polítics municipals conforme al que

…/…

18

estableixi a la llei”. L’al·legació es basa en el fet que segons el grup municipal
del partit popular la llei és clara en aquest sentit, establint que tindrà representació
els grups polítics en proporció al nombre de vots obtinguts per les forces
polítiques en cada districte. Per això reclamen el compliment estricte de la llei en
aquest sentit i que la representació política a cada districte de la ciutat sigui
conforme al que estableixi la normativa.
La segona proposa la supressió de l’inici de l’apartat A) de l’article 33, assenyalat
amb negreta: “Art. 33. Composició del Consell de Districte: ......A)Fins a 9 regidors
membres de la Corporació de conformitat amb el següent detall:...” i donar nova
redacció a aquest inici amb el text assenyalat amb negreta: “Art. 33. Composició
del Consell de Districte: ......A) Fins a un nombre de membres de la Corporació
conforme a la normativa.”.
Es desestimen ambdues al·legacions en base a que l’art. 61.2.e) del Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya determina en relació als òrgans de
gestió desconcentrada, que en el text del reglament anomenem Consell de Districte,
que “Per tal de designar els regidors es garanteix el principi de proporcionalitat amb
els vots obtinguts en el territori corresponent en les darreres eleccions municipals”.
La regulació dels Consells de Districte que es planteja en el reglament aprovat
inicialment fa una interpretació que garanteix el principi de proporcionalitat en el
territori i a la vegada garanteix garantint la representació de tots els grups polítics
municipals que formen part de la corporació, assignant, un cop garantida aquesta
representació, la resta de llocs proporcionalment als resultats de les eleccions
municipals dins de la demarcació territorial del Districte.
Aquesta regulació està motivada per la interpretació que es desprèn de les
sentències del Tribunal Constitucional quan concreten el dret de participació dels
càrrecs públics de l’art. 23.2 de la Constitució Espanyola. El Tribunal Constitucional
relació amb aquest dret de participació quan es pronuncia sobre el dret de
participació dels regidors no adscrits interpretant el principi de proporcionalitat
atribuint a aquests el dret a formar part amb vot i veu de les Comissions Informatives.
Per tant, davant una eventual existència d’un regidor no adscrit en el si de la
Corporació aquest tindria dret a formar part dels òrgans del districte mentre que els
grups municipals que no haguessin arribat a obtenir representació en el territori no en
podrien formar part.
En conseqüència la regulació del reglament preveu la proporcionalitat prevista a l’art.
61 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya interpretat a la llum dels
pronunciaments del Tribunal Constitucional sobre el dret de participació de l’art. 23.2
de la Constitució.
No obstant això, i a la vista dels motius de l’al·legació es dona una nova redacció als
articles 33 apartat A) i 34.4.a. del text del reglament.
•

La inclosa en el punt. 16, que proposa la supressió de la part de l’article 48.j, “
amb una antiguitat mínima de dos anys” i donar una nova redacció a aquest
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apartat, amb el text assenyalat amb negreta: “ 48.j) Un representant de cada
una de les entitats, fins a un màxim de 75, presents a L’Hospitalet, inscrites al
Registre Municipal d’Entitats, que estiguin incloses dintre del registre
municipal d’entitats a data d’entrada de vigor del present reglament i que
estiguin al corrent de les seves obligacions legals i fiscals”. L’al·legació es basa
en el fet que posar una data de dos anys d’antiguitat al registre d’entitats per a
que les entitats de la ciutat puguin demanar la paraula al ple municipal resulta
arbitrari i es considera més raonable que ho puguin fer totes aquelles entitats que
a data d’entrada en vigor del Reglament estiguin incloses en aquest registre.
Es motiva la desestimació amb l’argument que la redacció aprovada inicialment
determina com a condició per tal de formar part del Consell Social que l’entitat tingui
almenys dos anys d’antiguitat de la inscripció en el registre municipal d’entitats. La
finalitat de la previsió reglamentària és que l’entitat per formar part del Consell tingui
cert arrelament en la ciutat i aquest arrelament es mesura per la seva antiguitat.
L’al·legació proposa que només tinguin accés a formar part del Consell les entitats
que figuren inscrites en el registre a la data d’entrada en vigor del reglament; això
comportaria una congelació del dret de les entitats a participar en el Consell, ja que
una entitat que s’inscrigui amb posterioritat a l’inici de la vigència del reglament no
podrà mai formar part del Consell, deixant de banda la seva rellevància o l’interès
general, la qual cosa constitueix una discriminació que violaria el principi d’igualtat
contemplat a l’art. 14 de la Constitució Espanyola.
No obstant això, i atenent la motivació de l’al·legació, es procedeix a incloure una
nova disposició transitòria tercera que eximeix del requisit d’antiguitat a aquelles
entitats que ja figuren inscrites en el registre municipal a la data de l’aprovació inicial
del reglament i a l’hora es procedeix a la correcció gramatical de la redacció de
l’article 48.j) per al seu millor enteniment, en el sentit següent: j.) Un representant de
cadascuna de les entitats, fins a un màxim de 75, presents a L’Hospitalet, inscrites al
Registre Municipal d’Entitats amb una antiguitat mínima de dos anys, i que estiguin al
corrent de les seves obligacions legals i fiscals.
•

La inclosa en el punt 18, que proposa la substitució de part de l’article 64.a):
“...d’acord amb la importància..” i afegir el text assenyalat amb negreta: “Dret a
que es determinin els mitjans públics que puguin ser utilitzats per les entitats per
mitjà de l’exercici de les seves funcions, d’acord amb la seva activitat i
representació de l’entitat i en funció dels recursos públics municipals existents en
cada moment”. L’al·legació es basa en el fet que el concepte importància es
relatiu i arbitrari, cosa per la qual es proposa un altre com l’activitat, que és un
concepte demostrable.

Es desestima la redacció de substitució proposada ja que la regulació del reglament
és transcripció literal de l’art. 158.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Si bé es
dóna una nova redacció a l’art. 64.a) per a la interpretació dels principis de la llei
establint l’activitat com a criteri per a avaluar la importància de l’entitat.
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•

La inclosa en el punt 19, que proposa l’addició al principi de l’article 66.2 del text
assenyalat amb negreta: “Així mateix, únicament, podran sol·licitar la
inscripció...”L’al·legació es basa en el fet que d’aquesta manera s’estableix
l’obligació de defensar els interessos tant generals com sectorials de la ciutat. De
no fer-lo deixar l’article tal i com està, seria un criteri opcional i per tant no tindria
sentit aquest article.

Tot i que es desestima la redacció proposada en base a la motivació s’aprecia que la
utilització del terme “Així mateix” es incorrecta i la seva interpretació literal podria
donar lloc a interpretar que existeixen altres entitats diferents de les de defensa dels
interessos generals o sectorials dels veïns que es podrien inscriure en el registre
municipal. Es suprimeix totalment del redactat el terme “Així mateix, i es substitueix
pel que proposa l’al.legant, donant nova redacció de l’art. 66.2 que eviti aquesta mala
interpretació.
•

La inclosa en el punt 20, que proposa la modificació de l’article 17, canviant la
paraula rellevància per “competència”: Article 17. De la consulta popular. Els
veïns/es i els ciutadans i ciutadanes en els termes que fixi la normativa
reguladora de l’Estat i la Generalitat de Catalunya podran sol·licitar la celebració
d’una consulta popular en relació assumptes de competència municipal.”.
L’al·legació es basa en la idea de mantenir l’esperit de l’article 13 referent a la
iniciativa ciutadana popular, així com la de l’article 21 respecte al dret de petició,
on s’estableix l’obligació que l’assumpte a tractar sigui de competència municipal.

L’article 17 del reglament és la norma d’introducció del Títol Quart que regula la
consulta popular. L’article 18 del text del reglament aprovat inicialment determina els
requisits per a la iniciativa en la consulta popular, en consonància amb la regulació
legal de la consulta popular que estableix l’art. 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local. Per això els límits que es determinen a
l’art. 71 de la llei bàsica que són: assumptes de competència pròpia municipal i de
caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos dels veïns a
excepció dels relatius a la Hisenda local. Es recullen a l’article 18 del text del
reglament en relació a la consulta per via de referèndum.
No obstant s’accepta reiterar aquests límits en l’art. 17 del text del reglament si be
ajustat a les previsions de l’art. 71 de la Llei 7/1985 i deixar recollit a l’art. 18 els
específics que la llei 31.1 de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per
via de referèndum.
I.3.- En relació a les al·legacions presentades pel portaveu del grup municipal
del Partit Popular de Catalunya es desestimen les al·legacions següents
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•

La inclosa en el punt 3, relativa a l’addició al final de l’art. 5.c) de l’accés als
ciutadans a les propostes realitzades pels diferents grups municipals en el si del
Ple municipal.

La desestimació es fonamenta per motius de sistemàtica jurídica la referència a les
activitats i mitjans de publicitat de l’activitat dels òrgans de govern municipals, entre
els quals es troba indubtablement el Ple, tal i com determina la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de regim local, ha d’estar continguda en els
reglaments orgànics que regulen aquests òrgans; i en aquest sentit l’art. 57.4 del
Reglament Orgànic del Ple aprovat el 20 de desembre de 2011, i publicat en el BOP
de 12 de gener de 2012, determina la publicitat de les actes de les sessions del ple
en la pàgina web municipal, la qual cosa compren, com no pot ser d’altra manera, la
iniciativa dels diferents grups polítics municipals en el si del ple municipal.
•

La inclosa en el punt 4, relativa a l’addició al final de l’art. 7.2.a) del paràgraf
marcat amb negreta següent: Art.7.2.a) “..., sense que sigui possible la petició
genèrica o indiscriminada sobre una matèria, excepte en el cas que es tracti
d’un assumpte que faci referència a diferents actuacions”.

La desestimació es motiva en el fet que l’art. 7 apartat 2 del reglament regula l’accés
als documents que obren en arxius o registres i que corresponguin a procediments
finalitzats. La determinació del reglament orgànic s’ajusta a les previsions de l’art.
27.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions
públiques de Catalunya i l’art. 37.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que
determina com requisit per a l’exercici del dret d’accés la petició individualitzada dels
documents que es desitja consultar sense que sigui possible formular sol•licitud
genèrica sobre una matèria o conjunt de matèries. La interpretació d’aquest precepte
la trobem en la Sentencia del Tribunal Suprem de 19 de maig de 2003 la qual estima
com a requisit imprescindible la petició individualitzada concretant els documents que
es vol consultar.
La previsió de l’actual art. 7.2.a) s’ajusta a la normativa bàsica de procediment
administratiu i per tant es considera ajustada a la legalitat vigent i la proposta
d’addició que figura en l’al·legació fa referència a “assumptes” i “actuacions” i no a
procediments o documents que obren en expedients administratius.
•

La inclosa en el punt 6, que proposa la supressió d’una part de l’article 10.2,
marcat amb negreta: Art.10.2. “Així mateix, en situacions extraordinàries,
podran...”. La petició de supressió es basa en el fet que des del Grup Municipal
Popular consideren que hauria de ser amb caràcter general i en cap cas en
situacions extraordinàries.

La desestimació es motiva en el fet que l’apartat 2 de l’article 10 no és susceptible de
consideració separada de l’apartat 1 del mateix article. Precisament, aquest apartat 2
deixa la porta oberta per aquelles entitats que no complint els requisits de l’apartat 1 i
en consideració a una situació extraordinària que se apreciarà per la presidència
prèvia consulta a la Junta de Portaveus puguin accedir a aquest mitjà de participació.
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La supressió invalidaria el contingut de l’art. 10.1 relatiu als requisits per a l’accés al
dret de petició paraula.
•

La inclosa en el punt 8, relativa a la supressió de tot l’article 12 i es basa en el
fet que les sessions de les Comissions Informatives del Ple no són públiques,
tenint l’obligació de guardar secret de tot el que es debat en les mateixes fins a la
presentació del ple. Per això no considerem oportú la participació de cap entitat
en unes sessions que per normativa no són públiques i on no es garantiria el
secret del que es pogués debatre en les mateixes sessions. Així mateix, invitar a
unes entitats i no a d’altres podria ser arbitrari i discriminatori.

La desestimació es motiva perquè la redacció del reglament orgànic possibilita la
participació de les entitats en les comissions informatives tal com preveu l’article
158.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i l’article 227.2 del Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals que recull la participació a les comissions informatives dels
representants de les associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns. D’altra banda l’art. 156 apartat 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 estableix que les sessions dels altres òrgans de govern diferents del ple
són secretes, llevat que es disposi altrament per acord del Ple. Finalment no es pot
confondre el caràcter públic de les sessions que es concreta en l’accés del públic en
general a una sessió d’un òrgan col·legiat amb la participació concreta i específica
d’un representant d’una entitat amb la finalitat que els membres de la comissió
escoltin el seu parer sobre un tema en concret. Aquesta participació de les entitats
està garantida per llei a l’art. 158.2.d) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
•

L’inclosa en el punt. 10, relativa a l’addició al final de l’article 15.6, del text
marcat amb negreta següent: Art. 15.6 “...la iniciativa a votació. El ple resoldrà
sobre la iniciativa ciutadana popular, l’aprovació de la qual requerirà el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.”. L’al·legació es basa en el fet que de la mateixa manera que es
requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per a l’aprovació d’una consulta popular, considerem que s’hauria
d’establir el mateix criteri pel cas d’una iniciativa popular.

La desestimació es motiva perquè l’al·legació proposa imposar el quòrum de la
majoria absoluta en relació a la iniciativa popular en els mateixos termes que la
consulta popular. Però iniciativa popular i consulta popular són dos drets de
participació de configuració legal, i contingut diferents. El dret d’iniciativa consisteix en
la possibilitat de presentar propostes d’acord, actuacions, projectes de reglaments en
matèries de competència municipal i així es determina a l’art. 70.bis. apartat 2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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La necessitat de debat en el Ple de la iniciativa va encaminada a fixar la posició dels
diferents grups municipals en relació a la iniciativa, i la seva aprovació comporta
l’obligació de l’òrgan legalment competent per tal d’executar la iniciativa aprovada por
el Ple. L’exigència de la majoria absoluta per a la l’aprovació d’una iniciativa suposa
contravenir l’art. 70.bis. apartat 2 de la Llei 7/1985, en relació amb l’art. 123.2 de la
mateixa llei, que fixa clarament que només es requereix majoria absoluta per als
assumptes que hi consten i que fora dels assumptes previstos legalment la resta
d’acords del ple s’adoptaran per majoria simple.
Pel contrari, en el cas de la consulta popular, regulada específicament per la Llei
4/2010, de 17 de març, de consultes populars, aquest dret es configura de manera
que no tan sols es limita a aprovar una iniciativa en relació a les competències
municipals que resten dins de l’esfera d’acció municipal sinó que determina, cas que
prosperi, la tramitació d’un referèndum en relació a assumptes de caràcter local i de
competència municipal d’especial rellevància per als veïns, excepte matèria
d’hisendes Locals. L’aprovació de la consulta popular desencadena un procés que
necessita autorització de l’administració estatal i autonòmica que transcendeix l’àmbit
intern municipal i és la pròpia Llei 4/2010 que de manera específica exigeix la majoria
absoluta del ple al seu article 37.
•

L’inclosa en el punt 11, que proposa la modificació del segon paràgraf de
l’article 32, en concret el text assenyalat en negreta: “Art. 32. La vicepresidència
del consell de Districte. La Vicepresidència de cada Consell de Districte és
l’òrgan unipersonal que substitueix a la presidència del consell en els supòsits
d’absència, malaltia i/o abstenció legal o reglamentària. La Vicepresidència
correspondrà al regidor/a membre de la segona llista més votada a les
darreres eleccions municipals en l’àmbit territorial del districte.”L’al·legació
es basa en el fet que s’entén que s’ha de respectar la decisió dels votants i per
tant és necessari respectar l’ordre de cada força política respecte el nombre de
vots trets a les eleccions municipals a cada districte. De la mateixa forma que la
Presidència en cada Consell de Districte, conforme a la llei, recau en el regidor de
la llista més votada a les darreres eleccions municipals considerem que s’hauria
de mantenir aquesta línia marcada per la llei en el sentit que la vicepresidència
recaigui en el regidor/a de la segona llista més votada en cada districte.

La desestimació es motiva en el fet que la Vicepresidència dels òrgans col·legiats, és
l’òrgan que supleix a la presidència, en els supòsits d’absència, impossibilitat legal o
de fet per a exercir la seves funcions. La figura de la vicepresidència, que es
contempla per tal d’evitar la paralització dels òrgans, s’ha de preveure expressament
en els seus Estatuts.
La normativa legal que regula els Districtes: art. 128 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 61 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en cap cas
recullen la figura del vicepresident. Si bé l’art. 61, abans esmentat, regula la
presidència dels òrgans de participació territorial dient que correspon al regidor en qui
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l’alcalde delegui el qual ha de pertànyer a la llista més votada en l’àmbit territorial de
que és tracti. La potestat d’autoorganització dels òrgans de govern del districte és,
dins del marc legal abans esmentat, de total competència municipal per via del seu
reglament orgànic, tal i com s’expressa a l’art. 128 en relació a l’art. 123 de la Llei
Reguladora de les bases de règim local.
•

L’inclosa en el punt 14, que proposa la supressió de l’article 33.4. Segons es fa
constar aquesta al·legació és conforme amb allò que s’ha indicat a l’al·legació
núm. 12.

Es desestima pel motius següents: primer de tot s’ha de fer constar que a l’articulat
del text del reglament no existeix l’apartat 4 de l’article 33. No obstant això i donada
l’argumentació que proposa la supressió d’aquest article es creu entendre que la
supressió es refereix a l’article 34.4.a) i en relació a aquest ja s’ha proposat donar
nova redacció a la resolució de l’al·legació núm. 12 i pel que fa a la resta de
subapartats de l’art. 34.4 aquests tenen per finalitat determinar el procediment i
requisits per al nomenament dels membres del Consell que és matèria que correspon
al reglament orgànic i la seva supressió deixaria el procediment per fixar la
composició dels Consells de Districte buida de contingut.
•

L’inclosa en el punt 17, que proposa la modificació de l’article 49.h) i adaptar-lo
a la modificació proposada a l’article 48.j

Es desestima l’al·legació ja que la resolució d’aquesta es vincula al resultat de
l’al·legació 16, però no s’aprecia la necessària vinculació, ja que l’apartat 49.2.h.
només conté la forma de designació de les entitats fent referència als requisits per
remissió al 48.j).
•

L’inclosa en el punt 21, que proposa l’addicció, al final de l’article 20, del text
assenyalat amb negreta: “La iniciativa i exercici de les consultes populars no
referendàries es podrà materialitzar d’acord amb les previsions legals que regulin
aquest dret, i sigui de competència municipal”. L’al·legació es basa en la
voluntat de mantenir l’esperit de l’article 13 referent a la iniciativa ciutadana
popular, així com la de l’article 21 respecte al dret de petició, on s’estableix
l’obligació que l’assumpte a tractar sigui de competència municipal.

Es desestima l’al·legació en tan que l’article 20 es va redactar com a resultat de
l’avantprojecte de Llei de consultes populars no referendàries que està en tràmit
parlamentari i que desenvolupa les previsions de l’art. 122 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya. Per això si bé la configuració legal d’aquesta consulta no està encara
definida mes enllà de les previsions de l’art. 71 de la Llei de Bases de Règim Local
que ja s’han incorporat a l’art. 17 del Reglament d’acord amb l’anterior al•legació.
Qualsevol regulació que es pogués efectuar d’aquesta via de consulta no referendaria
al reglament orgànic podria resultar no ajustada a la futura regulació legal. En atenció
a aquestes premisses es va considerar convenient no desenvolupar al reglament la
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regulació de la consulta popular no referendaria la qual es concretarà en la Llei en
tràmit ja que això comportaria la derogació de la regulació, en atenció a la jerarquia
normativa superior de la llei en relació al reglament orgànic municipal.
II.- AL·LEGACIONS PRESENTADES L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, DE
DATA 14/09/2012, REGISTRADA D’ENTRADA EN AQUEST AJUNTAMENT EL
MATEIX DIA AMB EL NÚM. 39260.
II.1.- En relació a les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de
Catalunya s’estimen les al·legacions següents:
- La relativa a la participació ciutadana i organització municipal que proposa que
la convocatòria de les sessions del Consell de Districte a més de ser notificada a tots
els membres de l’òrgan, sigui també publicada a la seu electrònica corresponent, en
base a que aquesta difusió electrònica de la convocatòria permetria l’exercici del dret
reconegut a l’art. 40.4 que permet prendre la paraula al final a tots els ciutadans/es.
L’estimació es vehicula per mitjà de la modificació de l’art. 37.4 del reglament.
- La relativa a la participació ciutadana i organització municipal que proposa la
modificació de l’article 60 en relació a la participació al Consell Social de Ciutat,
assenyalant que no preveu la participació en les sessions de les entitats ciutadanes, i
que aquesta absència sembla que s’oposa a l’art. 9 que si esmenta la possibilitat de
les entitats d’intervenir a les sessions del Consell de Ciutat, cal aclarir la contradicció.
L’estimació es vehicula per mitjà de la modificació de l’art. 60 del reglament.
- La relativa a la participació ciutadana i organització municipal que proposa la
modificació de la regulació del Consell Social de Ciutat per preveure la intervenció
dels ciutadans a les sessions del plenari del Consell Social. S’estima l’al·legació i es
dóna nova redacció a l’art. 60 del reglament.
- La relativa a la participació ciutadana i organització que proposa definir més
acuradament encara que sigui per remissió als preceptes relatius al Plenari del
Consell, el règim jurídic i funcionament de la Comissió Permanent i les Taules
Sectorials del Consell Social de Ciutat, atès que la majoria de les previsions que es
contenen en la norma limiten el seu objecte només al Plenari del Consell. S’estima
l’al·legació i s’introdueix en el reglament el nou apartat 2 a l’article 51 i es dóna nova
redacció a l’art. 52 apartat 2.
II.2.- En relació a les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de
Catalunya s’estimen i desestimen parcialment les al·legacions següents :
-

La relativa a la transparència i accés a informació pública que proposa
l’ampliació de l’àmbit subjectiu d’aplicació de les disposicions relatives a l’accés
d’informació municipal, per tal de deixar ben palès que aquests drets dels
ciutadans abasteixen la totalitat d’ens que poden configurar el sector públic local
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municipal, a l’empara de l’art. 48.2 i 49 del Text Refós de la Llei Municipal de
Catalunya.
S’estima parcialment l’al·legació pel que fa a la delimitació de l’àmbit subjectiu del
dret d’informació general si bé es desestima pel que fa a la interpretació dels articles
48.2 i 49 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, ja que són les nomes de
creació dels òrgans, que no formen part de l’organització essencial municipal, les que
han de regular aquest dret d’accés. En nombrosos supòsits tenen establerta per
disposició legal la regulació d’aquest dret. En atenció a aquesta estimació parcial es
dona una nova redacció a l’article 6.1 del reglament.
-

La relativa al dret d’accés a informació que proposa en relació l’apartat 3 de
l’article 7, classificar la categoria “resta de documents”, per tal de delimitar amb
precisió l’objecte d’aquesta categoria.”

S’estima parcialment aquesta al·legació donant nova redacció a l’art. 7.3 del
reglament per tal de delimitar que la resta de documents, fa referència a tots aquells
documents que puguin estar dipositats a l’arxiu municipal i que no es troben en les
categories delimitades en els anteriors apartats del mateix article 7. Però pel que fa a
la delimitació concreta i la regulació del dret d’accés a aquests documents de l’arxiu
no s’arriba a precisar cap més categoria perquè la regulació de l’accés als documents
de l’arxiu es regula dins del Reglament de l’arxiu municipal aprovat inicialment el 27
de novembre de 2012 per la comissió de competències delegades del ple.
-

La relativa a la informació activa que proposa la modificació dels articles 3.1 i
7.1, en relació a la informació activa. Aquests preceptes determinen quines
informacions d’interès públic han de ser objecte de publicitat activa.
L’argumentació manifesta que s’haurien de modificar per incorporar altres
continguts d’interès públic que haurien de constituir sens dubte un explícit objecte
de publicitat activa, segons les referències de la Llei 11/2007 i 29/2010, que
prescriuen que les entitats del sector públic han de difondre, per mitjans
electrònics, certes informacions. Es suggereix també un llistat d’informacions que
el Reglament hauria d’incorporar, i que obligatòriament haurien de ser publiques
per part dels subjectes obligats en previsió d’una propera legislació bàsica en
matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública.

La proposta de modificació es desestima perque la legislació vigent preveu en les
diferents normes de caràcter sectorial la necessitat de publicitat activa en relació als
documents i procediments que regula, així com en relació als diferents tràmits
d’aquests. El compliment d’aquesta publicitat esdevé, per imperatiu legal d’obligat
compliment per a l’ajuntament. La inclusió d’un llistat tancat comporta el risc d’obviar
procediments o documents de lliure accés, a banda del fet que la normativa es
objecte de constant evolució i modificació a mida que la tecnologia de la informació
avança. Per això s’ha considerat que fer referència de manera genèrica en la norma
reglamentària és més adient per a la voluntat de permanència de la vigència del
reglament. S’estima, no obstant, l’al·legació pel que fa a incorporar al reglament la
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menció expressa dels mitjans electrònics de difusió de la informació i en aquest sentit
es modifiquen els articles 3.1 i 7.1.
II.3.- En relació a les al·legacions presentades per l’Oficina Antifrau de
Catalunya es desestimen les al·legacions següents
-

La relativa al dret d’accés a informació que proposa la modificació de l’article 9
apartat 2 a) que reconeix un dret especial a les entitats ciutadanes a rebre
informació directa dels assumptes que són de llur interès i aquest coneixement
s’hauria de fer efectiu a tota la ciutadania..Argumenta l’al·legació que amb la
redacció del precepte es pretén privilegiar a les entitats ciutadanes del
coneixement de futures convocatòries i acords de sessions públiques d’òrgans
col·legiats mitjançant la corresponent sol·licitud i proposa que aquest
coneixement s’hauria de fer efectiu a tota la ciutadania i en virtut de la
corresponent publicitat activa, solució que faria innecessari el reconeixement d’un
dret especial en favor de les entitats ciutadanes, i resultaria més coherent amb el
dret d’accés a la informació pública.

La desestimació es fonamenta perquè la redacció de l’art. 9.2.a) del text del
reglament aprovat inicialment respon a un reconeixement del dret especial de les
entitats que es concreta a l’àmbit normatiu legal municipal. Aquest dret de les entitats
a rebre la convocatòria es troba reconegut legalment per l’art. 234.a) del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el qual determina que sens perjudici
del dret general d’accés a la informació municipal reconegut als veïns en general, les
entitats per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns gaudiran,
sempre que ho sol·licitin expressament entre d’altres del dret a rebre les
convocatòries dels òrgans col·legiats.
Per tan el reglament no fa un reconeixement privilegiat diferent al que fa la normativa
general local sinó que regula una forma concreta de participació per a les entitats
ciutadanes que no s’oposa ni contradiu la publicitat activa dirigida als veïns en
general. L’extensió d’aquest dret a la ciutadania en general, és a dir que qualsevol
ciutadà pogués sol·licitar la notificació personal d’una convocatòria d’un òrgan
comportaria efectuar 256.000 notificacions la qual cosa resulta del tot inviable. La
difusió al general de la ciutadania es porta a terme per mitja de la publicació de les
convocatòries per altres mitjans, taulell d’anuncis, pàgina web..etc.; en compliment
del que determina l’article 229.1 del Reial Decret abans esmentat, el qual preveu que
les convocatòries i les ordres del dia de les sessions del Ple es faran públiques al
taulell d’anuncis de l’entitat, previsió que ja recull el vigent reglament orgànic de ple,
publicat al BOP de 12 de gener de 2012.
-

La relativa al dret d’accés a informació que proposa la modificació de l’article 7
apartat 4, en relació al dret a obtenir còpies de la documentació sol·licitada que
podran donar lloc a la liquidació del corresponent ingrés de dret públic en el
termes que fixi l’ordenança fiscal corresponent, s’argumenta que caldria deixar
expressa constància al precepte que el dret d’accés és gratuït en termes
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generals, alhora que la possible exacció econòmica no podrà suposar un import
superior al cost real i efectiu que comporti l’obtenció de la còpia.
La desestimació es fonamenta en que l’article 37.8 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, preveu que el dret d’accés comportarà el d’obtenir còpies o
certificats dels documents l’examen dels quals sigui autoritzat per l’Administració,
previ pagament, en el seu cas, de les exaccions que es trobin legalment establertes.
La redacció del reglament només fa referència a la possibilitat d’establir la liquidació
corresponent amb motiu de l’obtenció de còpies o certificacions, per tan, en cap cas
es pot entendre que l’accés a la documentació pugui donar lloc a aquestes exaccions.
Pel que fa al cost, el reglament s’adequa a la legalitat ja que es remet a la
corresponent ordenança fiscal, i és aquesta, de conformitat amb l’art. 20.4.a) del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, la norma habilitada per a establir una taxa per
aquest concepte. La limitació de la quantia esdevé de l’aplicació de l’art. 24.2 de la
mateixa norma, essent la memòria justificativa de l’establiment de la taxa
corresponent la que ha d’acreditar que la seva quantia no excedeix, en el seu
conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat; o en el seu defecte del valor de
la prestació rebuda.
-

La relativa al dret d’accés a informació que suggereix la modificació del títol
dels articles 6 i 7 en el sentit de substituir “informació general” per “informació
pública”, ja que segons s’argumenta en l’al·legació “informació pública” es
correspon més exactament amb la naturalesa de l’objecte del dret, per que inclou
qualsevol informació d’interès per a la ciutadania

La desestimació es fonamenta en que l’expressió informació general s’utilitza en el
títol dels articles 6 i 7 del text del reglament aprovat inicialment com un terme de
caràcter més ampli que el d’informació pública fent referència al general de la
ciutadania. Des del punt de vista jurídic quan es parla d’informació pública s’està
referint a un tràmit del procediment administratiu. En aquest sentit, cal comprovar
quina és la definició d’informació pública que es conté a l’art. 52 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya. La regulació d’aquest precepte posa de relleu que el contingut dels arts. 6
i 7 del reglament de participació fa referència a quelcom més que un tràmit en el
procediment administratiu, ja que es tracta d’un seguit d’actuacions de caràcter més
ampli que un simple tràmit d’informació pública en el decurs d’un procediment
administratiu.
-

La relativa a la participació ciutadana i organització municipal que proposa la
modificació de l’article 30 relatiu a les funcions dels Consells de Districte de
conformitat amb els arts. 63 i 64 de Llei Municipal de Catalunya on es preveu que
els òrgans territorials de participació puguin exercir per delegació funcions
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deliberatives i executives desconcentrades en determinades matèries i activitats i
el reglament no recull aquesta facultat.
Es desestima l’al·legació en tan que l’art. 63 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,
determina les funcions que indefectiblement corresponen als òrgans de participació
en relació amb el territori de caràcter deliberatiu i preveu l’existència d’altres funcions
de naturalesa anàloga que es determinen a l’acord de creació.
Per la seva banda l’art. 64 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 preveu les facultats de
caràcter executiu que se’ls poden atorgar a aquests òrgans territorials de participació.
Si bé la determinació legal recull el caràcter potestatiu d’aquesta atribució i determina
que s’ha de portar a terme per delegació i en relació a determinades matèries.
La potestat d’autoorganització municipal que es recull a l’art. 87.1 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya als ens locals com a concreció del principi de autonomia
que recull l’art. 137 de la Constitució Espanyola fa que siguin els reglaments orgànics
municipals els que determinin la seva concreta forma d’organització. El nostre model
d’organització que es va determinar a l’art. 56 del vigent reglament de govern i
administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet, publicat al BOP d’1 de gener de 2012,
preveu l’existència a cada districte d’un òrgan consultiu i de participació per impulsar i
desenvolupar la participació ciutadana dins el seu àmbit territorial, sense encomanarli funcions executives. S’han atorgat únicament funcions deliberatives en concordança
amb el que disposa l’art. 128.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
per als Districtes en el municipis de gran població.
-

La relativa a la participació ciutadana i organització municipal que proposa la
modificació de l’article 41.4 relatiu a la publicitat de les actes del Consell en el
sentit de suprimir la paraula “extracte”, ja que entén l’al.legant que la publicitat
hauria de referir-se als acords adoptats, de forma complerta, sense més
restricció.

La desestimació es fonamenta en que l’article 41.4 en la redacció de l’aprovació
inicial preveu que “ L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la
següent sessió i seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes per mitjà de la seva
publicació a la pàgina web municipal. No obstant això, en el termini de 3 dies hàbils a
comptar de la celebració de la sessió es publicarà en la pàgina web municipal
l’extracte dels acords adoptats en la respectiva sessió”.
La previsió recollida respon a les determinacions del l’article 110.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, que regula els requisits mínims de les actes, la
competència del secretari/a u òrgan corresponent per redactar l’acta i finalment
determina que l’acta s’ha de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent de
l’òrgan i ha d’ésser llegida prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els seus
membres. Preveient a aquests efectes que s’ha de fer constar en l’acta la lectura i
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l’aprovació de l’acta anterior i també les rectificacions que siguin pertinents, en cap
cas no pot modificar el fons dels acords, i les rectificacions s’han de limitar als errors
materials. D’aquesta previsió en relació a l’article 112.1 del mateix text legal que
determina que les regles i requisits general relatius a la convocatòria i sistema de
votació del ple són aplicables a altres òrgans col·legiats, motiu pel qual s’ha
d’entendre que l’acta de la sessió anterior és objecte d’aprovació en la sessió següent
del mateix òrgan i per tant haurà de figurar en l’ordre del dia de la convocatòria el
punt relatiu a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Els articles 20.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i 27.5 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú preveuen que l’acta s’ha d’aprovar a la mateixa reunió o a la
següent. No obstant això, i en tant que la normativa local és de dret especial cal
entendre que en el regim jurídic de les corporacions locals l’acta de les sessions
s’aprova en la sessió següent.
La modificació que es proposa de fer públiques les actes complertes sense més
restriccions abans de la seva aprovació comporta la publicació d’un acta sense
aprovar, l’esborrany que confecciona el secretari per tal de ser sotmès a aprovació
que pot no coincidir finalment amb el text definitiu de l’acta, en tant que com hem vist
anteriorment pot ser objecte de correccions d’errors materials com de fet, com pel fet
que podria no ser aprovada pels membres del Consell. Motiu pel qual la publicitat de
l’esborrany de l’acta sense aprovar més que garantir el lliure accés dels ciutadans
podria donar lloc a errors.
L’acta de la reunió a més dels acords recull les opinions emeses en la sessió pels
seus membres i tal com diu la Sentència de 9 de febrer de 1996 de la Sala 3ª del
Tribunal Suprem, l’aprovació de l’acta”.... en puritat de principis, respon a un control
pel mateix òrgan col·legiat de la redacció de l’acta realitzada pel Secretari, donant la
seva aprovació quan reflecteixi amb exactitud allò que es va acordar i els temes
rellevants del debat i denegant-la en altre cas. Per tant aquesta aprovació de l’acta no
suposa, no ha de suposar, adició alguna de resolució o acord, si no limitar-se a
constatar que el document reflecteix adequadament allò que ja es va decidir amb
anterioritat”.
És per aquest motiu que s’ha previst publicar en la pàgina web municipal un resum
dels acords presos, per a coneixement general, amb l’advertiment que l’acta es troba
pendent d’aprovació i procedir a la seva integra publicació un cop aprovada.
-

La relativa a la participació ciutadana i organització municipal que proposa la
intervenció dels ciutadans en el Ple de l’Ajuntament, com sí es preveu a les
sessions ordinàries dels Consells de Districte.

L’al·legació es desestima amb fonament a l’article 43.1 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, que regula els drets i deures dels veïns el qual no preveu entre aquests
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drets la participació en els òrgans a que es refereix l’al·legació, i determina que els
altres drets i deures s’han d’establir per les lleis i els reglaments de la corporació.
La participació dels veïns en el model orgànic del nostre municipi, es canalitza per
mitjà de les entitats davant el ple municipal, (articles 10 i 11) i la participació
d’aquestes i els veïns individualment en els Consells de Districte (art. 40.4) i en el
Consell Social de la Ciutat (art. 60 en la nova redacció proposada).
Les previsions anteriors concorden amb la normativa vigent, així l’article 227.3 del
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que podran ser públiques
les sessions dels altres òrgans complementaris que pugin ser establerts pel
reglament orgànic municipal en els termes que prevegi la legislació i les
reglamentacions o acords plenaris pels quals es regeixin. I l’article 88 del mateix
Decret, declara que les sessions del Ple seran públiques establint al seu apartat 3
que el públic assistent a les sessions no podrà intervenir a aquestes, sens perjudici
que un cop aixecada la sessió la corporació pugui establir un torn de consultes per el
públic assistent sobre temes concrets d’interès municipal.

III.-AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SR. ALFONSO SALMERON MUÑOZ,
REGIDOR-PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’INICIATIVA PER
CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA DE L’HOSPITALET,
DE DATA 27/09/2012, REGISTRADA D’ENTRADA EN AQUEST AJUNTAMENT EL
MATEIX DIA AMB EL NÚM. 40930.
S’estimen la totalitat de les al·legacions presentades que són les següents:
•

L’al·legació 1, que proposa una modificació del preàmbul en el sentit d’afegir
darrera del tercer paràgraf el text següent: “També l’any 2000, L’Ajuntament es va
adherir a la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat”, que
reconeix el dret de tothom a la ciutat, entesa com a espai de participació
democràtica i lloc de convivència i de realització humana; i, en particular, afirma el
dret a la participació política, el dret d’associació, de reunió i de manifestació, i
dret a la informació, sense discriminació de cap tipus. La Carta configura
igualment l’eficàcia dels serveis públics municipals i el principi de transparència
com a drets ciutadans, que cal respectar i garantir”. S’accepta l’al·legació i es
modifica el preàmbul del text aprovat inicialment.

•

L’al·legació 2, que en relació a l’article 2 proposa incloure un apartat 2 i en
l’actual text que passarà a ser l’apartat 1 afegir en el subapartat b) la referència a
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. El nou apartat 2
es proposa amb la següent redacció: “Cap disposició d’aquest reglament no pot
ésser interpretada en el sentit de facilitar actuacions encaminades a la destrucció
dels drets i les llibertats que s’hi enuncien, que de cap manera poden emparar
expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, sexistes,
homòfobes, d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els
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principis de la convivència democràtica”. S’accepta l’al·legació i es modifica l’art. 2
del text aprovat inicialment.
•

L’al·legació 3 que en relació a l’article 38 proposa incloure un nou subapartat a
l’article 38.3 amb el text següent: “ a) Profereixin paraules o emetin asseveracions
ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, sexistes, homòfobes,
d’apologia o incitació a la violència, o que atemptin contra els principis de la
convivència democràtica”. S’accepta l’al·legació i s’inclou a l’art. 38 l’apartat 3.

IV.- AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SENYORA MERITXELL BORRÀS I
SOLÉ, REGIDORA-PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE L’HOSPITALET, DE DATA 03/10/2012, REGISTRADA
D’ENTRADA EN AQUEST AJUNTAMENT EL MATEIX DIA AMB EL NÚM. 41879.
IV.1.- En relació a les al·legacions presentades per la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió s’estimen les al·legacions següents:
-

L’al·legació 1, que proposa afegir a l’apartat 5è del preàmbul del text del
reglament aprovat inicialment el principi de transparència. S’estima i s’incorpora el
text proposat al preàmbul.

-

L’al·legació 5, en relació a l’article 3.2 proposa afegir després de “podrà demanar
l’opinió” i abans de “dels ciutadans/es” el text següent: “que no serà vinculant”.
S’estima amb la nova redacció de l’art. 3.2.

-

L’al·legació 9, proposa en relació a l’article 6 relatiu al dret a la informació en
general, afegir a l’apartat 1 després de “el dret a una informació veraç” i abans de
“i el dret a obtenir còpies” el text següent ”i actualitzada”. S’estima amb la nova
redacció de l’art. 6.1.

-

L’al·legació 14, que proposa en relació a l’article 7 relatiu a les condicions i
procediment per a l’exercici del dret a la informació general afegir a l’apartat 2.f)
després de “llevat que sigui el propi interessat” i abans de “qui demani l’accés” el
text següent:“o una persona legalment autoritzada per la mateixa”. S’estima amb
la nova redacció de l’art. 7.2.f).

-

L’al·legació 22, que en relació a l’article 11 relatiu al procediment per a l’exercici
del dret de petició de paraula, proposa afegir a l’apartat 4 després de “un temps
màxim de 2 minuts” i abans de “per tal de donar resposta” la paraula “cadascun”.
S’accepta amb nova redacció de l’art. 11.4.

-

L’al·legació 28, que en relació a l’article 15 relatiu al debat en el ple de la
iniciativa ciutadana popular, proposa en l’apartat 3 afegir després de “per un
termini màxim de 10 minuts” i abans de “, als efectes de manifestar” la paraula
“cadascun”. S’accepta amb nova redacció de l’art. 15.3
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-

L’al·legació 29, que en relació a l’article 15 relatiu al debat en el ple de la
iniciativa ciutadana popular, proposa afegir a l’apartat 4 després de “per un termini
màxim de 5 minuts” la paraula “cadascun”. S’accepta amb nova redacció de l’art.
15.4

-

L’al·legació 30, que en relació a l’article 15 relatiu al debat en el ple de la
iniciativa ciutadana popular, proposa afegir a l’apartat 5 desprès de “per un termini
màxim de 2 minuts” la paraula “cadascun”. S’accepta amb nova redacció de l’art.
15.5

-

L’al·legació 38, que en relació a l’article 38 relatiu al desenvolupament de les
sessions del Consell de Districte, i en relació a l’apartat d) proposa afegir després
de “la celebració de la sessió” el següent text: “o adopti una actitud
ostensiblement irrespectuosa contra qualsevol membre del Consell”. S’accepta
amb nova redacció de l’art. 38.d) in fine.

IV.2 En relació a les al·legacions presentades per la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió s’estimen i desestimen parcialment les
al·legacions següents

-

L’al·legació 3, relativa a l’article 1.2 en la qual es proposa afegir després de
“informació” i abans del “sobre les activitats” la paraula: “transparència”.

S’estima l’al·legació pel que fa a incloure dins de l’apartat 2 la paraula “
transparència”. Si bé es considera més adient que sigui incorporada com a principi de
tota l’activitat municipal i no tan sols de la informació. La transparència és quelcom
més que la informació que únicament és un vehicle de manifestació d’aquest principi.
Per això es dona una nova redacció a l’art. 1.2
-

L’al·legació 7, que proposa en relació a l’art.4 relatiu als mitjans de comunicació
municipals, afegir després de “respondran als principis d’objectivitat” i abans de “i
pluralitat” el text següent: “veracitat, neutralitat política, transparència”

Es desestima l’al·legació tenint en compte que els mitjans de comunicació municipals
es troben sotmesos, entre d’altres normes, a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
Comunicació Audiovisual de Catalunya. Aquesta norma legal és d’obligat compliment
per l’ajuntament. Al seu article 26.3, en relació amb l’article 32 de la mateixa llei,
determina les garanties del servei públic dels mitjans de comunicació audiovisual
d’àmbit local per tant qualsevol definició de manera parcial d’aquestes missions
concretes i específiques contravindria la regulació legal. Per això i atès que es troba
en fase de redacció el futur reglament dels mitjans de comunicació local seria
convenient diferir la regulació de la participació ciutadana en els mitjans de
comunicació a aquell. No obstant això es proposa una nova redacció de l’article 4,
sense incloure una referència a principis concrets per tal de no fer transcripció parcial
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de les missions que s’estableixen a l’article 26.3 b) de la Llei 22/2005 de 29 de
desembre de comunicació audiovisual de Catalunya.
-

L’al·legació 15, que proposa en relació a l’article 8 relatiu als especials drets dels
veïns/es afegir un nou punt h) amb el text següent: “Intervenir en les sessions del
ple, les comissions informatives, els consells de districte i del consell social de la
ciutat en els termes que es regulen en el present reglament”.

Es desestima parcialment l’al·legació ja que no es preveu en el reglament la
participació individual als veïns per a intervenir en les sessions del ple, aquest dret es
reconeix a les entitats de participació ciutadana per mitjà del dret de petició de
paraula a l’art. 10 del text del reglament aprovat inicialment. Aquesta previsió
coincideix amb les determinacions legals. L’article 43.1 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, que regula els drets i deures dels veïns no contempla el dret a intervenir
en les sessions del ple; sí que es reconeix aquest dret a les entitats ciutadanes a l’art.
158.2.d) de la mateixa norma. No obstant això l’article 88 del Decret 2568/1986,
declara que les sessions del Ple seran públiques establint al seu apartat 3 que el
públic assistent a les sessions no podrà intervenir a aquestes, sens perjudici que un
cop aixecada la sessió la corporació pugui establir un torn de consultes per el públic
assistent sobre temes concrets d’interès municipal. Per tan aquesta intervenció té
caràcter potestatiu i fora de la sessió plenària.
Pel que fa a les comissions informatives l’article 9 apartat d) del reglament reconeix a
les entitats ciutadanes el dret a intervenir en les comissions informatives en
concordança amb el que disposa l’article 158.2.d) 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 en el mateix sentit l’art. 227.2 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals que reconeix el dret a la participació a les comissions informatives dels
representants de les associacions per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns.
Pel que fa als Consells de districte i el Consell Social de Ciutat en consonància amb
l’art. 227.3 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableix que podran
ser públiques les sessions dels altres òrgans complementaris que pugin ser establerts
pel reglament orgànic municipal en els termes que prevegi la legislació i les
reglamentacions o acords plenaris pels quals es regeixin. En aquest sentit l’article 40
reconeix el dret d’intervenció dels veïns en els Consells de Districte, i pel que fa al
Consell Social es proposa estimar l’al·legació i donar nova redacció de l’art. 60.
-

L’al·legació 20, que en relació a l’article 11 relatiu al procediment per a l’exercici
del dret de petició de paraula proposa afegir a l’apartat 3 desprès de “petició en
l’ordre del dia de la sessió” i abans de “per motius de” el següent text:“previ debat
i aprovació a la Junta de Portaveus”.
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Es desestima donat que la redacció de l’art. 11.3 del reglament és congruent amb la
facultat legal que es reconeix al President del ple de conformitat amb l’art. 122.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 38 del
reglament orgànic del ple. Aquest mateix reglament regula a l’art. 27 les funcions de
la Junta Municipal de Portaveus i està delimitada per el dret a obtenir informació entre
d’altres supòsits sobre les peticions de paraules. Per tant davant una eventual
denegació de la presidència de la petició de paraula de la resolució es donarà compte
a la Junta Municipal de Portaveus. No obstant això es dóna nova redacció a l’art. 11.3
en consonància amb les previsions de l’art. 27 del reglament orgànic del Ple.
-

L’al·legació 34, que en relació a l’article 31 relatiu a la presidència del Consell del
Districte, proposa afegir desprès del “el seu nomenament s’efectuarà” i abans de
“per delegació de l’alcaldia” el text següent:“a proposta del grup polític que hagi
obtingut més número de vots”.

Es desestima pel que fa a la concreta redacció proposada en l’al·legació; si bé es
dona nova redacció a l’art. 31 per tal d’incloure que sigui el portaveu del respectiu
grup polític municipal que hagi obtingut més vots qui proposi a l’alcaldia el/la regidor/a
del seu grup que hagi d’ocupar la Presidència del Consell de Districte.
IV.3 En relació a les al·legacions presentades per la portaveu del grup
municipal de Convergència i Unió es desestimen les al·legacions següents
− L’al·legació 2, que proposa afegir a l’article 1 un nou apartat entre l’1 i el 2, amb el
text següent: “És objecte d’aquest reglament establir els mecanismes de
participació dels ciutadans de l’Hospitalet de Llobregat així com del seu teixit
associatiu a les activitats i a la gestió municipal”.
Es desestima ja que el nou apartat proposat comporta una reiteració del primer
paràgraf de l’apartat 2 de l’article 1 del text del reglament aprovat inicialment, que
recull el dret a la informació i la participació.
− L’al·legació 4, que proposa en relació a l’art. 2 relatiu a la finalitat del reglament
un nou punt h) amb el text següent: “Aprofundir en formes de gestió públiques
compartides amb la participació àmplia de la societat civil, establint concerts,
convenis o figures similars, per acordar la prestació de serveis de naturalesa
cultural, esportiva, educativa, etc.; per part d’entitats, associacions, fundacions o
similars”.
Es desestima pel motiu que la prestació dels serveis municipals es troba regulada
legalment en l’art. 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local la qual determina les formes de gestió dels serveis municipals. El procediment
per a determinar la forma de gestió dels serveis i la seva implantació es recull al
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Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals a Catalunya. L’art. 158 d’aquest precepte contempla la iniciativa per
l’establiment dels serveis dels veïns i/o les entitats, i en el tràmit procedimental es
contempla la informació pública com a requisit preceptiu del procediment. La inclusió
d’aquesta referència a la gestió de serveis públics constituiria una regulació parcial
del dret de participació que es troba també recollit en altres procediments de la
legislació sectorial: urbanisme, medi ambient...etc.
− L’al·legació 6, que proposa incloure a l’art. 3.3 desprès de “pressupostos
municipals” i abans de “la destinació”, el text següent: “tot incloent la comptabilitat
analítica i associant a cada partida pressupostària el programa corresponent”.
Es desestima perquè la redacció de l’art. 3.3 del reglament aprovat inicialment fa un
esmen genèric a la participació en els pressupostos, la seva concreció esdevé de
l’obligació legal recollida en l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. Aquest precepte
determina a l’apartat 7 l’obligació que la còpia del pressupost i de les seves
modificacions es trobin a disposició del públic des de la seva entrada en vigor fins a la
finalització de l’exercici.
Les normes reguladores de la redacció del pressupost es troben recollides en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i la seva normativa de desenvolupament. El
Reglament de Participació es limita a recollir l’obligació d’informar però no com ha de
ser aquesta informació que s’haurà d’obtenir dels documents que integrin el
pressupost de conformitat amb la normativa sectorial.
−

La al·legació 8, que en relació a l’article 4 relatiu als mitjans de comunicació
municipal proposa afegir després de “pel seu propi reglament” el text següent “què
s’haurà d’aprovar en un termini màxim de 3 mesos una vegada aquest reglament
hagi entrat en vigor”.

Es desestima l’al·legació en tan que es considera innecessària donat que es troba en
fase de redacció el reglament dels mitjans de comunicació municipals.
− La al·legació 10, que en relació a l’article 6 relatiu al dret a la informació en
general proposa afegir un nou punt entre el 3 i 4 del text del reglament aprovat
inicialment amb el text següent: “S’estableix la obligació de l’Ajuntament de donar
resposta clara, concisa i concreta a totes les peticions rebudes”.
Es desestima l’al·legació per innecessària ja que la regulació concreta del dret de
petició es troba recollida als articles 21 a 23 del reglament aprovat inicialment que per
motiu de matèria reservada a Llei Orgànica només es limita a determinar l’òrgan
competent municipal per a tramitar i resoldre la petició en aplicació de l’art. 124.4.ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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La pròpia Llei Orgànica 4/2001 de 12 de novembre del Dret de Petició i el Decret de
Catalunya 21/2003, de 21 de gener, que la desenvolupa contenen l’obligació de
resoldre que es proposa incloure per mitjà de l’al·legació. En concret: l’article 11
apartat 1 de la Llei Orgànica 4/2001, estableix que una vegada admesa a tràmit una
petició la autoritat u òrgan competent vindrà obligat a contestar i a notificar la
contestació en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de la seva
presentació. I en el mateix sentit es regula als articles 8 i 9 del Decret 21/2003 abans
esmentat, el qual estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les
administracions públiques catalanes i determina la obligació de l’administració de
respondre en tot cas.
Pel que fa al procediment administratiu en general l’art. 22. de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya regula els drets dels ciutadans a una bona administració i inclou a l’apartat
1.d) el dret a obtenir una resolució expressa i a que se’ls hi notifiqui, dins del termini
legalment establert.
− L’al·legació 11, que en relació a l’article 7 relatiu a les condicions i procediment
per a l’exercici del dret a la informació general proposa afegir a l’apartat 1 després
de “el pressupost municipal vigent a l’exercici i abans de “i les seves modificacions
“ el text següent: “tot fent constar i incloent la comptabilitat analítica i associant a
cada partida pressupostària el programa corresponent.”
Es desestima l’al·legació en base als mateixos arguments que s’han exposat a
l’al.legació 6 anterior.
− L’al·legació 12, que en relació a l’article 7 relatiu a les condicions i procediment
per a l’exercici del dret a la informació general, proposa substituir a l’apartat 2.a) el
text:“sense que sigui possible la petició genèrica o indiscriminada sobre una
matèria o conjunt de matèries” pel text següent: “podent sol·licitar la informació de
forma genèrica d’una matèria o conjunt de matèries”.
Es desestima donat que l’art. 7 apartat 2 del reglament regula l’accés als documents
que obren en arxius o registres i que corresponguin a procediments finalitzats. La
determinació del reglament orgànic s’ajusta a les previsions de l’art. 27.1 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya
i l’art. 37.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que determina com a requisit per a
l’exercici del dret d’accés la petició individualitzada dels documents que es desitja
consultar sense que sigui possible formular sol·licitud genèrica sobre una matèria o
conjunt de matèries. La interpretació d’aquest precepte la trobem en la Sentencia del
Tribunal Suprem de 19 de maig de 2003 la qual estima com a requisit imprescindible
la petició individualitzada concretant els documents que es vol consultar. La previsió
actual de l’art. 7.2.a) s’ajusta a la normativa bàsica de procediment administratiu i per
tan es considera ajustada a la legalitat vigent.
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− L’al·legació 13, que en relació a l’article 7 relatiu a les condicions i procediment
per a l’exercici del dret a la informació general proposa en relació a l’apartat 2.d)
suprimir el text següent”: “La manca de resolució dins d’aquest termini comportarà
que s’entengui desestimada, sens perjudici que la persona sol·licitant pugui
reclamar a l’administració que compleixi la seva obligació de resoldre. La resolució
atendrà les determinacions establertes a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i
documents de Catalunya”.
Es desestima l’al·legació ja que l’apartat 2) punt d) de l’article 7 del text del reglament
aprovat inicialment determina els efectes i procediment per a la resolució de la petició
de l’accés als documents que figuren finalitzats a l’arxiu municipal i està redactat de
conformitat amb l’article 35.1 de la Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i documents
de Catalunya, que disposa que el termini per resoldre les sol·licituds d’accés a
documents públics és de dos mesos i si transcorregut aquest termini no s’ha dictat
resolució s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada, sens perjudici que la
persona sol·licitant pugui reclamar a l’administració que compleixi la seva obligació de
resoldre.
S’ha inclòs aquest apartat 2.d) amb la finalitat de fer la distinció entre documents que
figuren en els arxius per diferència a l’apartat 2.e) que regula l’accés als expedients
en tràmit; i en coherència amb la regulació de l’art. 30 del text del reglament de l’arxiu
municipal de L’Hospitalet aprovat inicialment per la comissió de competències
delegades del ple de 27 de novembre de 2012. La supressió d’aquest apartat
produiria un buit normatiu en relació al reglament de l’arxiu abans esmentat.
− L’al·legació 16, que en relació a l’article 10 relatiu a la petició de paraula proposa
suprimir al punt 1 “i amb una antiguitat mínima de dos anys”.
Es desestima l’al·legació pel motiu que la redacció aprovada inicialment facilita la
participació de les entitats en el ple per mitjà de la petició de paraula quan tenen
almenys dos anys d’antiguitat de la inscripció en el registre municipal d’entitats. La
finalitat de la previsió reglamentària és que l’entitat disposi de certa estabilitat i
rellevància que en el redactat del reglament proposat es mesura per la seva
antiguitat.
− L’al·legació 17, que en relació a l’apartat 2 de l’article 10 es proposa suprimir “que
els hi podrà ser concedida o no, de forma discrecional per la presidència, prèvia
consulta a la Junta de Portaveus”.
Es desestima l’al·legació en base a que la redacció de l’art. 10.2 del reglament és
congruent amb la facultat legal que es reconeix al President del ple de conformitat
amb l’art. 122.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i l’art. 38 del reglament orgànic del ple. Aquest mateix reglament orgànic del ple
regula a l’art. 27 les funcions de la Junta Municipal de Portaveus i està delimitada per
el dret a obtenir informació entre d’altres supòsits sobre les peticions de paraules. El
reglament aprovat inicialment preveu un procediment per atorgament de les paraules
en situacions extraordinàries i per altres col·lectius no previstos en l’apartat 1 anterior.
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I en atenció a aquesta extraordinària consideració es preveu que la Presidència
abans de resoldre consulti a la Junta de Portaveus, mesura que es considera de
major grau de participació.
− L’al·legació 18 que en relació a l’article 10 relatiu a la petició de la paraula
l’al·legació proposa afegir un nou apartat 3 amb el text següent: “Un ciutadà/na
podrà demanar la paraula al final del ple, prèvia sol·licitud a la Presidència,
sempre i quan la seva intervenció estigui vinculada o faci referència a algun dels
punts tractats a l’ordre del dia d’aquell ple. En el cas d’al·lusió a qualsevol membre
del Ple, la Presidència permetrà a aquest, o al portaveu del grup, exercir la rèplica
per un temps màxim de 2 minuts”.
Es desestima l’al·legació perquè s’ha considerat més convenient que la intervenció
dels veïns a títol individual tingui lloc als Consells de Districte per raons de proximitat i
siguin les entitats les que poden participar per mitjà de la petició de paraula en el Ple.
D’altra banda l’article 88 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals reconeix
el caràcter públic de les sessions del Ple i estableix al seu apartat 3 que el públic
assistent a les sessions no podrà intervenir a aquestes, sens perjudici que un cop
aixecada la sessió la corporació pugui establir un torn de consultes per el públic
assistent sobre temes concrets d’interès municipal.
− L’al·legació 19, que en relació a l’article 11 relatiu al procediment per a l’exercici
del dret de petició de paraula, proposa afegir després de “L’entitat” i abans de
“sempre que reuneixi els requisits” el text següent:“o persona física”.
Es desestima l’al·legació pels motius exposats a la desestimació de l’anterior, afegint
que el dret a intervenir en el Ple es reconeix a l’art. 158.2.d) 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, únicament en favor de les entitats i en els termes que es preveu
al reglament orgànic. No contempla la Llei a l’art. 43 entre els drets dels veïns el de
participar en les sessions del ple, i encara menys formular propostes que siguin
incloses a l’ordre del dia de la sessió.
−

L’al·legació 21, que en relació a l’article 11 relatiu al procediment per a l’exercici
del dret de petició de paraula proposa suprimir a l’apartat 3 el text que va des de
“Així mateix la presidència del ple” fins a “de Plenari del Consell de Districte que
tingui lloc”.

Es desestima perquè en exercici de la facultat d’autoorganització que es reconeix
legalment al municipi, el reglament delimita, per aplicació de l’art. 158.2.d) del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, que en el supòsit que la petició de paraula tingui interès
exclusivament territorial sigui el Ple del Consell de Districte el que conegui d’aquesta
intervenció, per entendre que com a òrgan territorial el Consell de Districte és l’àmbit
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idoni de la participació ciutadana en el seu territori.
− L’al·legació 23, que en relació a l’article 12 relatiu a la participació en les
comissions informatives del ple l’al·legació proposa suprimir tot l’article.
Es desestima l’al·legació ja que l’actual redacció del reglament orgànic possibilita la
participació de les entitats en les comissions informatives tal com preveu l’article
158.2.d) del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’art. 227.2 del Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals. Ambdues normes recullen la participació a les comissions
informatives dels representants de les associacions per a la defensa dels interessos
generals o sectorials dels veïns en els termes que es preveuen reglamentàriament.
− L’al·legació 24, que en relació a l’article 14 relatiu als requisits i procediments per
a exercici de la iniciativa ciutadana popular, proposa suprimir a l’apartat 1 “amb
una antiguitat mínima de totes les signants de 2 anys”.
Es desestima l’al·legació pel motiu que la redacció aprovada inicialment facilita la
participació de les entitats en el ple per mitjà de la petició de paraula quan tenen
almenys dos anys d’antiguitat de la inscripció en el registre municipal d’entitats. La
finalitat de la previsió reglamentària és que l’entitat disposi de certa estabilitat i
rellevància que en el redactat del reglament proposat es mesura per la seva
antiguitat. La resta d’arguments s’han exposat a l’al·legació relativa a l’art. 10.1
d’aquest mateix grup municipal.
− L’al·legació 25, que en relació a l’article 14 relatiu als requisits i procediments per
a l’exercici de la iniciativa ciutadana popular i en relació a l’apartat 1 proposa
substituir el número 1000 (es troba dins la frase: “..., superior a 1000 referit a l’1 de
gener de l’any en curs”) pel número 200 quedant el següent text:“..., superior a 200
referit a l’1 de gener de l’any en curs”.

Es desestima l’al·legació ja que la regulació de la iniciativa ciutadana popular per a
les entitats no es troba expressament reconeguda a l’art. 70 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. El reconeixement de la facultat de la
iniciativa popular s’efectua en exercici de la potestat d’autoorganització en base al
dret de participació de les entitats que de manera genèrica i per remissió a la norma
reglamentària orgànica municipal efectua l’art. 158.2 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya s’amplien les facultats per a l’exercici de la
iniciativa ciutadana popular que la llei només reconeix als veïns a les entitats establin
com a requisit un número de socis mes proper al requisit del 10 % dels veïns del
municipi, que l’art. 70 bis de la Llei 7/1985 exigeix.
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−

L’al·legació 26, que en relació a l’article 14 relatiu als requisits i procediments per
a l’exercici de la iniciativa ciutadana popular, proposa substituir a l’apartat 2 “al 10
per cent” pel següent text:“2000 persones majors de 16 anys”.

Es desestima l’al·legació ja que el reglament ha de respectar la normativa bàsica de
règim local i en aquest sentit l’article 70 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora
de les bases de règim local, regula al seu apartat 2 l’exercici del dret a la iniciativa
popular per part dels veïns i preveu que en municipis a partir de 20001 habitants la
iniciativa haurà d’anar subscrita al menys pel 10% de veïns del municipi que
gaudeixin del sufragi actiu en les eleccions municipals. El dret de sufragi actiu en les
eleccions municipals es reconeix als articles 2 a 5 i 176 de Llei Orgànica 5/85, de
Regim Electoral General als majors de 18 anys no inclosos en supòsits de privació
del dret de sufragi.
−

L’al·legació 27, que en relació a l’article 14 relatiu als requisits i procediments per
a l’exercici de la iniciativa ciutadana popular proposa suprimir de l’apartat 3.b) “i
una valoració econòmica de l’actuació que es sotmet a consideració; la qual podrà
fer referència als mitjans personals, materials i econòmics que es proposen
aportar pels titulars de la iniciativa”.

Es desestima aquesta al·legació ja que l’art. 70 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local exigeix informe de la Intervenció Municipal
quan es tracti d’iniciatives que afecten a drets i obligacions de contingut econòmic de
l’Ajuntament. La valoració econòmica de la iniciativa ha de ser posada de manifest
quan aquesta contingui una proposta d’actuació municipal que pugui comportar
despesa per al municipi i sobre aquest extrem la intervenció municipal s’haurà de
pronunciar tal i com preceptua la llei.
−

L’al·legació 31 que en relació a l’article 23 relatiu al procediment per a l’exercici
del dret de petició, proposa afegir desprès de “correspondrà a l’àrea de l’Alcaldia”
el text següent: “previ debat i aprovació a la Junta de Portaveus”.

Es desestima l’al·legació ja que la designació de l’Alcaldia com a òrgan competent
per a resoldre les peticions que recull l’article 23 del text del reglament aprovat
inicialment prové de l’article 124.4. ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local que atribueix a l’alcalde les competències que la legislació de
l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignin al municipi i no estiguin atribuïdes a
altres òrgans municipals. I en aquest sentit tant la Llei Orgànica 4/2001 de 12 de
novembre que regula el dret de petició i el Decret 21/2003 de 21 de gener que
estableix el procediment per a fer efectiu el dret de petició davant les administracions
públiques catalanes, no preveuen quin és el òrgan competent per trametre i resoldre
les peticions, així per aplicació de l’article 124.4.ñ) abans esmentat correspon
aquesta competència a l’Alcalde. El reglament orgànic de ple regula a l’art. 27 les
funcions de la Junta Municipal de Portaveus i entre aquestes no es troba la de
debatre i aprovar les peticions efectuades en exercici d’aquest dret.
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− L’al·legació 32, que en relació a l’article 28 relatiu al nomenament i competències
de la presidència del Districte, proposa substituir el text: “delegat/da de l’alcaldia,
nomenat i cessat, lliurement per aquesta,” pel text següent:“ del grup polític que
més vots hagi tingut al districte el qual serà escollit pel propi grup”.
Es desestima l’al·legació ja que la redacció està en congruència amb el model
organitzatiu vigent a l’ajuntament que es va determinar a l’article 56 del Reglament de
Govern i Administració d’aquest Ajuntament vigent, publicat en el BOP de 12 de
gener de 2012, determina l’existència obligatòria en els districtes d’un figura que
s’anomena “Regidor President del Districte” com a delegat de l’alcaldia.
En desenvolupament de les previsions d’aquesta norma el reglament de participació
diferencia entre el Regidor President, i el President del Consell de Districte el qual si
que correspon per aplicació de l’article 61 apartat 2 f) del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya a un membre de la llista més votada en l’àmbit territorial de que es tracta i
així es preveu a l’article 31.
− L’al·legació 33, que en relació a l’article 28 relatiu al nomenament i competències
de la presidència del Districte, proposa suprimir de la redacció de l’art. 28.1 que un
Regidor/a pugui exercir la presidència de dos o més districtes.
Es desestima l’al·legació ja que la redacció de l’art. 28 és coherent amb el que preveu
l’article 56.1 del vigent reglament orgànic de govern i administració de L’Ajuntament
de L’Hospitalet, publicat al BOP el 12 de gener de 2012, que preveu que un regidor/a
pot exercir la presidència de dos o més districtes, per delegació de l’alcaldia.
− L’al·legació 35, que en relació a l’article 32 relatiu a la vicepresidència del Consell
del Districte, proposa substituir “alcaldia” per “el President del Districte, d’entre el
membres del propi Consell”.
Es desestima l’al·legació ja que la figura de la vicepresidència, dels òrgans col.legiats
és l’òrgan que supleix a la presidència, en els supòsits d’absència, impossibilitat legal
o de fet per a exercir la seves funcions. La figura de la vicepresidència, que es
contempla per tal d’evitar la paralització dels òrgans, s’ha de preveure expressament
en els seus Estatuts.
La normativa legal que regula els Districtes: art. 128 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 61 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en cap cas
recull la figura del vicepresident. Si bé l’art. 61, abans esmentat, regula la presidència
dels òrgans de participació territorial dient que correspon al regidor en qui l’alcalde
delegui el qual ha de pertànyer a la llista més votada en l’àmbit territorial de que és
tracti. La potestat d’autoorganització dels òrgans de govern del districte és, dins del
marc legal abans esmentat, de total competència municipal per via del seu reglament
orgànic, tal i com s’expressa a l’art. 128 en relació a l’art. 123 de la Llei Reguladora
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de les bases de règim local. No existeix inconvenient per tal que es determini
estatutàriament que la vicepresidència de l’òrgan de participació territorial, el Consell
de Districte, sigui nomenada pel President/a del Districte, entre els membres del propi
Consell sempre que tinguin la condició de Regidor, si així es recull al Reglament
Orgànic, però no existeix cap determinació legal que faci obligatòria aquesta previsió.
− L’al·legació 36, que en relació a l’article 32 relatiu a la vicepresidència del Consell
de Districte, l’al·legació proposa suprimir el text que va des de: “si bé quan un
membre de la Corporació” fins a “aquest últim”.
Es desestima pels mateixos motius que es recullen a l’al·legació anterior.
− L’al·legació 37 que en relació a l’article 34 relatiu al procediment i requisits per al
nomenament dels membres del Consell de Districte, proposa en relació a l’apartat
4.d) substituir “més antiguitat en el registre municipal d’entitats” per “major nombre
de socis, a tal efecte trametran a la Secretaria del Consell un document que
acrediti el nombre de socis, les seves dades personals i la seva data d’ingrés. Es
comptabilitzaran tots els que tinguin un any d’antiguitat, com a mínim, en la data
de representació”.
Es desestima l’al·legació ja que dins de la potestat d’autoorganització que en relació
als Districtes s’atorga per l’art. 128 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
Bases de Règim Local s’ha estimat que, a manca d’acord entre les diferents
associacions de veïns del Districte, la que s’integri en el Consell sigui aquella que
disposi de major antiguitat per entendre que és el criteri més objectiu per a resoldre
una manca d’acord entre les associacions de veïns, per ser aquesta una dada que
consta de manera fefaent en el registre d’entitats de conformitat amb l’art.67.2 del
mateix reglament.
−

L’al·legació 39, que en relació a l’art. 40 relatiu al caràcter públic i la participació
ciutadana a les sessions del Consell de Districte i en relació a l’apartat 4.a)
proposa suprimir “per escrit dirigit” i suprimir “ i presentat a la secretaria fins a 30
minuts abans de l’inici de la sessió, en formulari que s’habilitarà a l’efecte”.

Es desestima en tan que la regulació va destinada a ordenar la participació dels veïns
en els debats del Consell de Districte ja que l’experiència demostra que cal una
regulació del torn d’intervencions del públic per tal de fer compatible la participació del
públic en les sessions dels Consells de districte i l’ordre en el desenvolupament de la
sessió. La matèria resta d’estricte àmbit competencial del reglament orgànic.
−

L’al·legació 40, que en relació a l’art. 40 relatiu al caràcter públic i la participació
ciutadana a les sessions del Consell de Districte, proposa suprimir tot l’apartat 4b).
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Es desestima per que està en relació amb l’al·legació anterior i per això cal reproduir
els mateixos arguments, afegint que els requisits de l’escrit de sol·licitud de
participació són els mínims exigits a la Llei 30/1992.
−

L’al·legació 41, que en relació a l’art. 48 relatiu al plenari del Consell Social de la
Ciutat proposa suprimir de l’apartat k “designades per l’alcaldia:” i suprimir “ i 10
per designació directa de l’alcaldia” i nova redacció amb el l text següent: “Podran
ser membres del Consell Social fins a un màxim de 20 persones o entitats a
proposta, com a mínim, d’1/3 part de les entitats que formen part del Consell en
atenció a la seva especial rellevància social, econòmica o cultural per a la ciutat”.

Es desestima l’al·legació perquè es considera adient que l’alcaldia pugui nomenar
aquelles persones i/o entitats d’especial rellevància social, econòmica o cultural per a
la ciutat que no hagin accedit a formar part del Consell Social de la Ciutat. És el
reglament orgànic per aplicació de l’art. 131 en relació amb el 123 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local l’instrument que ha de
concretar la composició i nomenament dels membres que han de integrar aquest
òrgan d’existència obligatòria en els municipis de gran població.
SEGON.- APROVAR la rectificació de l’error material de l’article 8 apartat g) apreciat
d’ofici de conformitat amb l’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en el sentit que on diu “els altres lleis establerts per les lleis i els reglaments
de la corporació” ha de dir : “els altres drets establerts per les lleis i els reglaments de
la corporació
TERCER.- APROVAR la modificació de la denominació del Districte III que es conté
a la disposició addicional segona del reglament suprimint tota referència al barri de la
Gran Via, donat que no existeix en l’actualitat una barri que respongui a aquesta
denominació. En conseqüència el Districte III es denominarà Santa Eulàlia i
comprendrà el barri del mateix nom.
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT ORGANIC DE
PARTICIPACIO CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, que també
regula l’organització dels districtes i del consell social de ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat, incorporant les determinacions dels acords adoptats en els apartats
anteriors. El text definitiu aprovat és el següent:
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

PREÀMBUL
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Els ajuntaments són, per definició, l’administració pública més propera al ciutadà,
aquest nivell de proximitat afavoreix el fet de tenir un amplíssim espai d’interacció i
relació entre la ciutadania, l’administració municipal i el seu govern.
Qualsevol oficina, espai de d’informació o de demanda o canal de comunicació, ja
sigui físic, telemàtic o “virtual”, esdevenen escenaris de relació quotidiana on
l’ajuntament ha d’atendre, escoltar i gestionar les demandes i propostes
ciutadanes que es formulin.
L’Ajuntament de L’Hospitalet es va dotar l’any 2000 d’un Reglament de
Participació Ciutadana que responia a la voluntat de reconèixer els drets de la
ciutadania a la informació i a la participació en els assumptes públics de
competència municipal, en el qual ja es recollien els drets a la informació individual
i col·lectiva sobre els assumptes públics locals, drets que es mantenen i milloren
en aquest nou reglament amb la creació de nous òrgans, fruit de la nova realitat
legal per als municipis de gran població.
També l’any 2000, L’Ajuntament es va adherir a la “Carta Europea de Salvaguarda
dels Drets Humans a la Ciutat”, que reconeix el dret de tothom a la ciutat, entesa
com a espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització
humana; i, en particular, afirma el dret a la participació política, el dret d’associació,
de reunió i de manifestació, i dret a la informació, sense discriminació de cap tipus.
La Carta configura igualment l’eficàcia dels serveis públics municipals i el principi
de transparència com a drets ciutadans, que cal respectar i garantir.
D’altra banda vivim en una societat molt dinàmica i qualsevol modificació
reglamentaria ha de donar resposta als canvis socials, a les noves necessitats que
planteja la ciutadania i a les noves formes d’expressió. Una mostra d’aquests
canvis socials i tecnològics és l’evolució dels canals de relació amb l’ajuntament
que en els darrers 10 anys s’han anat ampliant a partir de les possibilitats que ens
ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació a traves de correu
electrònic, la pàgina web municipal, les carpetes ciutadanes “on line” i més
recentment les xarxes socials, que faciliten sens dubte la interacció entre la
ciutadania i l’Ajuntament.
És per això que l’objectiu d’aquest reglament ha de ser necessariament ampliar al
màxim les possibilitats de la participació ciutadana tenint en consideració, no
obstant, principis basics com l’austeritat, la transparència, la simplicitat
organitzativa, la coordinació i l’eficiència dels recursos disponibles.
Un element clau per a la participació és la proximitat. Les regidories de Districte
esdevenen de forma quotidiana espais propers molt útils per intercanviar
informació i/o formular propostes sobre assumptes d’interès municipal i sobre
projectes municipals d’interès ciutadà. En una ciutat com la nostra els Districtes
han de ser necessariament punt de referència per expressar les necessitats
ciutadanes i plantejar propostes de millora.
No partim de zero, la ciutat compta amb un teixit associatiu ampli i divers que ha
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estat en bona part motor dels canvis i transformacions que s’han produït a
L’Hospitalet en les ultimes tres dècades, d’ençà el restabliment de la democràcia
local.
L’Ajuntament ha anat avançant en col·laboració amb el teixit associatiu amb
diferents instruments per facilitar la participació. Així a l’abril de 2005, el Ple
municipal va aprovar el Pla Director de Participació Ciutadana, un document
elaborat amb la voluntat de ser la guia per orientar, potenciar i desenvolupar els
processos participatius a la ciutat. Aquest Pla ja preveia dos dels òrgans que el
títol X de la Llei reguladora de les bases de règim local incorporà a partir de la Llei
57/2003, concretament els Consells de Districte i el Consell Social de Ciutat.
Aquests òrgans obren noves possibilitats per a l’ implicació individual i col·lectiva i
donen més oportunitats a la ciutadania per exercir el dret de participació en els
afers locals. El present reglament els configura com a espais prioritaris per
impulsar la participació ciutadana en assumptes importants dels barris i del conjunt
de la ciutat, recollint la trajectòria que fins a la data s’ha vingut portant a terme pels
Consells sectorials de Participació.

TÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Caràcter i objecte del reglament.
1. El present reglament té caràcter de reglament orgànic de conformitat amb el
que preveu l’article 123.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
2. És objecte d’aquest Reglament regular, d’acord amb el principi de
transparència, els mitjans que facilitin la més amplia informació a la ciutadania
sobre les activitats i la gestió municipal, així com establir i regular els mecanismes
que garanteixin la participació ciutadana, i del teixit associatiu local en les activitats
i la gestió municipal, dins del marc legal configurat per la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril
que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i la
resta de la legislació que és d’aplicació.
3. El present reglament completa i concreta la regulació del dret a la informació
individual i col·lectiva, l’exercici del dret de petició, la facultat de realitzar
propostes, la iniciativa ciutadana, la consulta popular, així com la regulació dels
Consells de Districte, el Consell Social la ciutat, i els drets i els deures de les
entitats ciutadanes dins del municipi de L’Hospitalet de Llobregat
Article 2. Finalitats del reglament.
1. L’Ajuntament amb aquesta reglamentació pretén aconseguir els següents
objectius bàsics:
a. Facilitar la participació dels veïns/es, i les entitats en la gestió municipal,
respectant les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius
regulats per les lleis.
b. Fer efectius els drets dels veïns/es recollits a l’article 18 de la Llei reguladora de
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les bases de règim local i a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat.
c. Promoure la convivència i el civisme a través del coneixement de la gestió
municipal i la participació en els afers públics.
d. Facilitar la més àmplia informació sobre les activitats i els serveis municipals
e. Garantir la solidaritat i l’equilibri entre els diferents barris i Districtes del terme
municipal.
f. Fomentar la vida associativa a la ciutat, als barris o als Districtes, reforçant el
teixit associatiu mitjançant una política de recolzament a les entitats i de foment
de les estructures de federació i coordinació entre elles.
g. Donar compliment a les determinacions del vigent Títol X de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local pel que fa a l’organització
territorial i al consell social.
2. Cap disposició d’aquest reglament no pot ésser interpretada en el sentit de
facilitar actuacions encaminades a la destrucció dels drets i les llibertat que s’hi
enuncien, que de cap manera poden emparar expressions ofensives per a la
dignitat humana, racistes, xenòfobes, sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a
la violència, o que atemptin contra els principis de la convivència democràtica.

TÍTOL PRIMER. DELS MITJANS I ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ.

Article 3. De la informació municipal.
1. L’Ajuntament informarà a la població sobre l’activitat municipal, tant a través
dels mitjans de comunicació socials, com mitjançant l’edició de publicacions,
fullets, bans, pàgina web etc., incloent-hi la utilització de taulers d’anuncis, plafons
informatius, mitjans telemàtics, campanyes de publicitat i de qualsevol altre
sistema que es consideri necessari, incorporant l’administració electrònica com un
dels mitjans cabdals en les seves relacions amb la ciutadania i en qualsevol cas
haurà de fer difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics de
conformitat amb el que prevegi la normativa vigent en cada moment.
2. Així mateix podrà demanar l’opinió, que no serà vinculant, dels ciutadans/es i
de les entitats, a través de campanyes d’informació, debats, assemblees, reunions,
consultes, enquestes i sondejos d’opinió.
3. En qualsevol cas, l’Ajuntament tindrà l’obligació d’informar sobre els
pressupostos municipals, la destinació dels recursos públics, els plans d’actuació i
els projectes estratègics de futur.
4. Les normes, els acords i els projectes municipals seran divulgats de la forma
més senzilla i apropiada per garantir el màxim coneixement, per tal que els
ciutadans i les ciutadanes puguin exercitar els seus drets o complir les seves
obligacions, facilitant la més amplia informació a la seu electrònica municipal.
5. L’ajuntament establirà els procediments necessaris per fer efectiva la
participació recollida en el present reglament per mitjans electrònics.
Article 4. Els mitjans de comunicació municipals.
Es garanteix la informació i participació als mitjans de comunicació local, les quals
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es regularan al reglament dels mitjans de comunicació municipals.
Article 5. L’atenció al ciutadà.
A les dependències municipals i a les seus dels Districtes, es prestarà un servei
d’informació municipal i de registre de documents, amb les funcions següents:
a. Canalitzar l’activitat relacionada amb la publicitat de les actuacions municipals
i proporcionar la més àmplia informació sobre l’activitat municipal i els mecanismes
de participació de tots els veïns/es en la vida local.
b. Informar al públic sobre les finalitats, les competències i el funcionament dels
diferents òrgans i serveis dependents de l’Ajuntament.
c. L’Ajuntament mantindrà oberta la pàgina web municipal per facilitar l’accés a
la informació del funcionament dels diferents serveis municipals, i als acords que
s’adoptin pels òrgans de govern en compliment de les previsions dels seus
reglaments orgànics.

TÍTOL SEGON. DEL DRET A LA INFORMACIÓ, LA PETICIÓ I LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

CAPÍTOL I.- Del dret a la informació i a la participació individual.
Article 6. Dret a la informació general.
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes gaudeixen del dret a la informació en els
termes que regula la legislació general i aquest reglament. El dret a la informació a
més del dret a rebre la més amplia informació sobre l’activitat de la ciutat, dels
òrgans municipals i d’aquells que configuren el sector públic local d’acord amb les
pròpies normes de creació, comporta la facultat d’accés als arxius i registres, el
dret a una informació actualitzada, veraç i de qualitat i el dret a obtenir còpies i
certificacions dels acords adoptats per l’ajuntament, així com dels seus
antecedents.
2. A més del dret a la informació anteriorment esmentat, tots els ciutadans i
ciutadanes tindran el dret d’assistir a les sessions del ple, dels Consells de
Districte i del Consell Social de Ciutat i de la resta dels òrgans municipals de
govern, quan aquestes sessions tinguin la consideració de públiques de
conformitat amb el que preveu aquest reglament i la seva normativa reguladora.
3. Així mateix correspon a tots els ciutadans i ciutadanes la facultat d’exercir el
dret de petició d’acord amb el que determina el present reglament.
4. L’exercici del dret de presentació de queixes i reclamacions davant la
Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions s’exercirà d’acord amb les
previsions del seu reglament orgànic.
Article 7. Condicions i procediment per a l’exercici del dret a la informació
general.
El dret d’accedir a la informació s’exercirà en els termes previstos als articles 26 a
28 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’article 37 de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, de conformitat amb les condicions següents:
1. Serà lliure l’accés als documents de caràcter públic següents: les resolucions i
decrets incorporats al llibre de decrets i resolucions, les actes del ple, les de la
junta de govern local, les de la comissió d’assumptes delegats del ple; les
ordenances i reglaments municipals, incloses les ordenances fiscals, així com els
expedients en tràmit d’informació pública, el pressupost municipal vigent a
l’exercici i les seves modificacions i el planejament urbanístic i en qualsevol cas
s’haurà de fer difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics de
conformitat amb el que prevegi la normativa legal vigent en cada moment. L’accés
es podrà exercir per tots els ciutadans i ciutadanes per mitjà de compareixença
personal en les oficines municipals del departament que tingui la custòdia dels
documents abans assenyalats, o bé per mitjà de la pàgina web municipal o altre
procediment d’accés electrònic habilitat a l’efecte.
2. L’accés als antecedents dels acords i altres documents o registres, diferents
dels descrits a l’apartat anterior, es formalitzarà en la forma següent:
a. Si els documents obren en arxius o registres i corresponen a procediments
administratius finalitzats, l’accés requerirà sol·licitud prèvia del ciutadà on consti
de manera individualitzada els documents que desitja consultar, sense que
sigui possible la petició genèrica o indiscriminada sobre una matèria o conjunt
de matèries.
b. Si els documents obren en expedients en tràmit, no finalitzats, la sol·licitud
haurà de contenir l’acreditació que de l’interès legítim i directe del sol·licitant.
c. Presentada la sol·licitud i examinada, si no es complissin els requisits anteriors
el sol·licitant serà requerit per tal que esmeni les deficiències, de conformitat
amb el que disposa l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
d. La resolució relativa a l’accés es resoldrà en el termini màxim de 2 mesos a
comptar des de la data de presentació en relació als procediments que figurin
finalitzats a l’arxiu municipal. La manca de resolució dins d’aquest termini
comportarà que s’entengui desestimada, sens perjudici que la persona
sol·licitant pugui reclamar a l’administració que compleixi la seva obligació de
resoldre. La resolució atendrà les determinacions establertes a la Llei 10/2001,
de 13 de juliol, d’arxius i documents de Catalunya.
e. Per als procediments en tràmit, la petició d’informació s’haurà de resoldre i
notificar la ciutadà, en el termini màxim de 20 dies hàbils a comptar del dia
següent a la seva presentació a l’ajuntament. Transcorregut el termini anterior, i
les suspensions i pròrrogues que degudament notificades hagin tingut lloc
d’acord amb la normativa de procediment administratiu, sense que li hagi estat
notificada la resolució s’entendrà estimada la sol·licitud d’informació.
f. La petició d’informació podrà ser denegada de manera motivada pels motius
establerts en la legislació administrativa i/o sectorial, en especial quan el
document contingui dades que afectin a la intimitat de les persones, o es tracti
d’un document nominatiu, llevat que sigui el propi interessat o persona que el
representi, qui demani l’accés. En tot cas, la resolució ponderarà els drets e
interessos de privacitat, confidencialitat, protecció de dades i altres que
poguessin resultar afectats.
g. La resolució de la sol·licitud correspondrà a l’alcaldia, als tinent/es d’alcaldia o
als regidors/es de govern que ostentin la delegació de competències en la
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matèria que correspon a l’expedient en tràmit.
3. L’accés a qualsevol altre tipus de documents que obrin a l’arxiu municipal i no
es trobin entre els enumerats a l’apartat anterior, es desenvoluparà pel
procediment establert al reglament de l’arxiu.
4. L’obtenció de còpies o certificacions de qualsevol acte o document
administratiu, requerirà en tot cas, la formulació de sol·licitud individualitzada del
ciutadà o la ciutadana i podrà donar lloc a la liquidació del corresponent ingrés de
dret públic en els termes i condicions que s’estableixin en l’ordenança fiscal
corresponent.
CAPÍTOL II.- Dels especials drets dels/les veïns/es i de les entitats
ciutadanes.
Article 8. Dels especials drets dels veïns/es.
Els/Les veïns/es de L’Hospitalet de Llobregat, a més dels drets recollits a l’article
anterior gaudeixen del següents drets:
a. Dret a ser elector i elegible, d’acord amb el que disposa la legislació electoral.
b. Dret a participar en la gestió municipal, d’acord amb el que disposen les lleis,
aquest reglament i la resta de reglaments orgànics municipals.
c. Elevar propostes d’actuació o peticions en l’àmbit de les matèries de
competència municipal per mitjà de l’exercici del dret de petició.
d. Utilitzar els serveis públics d’acord amb la seva naturalesa i exigir-ne la seva
prestació quan constitueixi competència municipal de caràcter obligatori de
conformitat amb el que disposa la Llei.
e. El dret a la iniciativa popular prevista a l’art. 70 bis apartat segon de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
f. El dret a formular la sol·licitud de consulta popular en els termes que regula
l’art. 71 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
la legislació de desenvolupament.
g. El altres drets establerts per les lleis i els reglaments de la Corporació.
Article 9. Dels especials drets de les entitats ciutadanes.
1. Les entitats constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials
dels veïns/es tenen la consideració d’entitats ciutadanes.
2. Aquestes entitats, degudament inscrites en el registre municipal d’entitats de
l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, gaudeixen dels següents drets:
a. Rebre informació directa dels assumptes que són de llur interès. Amb aquesta
finalitat, i sempre que ho sol·licitin, tenen dret a rebre al seu domicili, o a
l’adreça electrònica que designin, les convocatòries dels òrgans col·legiats les
sessions dels quals siguin públiques; així com a rebre la comunicació d’aquelles
resolucions i acords del òrgans municipals que les afectin directament.
b. Elevar propostes d’actuació o peticions en l’àmbit de les matèries de
competència municipal per mitjà de l’exercici del dret de petició
c. Formar part dels òrgans de participació i ens descentralitzats en els termes que
es determini reglamentàriament.
d. Intervenir en les sessions del ple, les comissions informatives, els consells de
districte i del consell social de la ciutat en els termes que es regulen en el
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present reglament.
e. Rebre les publicacions que editi l’ajuntament, sempre que resultin del seu
interès atès el seu objecte social.
CAPÍTOL III.- De la participació en les sessions del ple municipal.
Article 10. La petició de paraula.
1. Les entitats degudament inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes
i amb una antiguitat mínima de dos anys, podran sol·licitar de la Presidència de
ple, la inclusió, en l’ordre del dia de les sessions ordinàries, de la petició de
paraula en relació a temes d’interès general de la ciutat.
2. Així mateix, en situacions extraordinàries, podran sol·licitar prendre la paraula
altres col·lectius de defensa dels interessos generals, que els hi podrà ser
concedida o no, de forma discrecional per la presidència, prèvia consulta a la
Junta de Portaveus.
Article 11. Procediment per a l’exercici del dret de petició de paraula.
El procediment per tal de fer efectiva la inclusió, en l’ordre del dia de les sessions
dels plens ordinaris, de la petició de paraula serà el següent:
1. La entitat sempre que reuneixi els requisits de l’article anterior formalitzarà la
sol·licitud de petició de paraula per mitjà de la presentació d’un escrit que haurà
d’incloure: el tema concret sobre el qual vol manifestar la seva opinió; les dades de
la persona o persones que intervindran; la justificació de l’ interès que motiva la
petició de paraula i la seva relació amb l’objecte social de l’entitat.
2. L’escrit s’haurà de presentar en qualsevol dels registres municipals amb una
antelació mínima de 5 dies hàbils a la data prevista per a la celebració del ple
ordinari. Si s’hagués de complimentar l’escrit de presentació per manca dels
requisits establerts en aquest reglament, i l’esmena tingués lloc amb data posterior
a l’assenyalada anteriorment, la petició de paraula s’entendrà diferida al següent
ple ordinari.
3. La presidència a la vista de la sol·licitud podrà declarar la improcedència de la
inclusió de la petició de paraula en l’ordre del dia de la sessió per motius de manca
d’apreciació d’interès municipal, donant compte de forma raonada a la Junta de
Portaveus. Així mateix la presidència del ple, si aprecia que la petició de paraula
és d’interès exclusivament territorial, podrà resoldre denegar la seva inclusió a
l’ordre del dia del Ple i remetre la petició al President del Consell de Districte que
correspongui per raó de territori, el qual la inclourà de manera obligatòria en la
primera sessió ordinària del Plenari del Consell de Districte que tingui lloc.
4. La intervenció de la persona que representa l’entitat s’iniciarà amb la seva
identificació personal i consistirà en fer una exposició motivada en relació al tema
proposat a la petició de paraula. Desprès d’aquesta intervenció de l’entitat que no
podrà tenir una durada superior a 5 minuts, els grups municipals podran intervenir
per un temps màxim de 2 minuts cadascun per tal de donar resposta a la
intervenció de l’entitat, sense perjudici de les determinacions del reglament orgànic
del ple en relació als torns d’al·lusions i la intervenció de la presidència del ple.
Article 12. La participació en els comissions informatives del ple.
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La Presidència de les comissions informatives del Ple, de caràcter no resolutori,
podrà convidar a assistir a les sessions als representants de les entitats
ciutadanes quan consideri que la seva intervenció en el si de la comissió pot ser
d’interès per a l’examen de qualsevol dels assumptes que figurin inclosos en
l’ordre del dia.

TÍTOL TERCER.- DE LA INICIATIVA CIUTADANA POPULAR.

Article 13. De les persones facultades per l’exercici de la iniciativa ciutadana
popular.
Les entitats, degudament inscrites en el registre municipal d’entitats i els veïns/es
de manera col·lectiva que gaudeixin del dret de sufragi actiu en les eleccions
municipals, podran presentar propostes d’acord, actuacions o projectes de
reglaments en matèries de competència municipal.
Article 14. Dels requisits i procediment per a l’exercici de la iniciativa
ciutadana popular.
1. L’escrit de presentació de la proposta haurà de ser signat pel representant de
l’entitat que exercici la iniciativa, o per tots els representants de les diferents
entitats cas que la iniciativa sigui conjunta. En aquest supòsit es requereix que la
proposta es formuli pels representants de l’entitat o entitats, que figurin inscrites en
el registre municipal d’entitats ciutadanes amb una antiguitat mínima de totes les
signants de 2 anys i amb un número de socis, individual o conjuntament, superior
a 1000 referit a l’1 de gener de l’any en curs. Aquestes circumstàncies
s’acreditaran per mitjà de certificació emesa pel registre municipal d’entitats.
L’entitat o entitats que presentin la iniciativa ciutadana popular no podran tornar a
presentar la mateixa iniciativa durant el mateix mandat.
2. Cas que la iniciativa es formuli pels veïns/es, aquesta haurà de venir signada
per un número no inferior al 10 per cent d’aquells que ostentin el dret de sufragi
actiu en les eleccions municipals a la data de presentació de l’escrit; cosa que
haurà de restar acreditada de manera fefaent.
3. A l’escrit haurà de constar l’acreditació del compliment dels requisits anteriors i
les dades de la persona que exerceix la representació en el procediment. Així
mateix s’hauran d’acompanyar els següents documents:
a. En el supòsit de proposta d’acord aquesta haurà de figurar de manera literal i
contindrà una part expositiva o de motivació dels acords que es proposen
adoptar; i una part dispositiva on figurin de manera numerada els diferents
acords que es proposen per a la seva adopció.
b. En el supòsit de que la iniciativa faci referència a una proposta d’actuació
municipal, l’escrit de presentació s’haurà d’acompanyar d’una memòria que
contingui l’actuació proposada i una valoració econòmica de l’actuació que
es sotmet a consideració; la qual podrà fer referència als mitjans personals,
materials i econòmics que es proposen aportar pels titulars de la iniciativa.
c. Cas que l’iniciativa faci referència a una norma reglamentària s’acompanyarà
de la motivació de la proposta juntament amb el text articulat del reglament
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que es proposa.
4. La proposta serà informada legalment en el termini màxim de 5 dies hàbils des
de la presentació, o des de la data de presentació dels documents necessaris per
a l’esmena de les deficiències observades a l’escrit inicial, pel titular de la
Secretaria General del Ple. En el mateix termini s’informarà per la Intervenció
General Municipal cas que afecti a drets i obligacions de contingut econòmic de
l’ajuntament.
5. Els informes hauran de contenir el procediment i l’òrgan competent per a la
resolució de la iniciativa.
6. Finalitzat el tràmit anterior la Presidència resoldrà la inclusió de la iniciativa a
l’ordre del dia del primer ple ordinari següent que tingui lloc per tal de ser sotmesa
a debat i votació, sens perjudici de la seva resolució per l’òrgan competent.
Article 15. El debat en el ple de la iniciativa ciutadana popular.
El debat de la iniciativa davant el Ple municipal es desenvoluparà de conformitat
amb el procediment següent:
1. S’iniciarà amb la lectura de l’enunciat de la iniciativa tal i com figura a l’ordre
del dia de la sessió.
2. A continuació la presidència donarà la paraula al representant o representants
de la iniciativa per tal que justifiquin la seva presentació, en un primer torn
d’intervenció que no podrà superar en el conjunt de les intervencions 15 minuts.
3. Seguidament intervindran els representants dels diferents grups municipals
per un termini màxim de 10 minuts cadascun, als efectes de manifestar la seva
motivació i posició de vot i/o als efectes de proposar les esmenes a la iniciativa o
proposta d’acord sotmesa a debat.
4. A continuació prendran de nou la paraula el representant o representants de la
iniciativa, els quals donaran resposta a les intervencions dels diferents grups
municipals per un termini màxim de 5 minuts cadascun.
5. Finalment intervindran de nou els grups municipals per a la justificació de la
seva postura de vot i resposta a les intervencions anteriors per un termini màxim
de 2 minuts cadascun.
6. Finalitzades les intervencions anteriors, la presidència declararà la finalització
del debat de la iniciativa i sotmetrà la iniciativa a votació
7. Finalitzada la votació la presidència proclamarà el resultat.
8. Les intervencions en el debat dels regidors no adscrits i las facultats de la
Junta de Portaveus en relació a la flexibilització del temps de les intervencions es
regiran per les determinacions del reglament orgànic del Ple.
9. En relació a la iniciativa els grups municipals podran formular esmenes
sempre que aquesta consisteixi en un acord competència del Ple, en la resta dels
supòsits la iniciativa se haurà d’aprovar o rebutjar tal i com ha estat plantejada.
10. L’esmenes es podran formular per escrit abans del començament de la sessió,
i en aquest supòsit la presidència posarà en coneixement dels representants de la
iniciativa i de la resta dels grups municipals l’existència de l’esmena, abans de
l’inici del debat de la iniciativa. Si l’esmena s’accepta pels representants de la
iniciativa aquesta es considera incorporada a la mateixa i el debat s’efectuarà
sobre la proposta amb l’esmena incorporada.
11. També es podran formular esmenes “in voce” en el decurs del debat, si be el
proponent haurà de motivar la presentació de l’esmena i facilitar a la secretaria
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general del ple el text concret de la modificació. En aquest supòsit el debat
comprendrà de manera conjunta la iniciativa presentada i l’esmena proposada i
finalitzat aquest la presidència sotmetrà a votació del ple en primer lloc l’esmena i
en el cas que resulti aprovada s’incorporarà a l’acord que es sotmetrà a votació
posteriorment.
12. En allò no regulat a aquest article s’estarà al que disposa el reglament orgànic
de ple, vigent, en relació a les intervenció de la presidència del ple, ordre de la
sessió i al·lusions.
Article 16. Efectes de la resolució de la iniciativa ciutadana popular.
Les iniciatives seran sotmeses en tot cas a debat i votació en el ple i la seva
resolució serà notificada als promotors en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar de la data de la sessió. No obstant això, quan la iniciativa aprovada
comporti l’inici d’un altre procediment, l’òrgan u òrgans competents per raó de la
matèria, resten obligats a iniciar la seva tramitació en el termini màxim de 3 mesos
a comptar de la data de la sessió del ple en la qual s’hagi produït el debat i
l’aprovació de l’iniciativa.

TITOL QUART.- DEL DRET DE CONSULTA POPULAR .

Article 17. De la consulta popular
Els veïns/es i els ciutadans i ciutadanes en els termes que fixi la normativa
reguladora de l’Estat i la Generalitat de Catalunya podran sol·licitar la celebració
d’una consulta popular en relació assumptes de competència pròpia del municipi i
de caràcter local que siguin d’especial rellevància per als interessos dels veïns,
amb excepció dels relatiu a l’Hisenda local.
CAPÍTOL I.- De la consulta popular per referèndum
Article 18. De la iniciativa per a la consulta popular.
La iniciativa ciutadana per a la consulta popular per referèndum exigirà el
compliment dels següents requisits,de manera concurrent, pel que fa al seu
objecte:
a. Que la consulta es refereix a les competències municipals recollides a l’article
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
b. Que les competències siguin de caràcter local, és a dir que no superi l’àmbit
del terme municipal.
c. Que tinguin especial rellevància pels interessos dels veïns/es.
d. Que no es refereixin a matèria d’hisenda local o que l’objecte de la consulta no
estigui dins de les causes de prohibició previstes a la Llei 4/2010, de 17 de
març, de consultes populars per referèndum a Catalunya.
Article 19. Procediment per a la tramitació de la consulta popular.
1. La iniciativa de la consulta popular es formalitzarà per mitjà d’escrit inicial
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dirigit a l’alcaldia que contindrà la relació dels integrants de la comissió promotora
que exercirà la representació de les persones signants de la proposta. A l’escrit
s’han d’incloure: les seves dades personals, document d’identitat, signatura i la
resta de requisits exigits legalment. Els membres de la comissió promotora han de
figurar inscrits als padró municipal de L’Hospitalet de Llobregat, i no podran estar
incursos en les causes de prohibició que contempla la legislació vigent.
2. Així mateix l’escrit inicial haurà de contenir el text de la pregunta sobre la qual
es proposa el referèndum, formulada de forma clara succinta e inequívoca; de
manera que determini que els votants escollin entre diferents opcions, o entre el si
i el no. S’acompanyarà memòria explicativa de les raons que fan convenients la
consulta popular i l’àmbit competencial d’aquesta.
3. Verificat el compliment dels requisits establerts legalment i la no infracció legal
per raó de l’objecte per la Secretaria General del Ple s’informarà sobre aquest
extrem en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la data
de la presentació de la iniciativa o de la data d’esmena dels defectes en la
presentació, si s’escau. A la vista de l’informe, l’alcaldia dictarà resolució que
admeti a tràmit la iniciativa o la declari no admesa per manca de compliment dels
motius legalment establerts.
4. Admesa a tràmit la iniciativa de consulta la comissió promotora ha de
presentar, davant la Secretaria General del Ple, en les condicions i terminis
establerts legalment, els models de plecs de signatures i posteriorment la recollida
fefaentment d’aquestes per tal d’acreditar que la iniciativa compta amb l’aval mínim
de 10.500 habitants més el 5 % dels que excedeixin de 100.000, referits a l’última
xifra oficial de població aprovada.
5. La validesa de les signatures resta condicionada a que les persones que
signen la iniciativa siguin majors d’edat a la data de la signatura i que estiguin
empadronats al municipi de L’Hospitalet; així com la resta de les condicions
determinades a la Llei.
6. Presentada la recollida de signatures degudament autenticades es procedirà a
la validació i recompte en acte públic convocat per l’alcaldia o regidor en qui
delegui, del qual el Secretari General del Ple expedirà certificat que posarà en
coneixement de l’alcalde/ssa per tal que, per conducte de la presidència del ple,
sotmeti a aquest la proposta de consulta popular per al seu debat i votació, en el
termini màxim de 2 mesos a comptar des de la data de celebració de l’acte públic
de recompte de signatures.
7. El ple resoldrà sobre la iniciativa, l’aprovació de la qual requereix el quòrum de
la majoria absoluta del número legal de membres de la corporació. De l’acord i del
resultat de la votació es donarà compte al registre de consultes populars per via de
referèndum de Catalunya.
8. Cas que la proposta de consulta sigui aprovada pel ple, l’alcaldia remetrà
l’acord i la resta de documentació exigida al Departament Competent de la
Generalitat de Catalunya per tal que trameti la sol·licitud de referèndum al Govern
de l’Estat per a la seva autorització.
9. Cas que la proposta no resulti aprovada pel ple municipal; i sens perjudici dels
recursos que procedeixin contra la resolució, no es podrà tornar a formular cap
altra consulta sobre la mateixa qüestió durant la resta de la legislatura en la qual
s’ha presentat la proposta.
10. Una vegada la consulta ha estat aprovada pel ple municipal i autoritzada pel
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Govern de l’estat es dictarà decret de l’alcaldia pel qual s’efectuï la convocatòria
de la consulta en els termes establerts legalment. Aquesta resolució es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província, el tauler d’anuncis de la corporació i a la
pàgina web municipal; i es comunicarà al Govern de la Generalitat per a la seva
publicació. La resolució contindrà els termes de la consulta aprovada i la data del
referèndum, el qual haurà de tenir lloc entre el mes i els quatre mesos posteriors a
la data de publicació del decret de convocatòria. No obstant això, no es podrà
celebrar la consulta entre els 90 dies hàbils anteriors i els 90 hàbils posteriors a la
data de celebració de les eleccions municipals o d’altre consulta popular per via de
referèndum.
CAPÍTOL II.- De la consulta popular no referendària
Article 20. De la regulació de la consulta popular no referendària.
La iniciativa i exercici de les consultes populars no referendàries es podrà
materialitzar d’acord amb les previsions legals que regulin aquest dret.

TÍTOL CINQUÈ. DEL DRET DE PETICIÓ.
Article 21. De les persones facultades per a l’exercici del dret de petició.
Tota persona, física o jurídica, de qualsevol nacionalitat podrà exercir el dret de
petició en els termes que regula la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, de
regulació del Dret de Petició i el Decret 21/2003, de 21 de gener, que estableix el
procediment per a fer efectiu el dret de petició davant les administracions
públiques catalanes.
Article 22. Objecte del dret de petició
La petició podrà tenir per objecte qualsevol assumpte o matèria comprès dins de
l’àmbit de competències de l’ajuntament o dels ens vinculants o dependents
d’aquesta, i s’haurà de referir a assumptes d’interès general, col·lectiu o particular,
de concessió discrecional o graciable, per als quals no existeix un procediment
específic.
Article 23. Procediment per a l’exercici del dret de petició.
El procediment de tramitació serà el que es determina al Decret 21/2003, de 21 de
gener, o normativa que el substitueixi. La tramitació de les peticions així com la
resolució sobre la seva admissibilitat, correspondrà a l’àrea de l’Alcaldia.
L’alcalde/ssa, sense perjudici de la facultat de delegació, dictarà les resolucions de
tràmit i definitives que li corresponguin en exercici de les seves competències o bé
elevarà la proposta de resolució definitiva a l’òrgan competent.

TITOL SISÈ.- DE L’ORGANITZACIÓ I REGIM JURÍDIC DELS DISTRICTES.
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CAPÍTOL I.- Disposicions Generals
Article 24. Naturalesa jurídica dels Districtes.
D’acord amb el que determina l’article 128 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local i el vigent reglament orgànic de govern i
administració d’aquest ajuntament, els Districtes del municipi de L’Hospitalet de
Llobregat són òrgans territorials de gestió desconcentrada, de creació obligatòria,
per a la gestió de competències municipals, per impulsar i desenvolupar la
participació ciutadana en els assumptes d’interès municipal, sens perjudici de la
unitat de govern i gestió del municipi.
Article 25. L’actual divisió territorial del municipi.
1. Els Districtes en els quals es configura l’actual divisió territorial del municipi de
L’Hospitalet de Llobregat són els que figuren a la disposició addicional primera del
present reglament.
2. El Ple municipal podrà acordar la modificació de l’actual divisió en Districtes
del terme municipal
Article 26. Funcions dels Districtes.
Correspon als Districtes:
a. Canalitzar la participació ciutadana en el seu àmbit territorial de conformitat
amb el que es preveu al present reglament i la normativa legal vigent.
b. Gestionar el pressupost municipal que tinguin assignat.
c. Facilitar la informació i l’atenció ciutadana en relació a l’activitat municipal.
d. Gestionar el registre descentralitzat del registre general de l’ajuntament que
existirà en cada Districte en coordinació i sota la dependència del registre
general municipal.
e. La resta de serveis que es configurin de prestació descentralitzada a l’acord del
seu establiment.
f. La direcció i gestió dels equipaments adscrits al Districte.
Article 27. Els òrgans de govern i participació dels Districtes.
Els òrgans de govern i participació de cadascun dels Districtes són:
― La Presidència
― El Consell de Districte
CAPÍTOL II. La Presidència del Districte
Article 28. Nomenament i competències de la presidència del Districte
La Presidència del Districte correspon a un/a Regidor/a delegat/da de l’alcaldia,
nomenat i cessat, lliurament per aquesta, si bé un/a Regidor/a pot exercir la
presidència de dos o mes districtes.
Les competències del President/a del Districte són les que es recullen al vigent
reglament orgànic de govern i administració sens perjudici d’aquelles que li puguin
ser delegades de manera expressa per l’alcalde/ssa i els altres òrgans de govern
municipals.
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CAPÍTOL III. El Consell de Districte
Article 29. De la naturalesa del Consell de Districte.
1. El Consell de Districte és l’òrgan col·legiat de representació amb la finalitat de
fomentar, impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en la gestió dels
assumptes municipals que afecten més directament la vida quotidiana dels
veïns/es, sense perjudici de la unitat de govern i gestió del municipi.
2. Es crearà un Consell de Districte per a cada un dels Districtes en que es
divideixi la ciutat, amb la mateixa composició i funcions per a cadascun d’ells.
Article 30. Funcions del Consell del Districte.
Corresponen al Consell de Districte les funcions següents:
a. El seguiment de l’actuació municipal al districte.
b. Acordar elevar a d’altres òrgans municipals propostes d’actuació que donin
resposta a les aspiracions dels veïns/es en matèries d’interès per al districte.
c. Conèixer i analitzar les accions del Pla d’actuació Municipal que afectin al
territori del districte.
d. Fer seguiment de la gestió i el desenvolupament dels plans de barri.
e. Conèixer el projecte anual de pressupostos municipals i, especialment, els
projectes i partides vinculades al territori del districte, sobre els que podrà fer
propostes envers la seva aplicació.
f. Traslladar a la Junta Local de Seguretat els problemes de seguretat ciutadana
del districte.
g. Traslladar als òrgans municipals les propostes de millora dels centres i
equipaments del districte, tant en el cas dels gestionats pel districte com els que
depenguin de les diferents àrees de govern fins i tot en el cas que siguin
competència d’altra Administració. En aquest cas, si l’Ajuntament ho considera
adient, ho transmetrà a l’Administració corresponent per raó de la matèria.
h. Promoure i fomentar l’associacionisme i la col·laboració individual i entre
organitzacions potenciant la coordinació entre les diferents institucions o
entitats que actuïn al territori, ja siguin públiques o privades.
i. Informar, a petició de qualsevol òrgan de govern municipal, els projectes,
activitats i serveis que afectin al territori del Districte.
j. Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent; així com les facultats
relatives a informar d’aquelles.
Article 31. La presidència del Consell de Districte.
La presidència de cada Consell de Districte, és l’òrgan unipersonal que representa
el Consell en el seu àmbit extern de projecció social, el seu nomenament
s’efectuarà, per delegació de l’alcaldia, en favor d’un/a regidor/a president/a entre
aquells membres de la llista més votada en les últimes eleccions municipals en
l’àmbit territorial del Districte, a proposta del portaveu del respectiu grup polític
municipal.
Article 32. La vicepresidència del Consell de Districte.
La Vicepresidència de cada Consell de Districte és l’òrgan unipersonal que
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substitueix a la presidència del consell en els supòsits d’absència, malaltia i/o
abstenció legal o reglamentària. La vicepresidència correspondrà al regidor que
designi l’alcaldia, si bé quan el membre de la Corporació que ostenti la presidència
del Consell de Districte no coincideixi amb el/la Regidor/a President/a,
correspondrà la vicepresidència a aquest últim.
Article 33. Composició del Consell de Districte.
El Consell és el màxim òrgan col·legiat de deliberació dels diferents districtes en el
qual n’estaran representats els veïns/es junt amb les entitats que desenvolupen la
seva activitat en el territori del districte.
El Consell de Districte tindrà la composició següent :
A) Un número de regidors membres de la Corporació que no superin 1/3 del total
de membres del Consell de conformitat amb el següent detall:
1. La Presidència del Consell.
2. La Vicepresidència del Consell.
3. Un regidor en representació de cadascun dels grups polítics municipals.
B) Els membres en representació dels veïns/es i entitats de conformitat amb el
següent detall:
− Un/a representant d’una associació de veïns/es de cadascun dels barris que
s’integren en el Districte.
− Un/a representant de la comissió de seguiment dels plans de barri, en aquells
Districtes en els quals n’existeixin.
− Un representant de cada òrgan de participació sectorial.
− En representació de les entitats un mínim de 14 membres i un màxim de 27
membres, d’aquelles que tinguin la seva seu o portin a terme activitats en
l’àmbit territorial del Districte.
− Fins a un màxim de 5 membres designats entre veïns/nes o entitats que portin
a terme una tasca significativa en l’àmbit territorial del Districte.
Així mateix tindrà la condició de membre del plenari, el Secretari del Consell el
qual actuarà amb veu i sense vot.
Article 34. Procediment i requisits per al nomenament dels membres del
Consell de Districte.
1. El Ple d’organització concretarà la composició de cada Consell de Districte
d’acord amb les determinacions de l’article anterior.
2. El procediment de constitució i renovació del Consell es portarà a terme per
resolució del/de la Regidor/a President/a de cada Districte, que serà dictada en el
termini de dos mesos a comptar del ple d’organització que concreti la composició
dels diferents Consells de Districte. Aquesta resolució determinarà el calendari per
a la designació dels diferents representants.
3. El procediment finalitzarà amb la resolució del/de la Regidor/a President/a de
cada Districte, que s’haurà de dictar en el termini màxim de tres mesos des del ple
d’organització. La resolució recollirà nominalment la composició del Consell a la
vista dels nomenaments efectuats de conformitat amb l’apartat següent del present
article. D’aquesta resolució es donarà compte al Ple municipal i al Consell Social
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de la ciutat.
4. El nomenament dels membres que integren el Consell de cada Districte es
portarà a terme d’acord amb les determinacions següents:
a. Els/Les regidors/es membres de la corporació s’integraran en el consell en el
número previst a l’apartat A) de l’article anterior que es concretarà per acord del
ple per cadascun dels Consells de Districte. L’acord garantirà que en formin
part a més del President i el Vicepresident un representant per cadascun dels
grups polítics municipals constituïts en el si de la Corporació. Cas que el total
de grups municipals superi el número de 9 o bé que un cop garantida la
presència de tots els grups municipals encara restin llocs vacants, la
representació s’atribuirà de manera proporcional a cada grup municipal que
hagi obtingut un número de vots superior al 5% dels vots vàlids en les darreres
eleccions municipals dins de la demarcació territorial del districte.
b. Els/Les regidors/es membres del Consell es concretaran per decret de
l’alcaldia, en atenció a les seves facultats de delegació i/o a les propostes dels
grups municipals. A aquest efecte el portaveu designarà els/les regidors/es
membres en representació del seu grup polític municipal.
c. Cas que la composició del Ple municipal compti amb regidors no adscrits,
aquests formaran part dels diferents Consells de Districte en màxim d’1 per a
cada Districte, determinats per acord entre ells.
d. Els representants de les associacions de veïns de cada barri, cas que existeixi
més d’una, seran determinades per acord majoritari entre elles. A tal efecte
trametran a la Secretaria del Consell document que acrediti la designació. A
falta d’acord correspondrà la representació a l’entitat que figuri inscrita amb més
antiguitat en el registre municipal d’entitats.
e. Els representants de les comissions de seguiment, del Consell de Serveis
Socials i del Consell Escolar Municipal seran designats per l’òrgan competent,
entre els membres del seu òrgan màxim que no tinguin la condició de regidor/a
de la corporació.
f. Per tal de determinar les entitats que formaran part del Consell de cada
Districte, el/la Regidor/a President/a, dins del termini fixat en el calendari per a
la constitució o renovació del Consell, convocarà als representants de les
diferents entitats inscrites en el Registre Municipal i que tinguin la seva seu o
portin a terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, a una assemblea en la
qual s’acordarà quines entitats en formaran part. De l’assemblea s’aixecarà
acta pel Secretari del Consell que contindrà la llista aprovada de les entitats
nomenades amb una previsió de suplències, pel cas de renúncia o cessament
de les escollides inicialment.
g. Els veïns/es o entitats de caràcter significatiu en el Districte es designaran pel
Regidor/a President/a del Districte en la resolució que determini la seva
composició nominal final del Consell.
5. Les persones que en representació de les diferents entitats en formaran part del
Consell seran designades pels seus òrgans de govern, aquesta designació
s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel respectiu representant que acrediti el
seu nomenament per l’òrgan de govern que sigui el competent segons les
determinacions dels corresponents estatuts.
Article 35. La secretaria del Consell del Districte.
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La Secretaria del Consell de Districte és l’òrgan unipersonal que aixecarà acta de
les sessions dels plenaris del Consell. La persona que desenvolupi el càrrec de
Secretari/a del Consell serà designada per l’alcaldia entre els funcionaris al servei
de la Corporació.
Article 36. Mandat del Consell del Districte.
a. El mandat del consell coincidirà amb el mandat de la corporació municipal i
per tant es renovarà en la seva totalitat amb ocasió de l’inici de cada nou mandat,
la totalitat dels membres del plenari cessaran automàticament per finalització del
mandat en la data de celebració del ple constitutiu.
b. Durant el mandat del Consell els membres del consell que ho siguin en
atenció al seu càrrec cessaran automàticament en el moment que cessin d’aquest.
Així mateix podran ser lliurament cessats per aquell que els hagi anomenat.
c. Les persones que formen part del Consell en representació d’una persona
jurídica, entitat o grup municipal, podran ser cessats lliurament amb els mateixos
requisits que els exigits per al seu nomenament. La notificació del cessament
haurà de contenir el nom de la persona que substituirà al cessat.
d. Així mateix es produirà el cessament com a membre del consell, per renúncia,
defunció o per qualsevol altre causa legal que impedeixi exercir càrrec públic.
Article 37. Convocatòria i règim de sessions del Consell del Districte.
1. El Consell es reunirà trimestralment en sessió ordinària, i en sessió
extraordinària, a iniciativa de la Presidència del Consell o del Regidor/a
President/a del Districte o quan ho sol·liciti la tercera part de les persones que
integren el plenari.
2. La convocatòria de les sessions s’efectuarà per la presidència la qual
determinarà l’ordre del dia de la sessió. Es farà per escrit i contindrà l’hora i lloc de
celebració de la sessió, i els punts de l’ordre del dia. A la convocatòria s’adjuntarà
la informació sobre els temes a debatre i la documentació estarà a disposició dels
membres del consell des de la data de la convocatòria, a la secretaria del consell.
3. La convocatòria de la sessió haurà d’incorporar a l’ordre del dia de les
sessions ordinàries i extraordinàries, de manera obligatòria els punts que sol·liciti
el Regidor/a President/a del Districte o aquells que hagin estat proposats per una
tercera part dels membres que integren el consell.
4. Les convocatòries de les sessions seran notificades pel/ per la secretari/a a
tots els membres amb una antelació mínima de 15 dies hàbils a la data de la seva
celebració, a excepció de les sessions extraordinàries que seran notificades amb
una antelació mínima de 4 dies hàbils. Es promourà la utilització telemàtica de les
notificacions, tot i que s’haurà de garantir en tot cas que la mateixa arribi a la
totalitat dels membres del consell. Així mateix la convocatòria de les sessions es
farà pública a la web municipal amb la mateixa antelació.
5. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs
a l’ordre del dia de la sessió, llevat que sigui declarada expressament la urgència
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del consell presents a la
sessió.
6. Per a la vàlida constitució de la sessió del consell en primera convocatòria es
requerirà la presència de la presidència i de la secretaria o de qui legalment els/les
substitueixin, i la meitat dels seus membres. Cas que no s’assoleixi aquest quòrum
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de celebració, aquesta tindrà lloc en segona convocatòria 30 minuts més tard si hi
són presents el/la President/a, el/la Secretari/a o qui legalment els substitueixi,
més un terç, com a mínim, del número legal dels seus membres.
7. La condició de membre del consell de Districte és personal e intransferible si
bé es podrà delegar l’assistència i la votació a cada sessió de manera expressa
per mitjà d’escrit dirigit a la secretaria del consell amb una antelació mínima de 24
hores a la data de celebració de la sessió. La delegació dels membres regidors del
Consell només podrà tenir lloc en un altre regidor.
Article 38. Desenvolupament de les sessions del Consell de Districte.
1. Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la
Presidència obrirà la mateixa i es procedirà a l’examen i debat dels punts de l’ordre
del dia. Cas que no s’assoleixi el quòrum requerit ni en primera ni en segona
convocatòria es procedirà pel secretari a deixar constància d’aquest fet.
2. La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels diferents
membres i assistents al consell, donant la paraula i declarant finalitzat el debat per
a la votació del punt de l’ordre del dia.
3. La presidència en qualsevol moment de la sessió podrà cridar a l’ordre als
membres del Consell i fins i tot expulsar de la sessió als assistents sempre que:
a. Profereixin paraules o emetin asseveracions ofensives per a la dignitat
humana, racistes, xenòfobes, sexistes, homòfobes, d’apologia o incitació a
la violència, o que atemptin contra els principis de la convivència
democràtica.
b. No es respectin els torns de paraula, s’interrompi les intervencions dels
membres del consell o s’alteri de qualsevol manera l’ordre de les sessions.
c. Pretenguin prendre o continuar en l’ús de la paraula sense que li hagi estat
concedida, havent exhaurit la seva intervenció o un cop li hagi estat
retirada.
d. Efectuï manifestació pública de crits o actituds que tinguin per finalitat
alterar o interrompre la celebració de la sessió o adopti una actitud
ostensiblement irrespectuosa contra qualsevol membre del Consell.
Article 39. L’adopció dels acords pel Consell de Districte.
a. Finalitzat el debat de cadascun dels punts de l’ordre del dia es procedirà, si
escau, a sotmetre a votació la proposta. El vot podrà ser emès en sentit afirmatiu,
negatiu o d’abstenció. Sinó existeix manifestació en un altre sentit pels membres
assistents a la sessió s’entendrà que voten afirmativament.
b. S’intentarà assolir el consens en els acords del Consell, si no s’assoleix
aquest consens la Presidència podrà decidir deixar l’assumpte sobre la taula per
tal de sotmetre’l a una propera reunió o procedir a sotmetre a votació l’assumpte
que es considerarà aprovat quan el número de vots a favor superi el número de
vots en contra.
c. Els membres del Plenari podran sol·licitar a la Secretaria que es faci constar a
l’acta de la sessió els motius que justifiquin la seva postura de vot.
d. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part dels
membres presents a la sessió sol·licités una votació nominal o secreta.
e. Finalitzada la votació en cap cas es podrà portar a terme una nova votació
sobre el mateix assumpte. No obstant això en cas d’empat en número de vots
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afirmatius i negatius, es repetirà la votació i si persisteix l’empat la presidència
dirimirà la votació exercint el seu vot de qualitat.
Article 40. Del caràcter públic i la participació ciutadana a les sessions del
Consell de Districte.
1. Les sessions seran públiques i a elles podran assistir tots els ciutadans i
ciutadanes que ho desitgin amb l’única limitació que per raons de seguretat,
motivades per la presidència, resulti de l’aforament màxim de la sala en la qual
tingui lloc la sessió.
2. La presidència per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes inclosos a
l’ordre de la sessió podrà convocar a participar amb veu però no amb vot, a
aquelles persones expertes i/o entitats que puguin realitzar aportacions d’interès o
es trobin directament afectades per algun dels temes a tractar a l’ordre del dia.
3. Les entitats ciutadanes podran sol·licitar prendre la paraula en el plenari del
consell amb les mateixes condicions que les establertes a l’article 11 d’aquest
reglament per a la participació en el ple municipal. Les referències d’aquell article a
l’alcaldia o presidència del ple s’entendran referides a la presidència del consell.
4. Així mateix tots els ciutadans/es i les entitats ciutadanes, tenen dret a prendre
la paraula al final de les sessions ordinàries del Consell de Districte un cop
finalitzat l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
a. Aquesta intervenció haurà de ser sol·licitada per escrit dirigit a la presidència
del consell i presentat a la secretaria fins a 30 minuts abans de l’inici de la
sessió, en formulari que s’habilitarà a l’efecte, amb la finalitat d’expressar la
seva opinió o formular preguntes o aclariments en relació amb qualsevol dels
assumptes que figurin a l’ordre del dia.
b. L’escrit farà constar les dades de la persona que vol intervenir, i escau, la
representació en la qual actua, i concretar el punt de l’ordre del dia en relació al
qual girarà la seva participació.
c. Finalitzat el debat dels assumptes inclosos en l’ordre del dia de la sessió la
presidència declararà la procedència o improcedència de les intervencions
sol·licitades i donarà la paraula a aquelles declarades procedents.
d. La intervenció de la persona assistent consistirà en exposar la seva postura en
relació a un concret punt de l’ordre del dia de la sessió per un temps màxim de
5 minuts, i en resposta a aquesta no s’admetran altres intervencions que les de
la presidència del Consell de Districte, o, si escau, aquelles que es derivin
d’al·lusions a qualsevol membre del consell o entitat o grup polític representat al
Consell.
Article 41. Les actes de les sessions del Consell del Districte.
1. De cada sessió el/la Secretari/a estendrà acta en la qual farà constar com a
mínim:
a. Lloc de la reunió, dia, més, any i hora en la qual s’inicia la sessió.
b. Nom i cognoms de la presidència, dels membres que han assistit a la reunió,
dels que no han assistit i d’aquells que han excusat la seva absència.
c. Tipus de sessió, i la circumstància de si la sessió té lloc en primera o en
segona convocatòria, fent constar de manera expressa l’existència del
quòrum suficient per a la celebració de la sessió.
d. Ordre del dia de la sessió i resum de les intervencions en el decurs de la
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sessió, amb constància expressa d’aquelles que hagin demanat constar en
acta.
e. Tipus de votació i resultat d’aquesta.
f. Hora en la qual la presidència aixeca la sessió.
2. Quan no existeixi el quòrum necessari per a la celebració de la sessió l’acta es
suplirà amb una diligència autoritzada amb la firma de la secretaria en la qual es
consignarà la causa de la no celebració de la sessió i els membres del consell que
van assistir.
3. L’esborrany de les actes de les sessions, tant ordinàries com extraordinàries,
s’hauran de trametre a tots els membres del consell en un termini màxim de 15
dies hàbils a comptar del següent a la data de celebració de la sessió.
4. L’acta de la sessió s’aprovarà, com a norma general, en la següent sessió i
seran de lliure accés als ciutadans i ciutadanes per mitjà de la seva publicació a la
pàgina web municipal. No obstant això, en el termini de 3 dies hàbils a comptar de
la celebració de la sessió es publicarà en la pàgina web municipal l’extracte dels
acords adoptats en la respectiva sessió.

TITOL SETÈ.- DE L’ORGANITZACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONSELL SOCIAL
DE CIUTAT.

CAPÍTOL I. Disposicions Generals
Article 42 . Naturalesa jurídica del Consell Social de Ciutat.
1. Es crea el Consell Social de l’Hospitalet de Llobregat, com a màxim òrgan
consultiu de participació ciutadana del municipi per a la informació, estudi, debat,
proposta i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política
municipal que incideixin en el desenvolupament estratègic, econòmic, social i
cultural de la nostra ciutat, de conformitat amb el que preveu l’article 131 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
2. El consell es regeix pel que preveu el present reglament, la normativa legal
vigent i per les normes de règim intern que es dictin en desenvolupament d’aquest
capítol.
Article 43. Finalitat del Consell Social de Ciutat
La finalitat del Consell és vehicular la participació de la ciutadania i de tots els
agents socials vinculats a la Ciutat de L’Hospitalet amb l’objecte de promoure i
canalitzar espais de reflexió conjunta al voltant de les qüestions que afecten la
sostenibilitat, la cohesió social i el desenvolupament econòmic, social i cultural de
la ciutat, especialment la seva estratègia de futur i els seus grans projectes.
El Consell Social s’estructura també com un espai de coordinació entre els
diferents consells, estructures i organismes de participació existents a la ciutat.
Així mateix serà l’àmbit de reflexió de les actuacions d’altres administracions que
afectin directament al municipi de L’Hospitalet .
Article 44. Funcions del Consell Social de Ciutat
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Amb caràcter merament orientatiu, el Consell desenvoluparà les següents
funcions:
a. Impulsar processos participatius i fomentar la participació de la ciutadania i les
seves entitats en el debat sobre els temes de gran interès per la ciutat de
L’Hospitalet.
b. Promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar estudis, elevar propostes o
suggeriments a l’Ajuntament que tinguin relació amb l'objecte del Consell Social.
c. Rebre informes o traslladar demandes als Consells de Districte, en aspectes
restringits a un territori concret
d. Conèixer i debatre el Pla d'Actuació municipal, i altres disposicions de caràcter
general.
e. Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
f. Conèixer dels processos de participació ciutadana de caràcter territorial o
sectorial relacionats amb l’activitat de la ciutat.
g. Elaboració d'una memòria anual que incorpori els resultats dels diferents
processos que hagin format part de l’agenda participativa de la ciutat.
h. L’intercanvi d’informació i experiències amb altres consells socials de ciutat,
establint formules de col·laboració amb aquesta finalitat.
i. I en general totes aquelles que determini el Ple, mitjançant normes
orgàniques.
CAPÍTOL II. Composició del Consell Social de Ciutat
Article 45. Òrgans del Consell Social de Ciutat
El Consell Social de L’Hospitalet de Llobregat, s’estructura per al seu
funcionament en els següents òrgans:
― La presidència del Consell.
― La vicepresidència.
― El Plenari.
― La Comissió Permanent.
― Les Taules Sectorials.
― Les Comissions de treball.
― La Secretaria del Consell.
Article 46. La Presidència del Consell Social de Ciutat
La Presidència del Consell Social és l’òrgan unipersonal que representa al Consell
en el seu àmbit extern de projecció social. Correspon a l’alcalde/ssa o al membre
de la Corporació en qui delegui.
Article 47. La Vicepresidència del Consell Social de Ciutat
La Vicepresidència del Consell Social és l’òrgan unipersonal que substitueix a la
Presidència, serà designat per l’alcaldia entre els/les regidors/es membres de la
corporació.
Article 48. El Plenari del Consell Social de Ciutat
El Plenari del Consell és el màxim òrgan col·legiat de deliberació del Consell
Social en el qual estaran representats tots els agents socials implicats en l’àmbit
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de la participació ciutadana.
La composició del plenari és la següent:
― President/a del Consell.
― Vicepresident/a del Consell.
― Vocals:
a. Un regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics
municipals constituïts en el si de la corporació municipal.
b. Els/les tinents/es d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es
presidents/es de Districte.
c. Un representant de la Federació d’ Entitats de Veïns i Veïnes de
L’Hospitalet.
d. Un representant de cada sindicat amb representació majoritària (amb
un mínim del 20% del total de delegats) a les empreses tant públiques
com privades de la ciutat.
e. Fins a 3 persones en representació de les associacions del sector
econòmic, professional, empresarial i del comerç
f. Un representant de la Delegació a L’Hospitalet de la Cambra de
Comerç de Barcelona.
g. Un representant de cada un dels Consells de Districte que no ostenti la
condició de regidor.
h. Un representant de l’Associació d’antics i antigues Regidors/es Consell de Síndics de L’Hospitalet.
i. Un representant de cada òrgan de participació sectorial que no ostenti
la condició de regidor/a.
j. Un representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75,
presents a L’Hospitalet, inscrites al Registre Municipal d’Entitats amb
una antiguitat mínima de 2 anys, que estiguin al corrent de les seves
obligacions legals i fiscals.
k. Podran ser membres del Consell Social fins a un màxim de 20
persones o entitats designades per l’alcaldia: 10 a proposta, com a
mínim d’1/3 part de les entitats que formen part del Consell i 10 per
designació directa de l’alcaldia en atenció a la seva especial
rellevància social, econòmica o cultural per a la ciutat.
Així mateix tindrà la condició de membre del plenari, el Secretari del Consell el
qual actuarà amb veu i sense vot.
Article 49. Designació dels membres del Plenari del Consell Social de Ciutat.
1. En el termini màxim de 3 mesos a comptar des del ple de constitució de la
Corporació s’iniciarà per mitjà de Decret de l’alcaldia, o si s’escau per resolució del
Regidor delegat en matèria de participació ciutadana, que nomenarà al Secretari/a
del Consell als efectes de portar a terme les tasques necessàries per a la
constitució o renovació del Plenari del Consell Social de la Ciutat. Aquest Decret
determinarà el calendari de les operacions de constitució o renovació del Consell i
es farà públic a la pàgina web municipal. Finalitzat el procés s’elevarà al ple
municipal la proposta de nomenament del Consell Social.
2. De conformitat amb l’article anterior la designació, dins dels terminis fixats en
la resolució abans esmentada, s’efectuarà conforme es determina a continuació:
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Els/Les regidors/es en representació dels diferents grups polítics municipals
seran designats per mitjà d’escrit signat pel seu portaveu. La designació no
podrà recaure en un/a regidor/a que formi part del Consell per raó d’un altre
càrrec tot i que això suposi restar sense representació com a grup.
Els/Les Tinents d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es Presidents/es
de Districte en formaran part del consell per raó del seu càrrec mentre ostentin
aquesta condició.
Les persones en representació dels ens designats nominalment en l’article
anterior seran designades pels seus òrgans de govern. La seva designació
s’acreditarà per mitjà de certificat expedit pel respectiu representant legal.
Les persones en representació de les entitats sindicals seran designades pel
seus respectius òrgans de govern. La seva designació s’acreditarà per mitjà
de certificat expedit pel respectiu representant.
La designació de la representació de les associacions del sector econòmic,
professional, empresarial i del comerç, seran designats a sol·licitud d’aquestes
entitats per mitjà d’acord dels seus òrgans de govern. Cas que el número de
sol·licituds sigui superior al número màxim de representants d’aquest sector
en el Consell Social es procedirà a comunicar aquest fet als sol·licitants i
ostentarà la representació aquella entitat que hagi obtingut major suport de les
entitats que han sol·licitat participar.
Els representants dels Districtes seran designats per acord de cadascun dels
Consells entre els membres del plenari que no tinguin la condició de membre
electe de la corporació.
Els representants dels Consells Sectorials seran designats per acord del seu
òrgan màxim entre els membres que no tinguin la condició de membre electe
de la corporació.
La designació de les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
s’efectuarà a sol·licitud d’aquelles que reuneixen els requisits exigits a l’article
anterior. A aquest efecte el representant de l’entitat formularà la sol·licitud per
a formar part del Consell Social, en el termini que es fixi en el Decret de
convocatòria. Finalitzat el termini la Secretaria del Consell farà pública la llista
de sol·licitants. Cas que el numero de sol·licituds superi el màxim d’entitats
previst a l’article anterior es procedirà a efectuar per l’alcaldia, o pel regidor
delegat en matèria de participació ciutadana, la convocatòria d’un sorteig
públic amb la finalitat de determinar quines de les entitats sol·licitants
s’integraran com a membres del Consell Social.

Article 50. Competències del plenari del Consell Social de Ciutat.
Correspon al Plenari del Consell.
a. Nomenar la Comissió Permanent.
b. Aprovar la constitució, règim de funcionament, composició, àmbit de treball i
competències de les Taules Sectorials i de les Comissions de Treball.
c. Aprovar el calendari de reunions ordinàries del plenari del consell.
d. Aprovar el programa de treball de les Comissions de Treball presentat per la
Comissió Permanent.
e. Deliberar sobre l’orientació general de la participació ciutadana al municipi.
f. Aprovar una memòria anual, composada pels treballs, activitats i informes
realitzats per les Taules Sectorials i els Comissions de Treball, i que hagin estat
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aprovats en el sí del plenari, fent-ne difusió.
g. Aprovar i elevar a l’Ajuntament de L’Hospitalet les propostes d’actuació
provinents dels treballs de les Comissions de Treball, ja examinades i degudament
informades per la Comissió Permanent.
h. Aprovar la Memòria Anual del Consell a proposta de la Comissió Permanent.
i. Posar en coneixement dels/les membres del Plenari l’admissió o destitució
d/altres membres.
j. Vetllar pel compliment de les funcions pròpies del Consell que es recullen a
aquest reglament.
Article 51. La Comissió Permanent del Consell Social de Ciutat.
1. La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat designat pel Plenari, que té com
objectiu garantir el funcionament àgil i dinàmic del Consell entre la celebració de
les sessions del Plenari.
2. El seu règim jurídic i de funcionament serà determinat pel plenari en el
moment de la seva creació.
3. La Comissió Permanent estarà constituïda per:
a. La Presidència del Consell o regidor designat per l’alcaldia.
b. La Vicepresidència del Consell o regidor que designi l’alcaldia.
c. I els següents vocals d’entre les persones membres del Plenari:
- El/la regidor/a que representi cadascun dels grups polítics municipals
constituïts en el si de la corporació municipal.
- El representant de la Federació d’ Entitats de Veïns i Veïnes de
L’Hospitalet.
- El representant de cada sindicat amb representació majoritària
- Fins a dues persones en representació de les associacions del sector
econòmic inclosa la Delegació a L’Hospitalet de la Cambra de Comerç
de Barcelona
- El/la representant de l’Associació d’antics i antigues Regidors/es Consell de Síndics de L’Hospitalet
- Dues de les persones representants dels Consells de Districte
- Fins a 10 de les persones representants de les entitats
- Fins a 4 de les persones membres o representants dels designats per
cooptació del Consell Social
4. La designació dels components de la comissió permanent correspon al Plenari
del consell per acord adoptat amb el quòrum de la majoria simple, a proposta de
cadascun dels sectors representats, entre els membres del plenari.
5. Cas que es produeixi una vacant entre els membres de la Comissió aquesta
podrà designar provisionalment un membre del plenari, del sector corresponent,
que el substitueixi fins al nomenament definitiu pel plenari que haurà de tenir lloc
en la primera sessió que es celebri amb posterioritat a la data en que s’hagi
produït la vacant.
6. Actuarà de Secretaria de la Comissió la persona que ho sigui del plenari.
7. La Comissió permanent exercirà les següents funcions:
a. Aprovar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat el programa de treball
de les comissions de treball.
b. Gestionar i difondre l’agenda de participació ciutadana.
c. Aprovar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat una memòria anual,
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composada pels treballs, activitats i informes realitzats per les Comissions
de Treball.
d. Informar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat les propostes
d’actuació provinents dels treballs de les Comissions de Treball.
e. Informar i elevar al plenari del Consell Social de ciutat la Memòria Anual del
Consell.
f. Totes aquelles altres que li siguin encomanades o delegades pel Plenari.
8. En funció del temes inclosos a les ordres del dia de els diferents reunions, la
Presidència podrà convidar a assistir-hi aquelles persones que per raó de la seva
expertesa o capacitat s’entengui que podran donar suport als treballs de la
Comissió Permanent.
Article 52. Les Taules Sectorials.
1. Les Taules Sectorials són els òrgans col·legiats, de caràcter permanent,
creats en el si del Consell Social de la Ciutat per tal de dotar d’operativitat i
agilitzarà les línies de treball fixades pel Consell Social, en relació amb les
funcions que li han estat assignades.
2. Les Taules Sectorials es crearan per acord del Plenari del Consell el qual
determinarà la seva creació i composició en atenció a l’àmbit a desenvolupar. El
seu règim jurídic i de funcionament serà determinat pel plenari en el moment de la
seva creació. L’acord designarà els membres que les integren.
3. Són funcions de les Taules Sectorials:
― Dinamitzar els processos de participació acordats pel ple del Consell Social
― Efectuar propostes al ple del Consell de desenvolupament de processos
participatius en el seu àmbit de treball.
― Efectuar el seguiment de les demandes en relació a l’àmbit de treball que
tinguin encomanat.
― Aquelles tasques d’informe, anàlisi i estudi que l’atribueixi el plenari a l’acord
de creació.
4. La composició haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes: El
membre del Consell que ostentarà la Presidència de la Taula i la Secretària
d’aquesta, i els vocals designats entre els membres del Consell. Així mateix es
designaran aquelles persones i/o entitats no membres del Consell que en
formaran part de la taula en condició de vocals.
5. Tanmateix l’acord de creació determinarà el règim de sessions de cadascuna
de les Taules Sectorial que es creïn i els mecanismes de control de la seva
activitat per part del ple del Consell.
6. Els acords de proposta al Ple o la Comissió Permanent que efectuïn les
Taules Sectorials requeriran que hagin estat aprovats per la majoria absoluta dels
seus membres.
7. La Taula designarà entre els seus membres no electes, aquells que l’hagi de
representar en el Ple i en la Comissió, davants els quals actuaran, en aquesta
condició, amb veu i sense vot.
8. Sens perjudici del que es determina anteriorment, la presidència de la Taula
podrà convidar a les sessions d’aquesta la incorporació de tècnics, assessors o
persones de reconeguda solvència en la matèria, que actuaran en les sessions de
la Taula amb veu però sense vot.
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Article 53. Les Comissions de Treball.
1. Les Comissions de Treball del Consell són els òrgans col·legiats, de caràcter
temporal, que tractaran temes d’interès en el si del Consell Social, i en relació a
aquells assumptes que no hagin estat atribuïts a una Taula Sectorial o bé per
tractar temes de caràcter puntual pels quals el ple del Consell estimi necessari fer
un tractament separat o requereixin coordinació amb la resta dels Consells
Sectorials.
2. L’acord de creació correspon al Plenari del Consell Social, el qual acordarà la
seva creació i composició així com la seva duració. La duració de les Comissions
de treball no podrà ser per termini superior a 1 any a comptar des de l’acord de
creació. Sens perjudici que per acord del Ple del Consell es pugui renovar per
terminis iguals.
3. El seu règim de funcionament serà determinat pel plenari en el moment de la
seva creació.
4. Correspon a les Comissions de Treball efectuar informe de conclusions sobre
els assumptes que li hagin estat encomanats puntualment pel ple del Consell.
Article 54. Secretaria del Consell Social de Ciutat.
La Secretaria del Consell Social és l’òrgan unipersonal que aixecarà acta de les
sessions dels plenari i de la Comissió Permanent del Consell.
La persona que desenvolupi el càrrec de Secretaria del Consell serà designada
per l’alcaldia entre els funcionaris al servei de la Corporació.
CAPÍTOL III. Règim jurídic i de funcionament dels òrgans del Consell Social
de Ciutat
Article 55. Drets i deures dels membres del plenari del Consell Social de
Ciutat.
1. Les persones que integren el plenari del Consell tindran dret a:
a. Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc
funcional i operatiu del Consell
b. Assistir a les sessions del Plenari i participar en els debats amb veu i vot.
c. Rebre les convocatòries de les sessions.
d. Conèixer els antecedents dels acords que es sotmetin a consideració del
plenari.
2. Correlativament els membres del plenari tindran els deures següents:
a. Assistir a les reunions del plenari, personalment o per delegació en els
termes recollits en el present reglament.
b. Mantenir respecte a les opinions, postures i propostes de les persones que
intervinguin durant les sessions del plenari
c. Respectar la normativa del present Reglament, així com de la resta de
normativa vigent aplicable.
Article 56. Mandat del plenari del Consell Social de Ciutat
El mandat del plenari del consell coincidirà amb el mandat de la corporació
municipal i per tant serà renovat en la seva totalitat amb ocasió de cada nou
mandat d’aquesta Els membres del plenari que ostentin la seva condició en funció

…/…

71

del seu càrrec en el consistori cessaran automàticament en el moment que cessin
d’aquell. La resta dels membres del plenari es renovaran en el termini màxim de 6
mesos a comptar de la data de celebració del ple constitutiu de la corporació.
No obstant això, els membres del plenari podran ser cessats lliurament per qui els
ha designat, amb els mateixos requisits que els exigits per al seu nomenament, la
notificació del cessament haurà de contenir el nom de la persona que substituirà al
cessat.
Les persones que formen part del plenari del consell, per raó del seu càrrec
cessaran com a membres del plenari amb ocasió dels cessament en el càrrec en
virtut del qual en formen part del plenari; i es produirà la seva substitució
automàtica per la persona que passi a ocupar aquest.
Així mateix es produirà el cessament com a membre del plenari, per renúncia al
càrrec, defunció o per acord del plenari adoptat per majoria absoluta dels seus
membres.
El procediment de renovació s’iniciarà per mitjà de Decret de l’Alcaldia o del Tinent
d/Alcaldia o Regidor de Govern delegat en matèria de participació ciutadana en el
qual es fixarà el termini per al nomenament dels membres del plenari, per part
d’aquelles entitats que en formen part i fixarà la data de la sessió constitutiva del
nou Consell.
Article 57. Convocatòria i règim de sessions del plenari del Consell Social de
Ciutat.
El Plenari es reunirà en sessió ordinària dos cops a l’any, i en sessió extraordinària
sempre que la Presidència ho consideri adient o quan ho sol·liciti la tercera part de
les persones que integren el plenari.
El règim de convocatòria i de sessions del Consell Social de la Ciutat, en allò que
no es preveu en aquest article es regularà pel que preveu l’art 37 d’aquest
Reglament per al Consell de Districte, sens perjudici de la delegació de vot que
preveu l’article següent.
Article 58. Delegació de vot a les sessions dels òrgans del Consell Social de
Ciutat.
Els membres del plenari, només podran delegar el seu vot, a qualsevol altre
membre del plenari, per causa d’impossibilitat d’assistència, per a cada una de les
sessions que tinguin lloc.
La delegació només serà vàlida per aquella sessió en concret, i s’haurà de
formalitzar per escrit, signat pel delegant, dirigit a la presidència i presentat a la
secretaria del plenari, amb una antelació mínima d’una hora abans de la prevista a
la convocatòria per a l’inici de la sessió.
L’escrit de delegació haurà de contenir les dades personals que permetin
identificar a la persona delegada.
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Article 59. Desenvolupament de les sessions del Consell Social de Ciutat
El desenvolupament de les sessions del Consell Social de la Ciutat es regularà pel
que preveu l’art. 38 d’aquest Reglament per al Consell de Districte, sens perjudici
de la delegació de vot que preveu l’article anterior.
Article 60. Caràcter públic de les sessions del plenari del Consell Social de
Ciutat.
Les sessions del plenari del Consell Social de la Ciutat seran públiques i la
participació en aquestes es regularà pel que preveu l’article 40 d’aquest
Reglament per als Consells de Districte.
Article 61. Contingut i aprovació de les actes de les sessions del plenari del
Consell Social de Ciutat.
De cada sessió plenària el/la Secretari/a del plenari del Consell Social de la Ciutat
estendrà acta amb les mateixes formalitats i requisits que les establertes a l’art. 41
del present reglament.
Article 62. L’Agenda Participativa de Ciutat.
L’agenda de participació ciutadana és l’instrument mitjançant el qual s’agrupen els
processos participatius de temàtica sectorial, territorial o global de ciutat que no
s’integrin de manera preceptiva en un procediment administratiu. Aquesta agenda
disposarà d’un espai propi en la pàgina web municipal als efectes de coneixement
general.
Per tal de mantenir actualitzada la informació dels processos participatius els
diferents departaments municipals faran arribar a la secretaria del Consell Social
de Ciutat, una fitxa descriptiva de l’objecte del procés, les necessitats a les quals
pretén donar resposta, qui en formarà part i com desenvoluparà els seus treballs
així com els efectes del procés.
La Comissió Permanent del Consell Social serà l’encarregada de prendre
coneixement del procés e incorporar-lo a la Memòria anual de participació, i la
Presidència ordenarà la seva difusió a tots els canals i mitjans de comunicació de
l’ajuntament. Així mateix es donarà compte i difusió del resultat del procés.

TÍTOL VUITÈ. DE LES ENTITATS CIUTADANES I DEL REGISTRE MUNICIPAL
D’ENTITATS.

CAPITOL I. De les entitats ciutadanes
Article 63. Les entitats ciutadanes.
1. De conformitat amb el que disposa la normativa legal vigent l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat afavorirà el desenvolupament de les entitats per a la
defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns/es, els hi facilitarà la més
amplia informació sobre les seves activitats i, dintre de les seves possibilitats, l’ús
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de mitjans públics i l’accés a les ajudes econòmiques per a la realització de les
seves activitats.
2. Les entitats que es constitueixin per a la defensa dels interessos generals o
sectorials dels veïns/es, tindran la consideració d’entitats ciutadanes, sempre que
estiguin degudament inscrites al Registre Municipal d’entitats de L’Hospitalet de
Llobregat.
Article 64. Drets de les entitats ciutadanes.
Les entitats que acompleixin els requisits que es determinen a l’article anterior,
gaudiran dels drets que se’ls hi reconeixen a l’article 9 del present reglament i a
més:
a. Dret a que es determinin els mitjans públics que puguin ser utilitzats per les
entitats per mitjà de l’exercici de les seves funcions, d’acord amb la importància i
representació de l’entitat per raó de la seva activitat i en funció dels recursos
públics municipals existents en cada moment.
b. Dret a la determinació dels ajuts econòmics als que puguin accedir amb càrrec
als pressupostos municipals i la normativa reguladora de subvencions públiques,
en funció dels recursos públics municipals existents en cada moment.
c. I la resta que estableixi aquest reglament i la normativa vigent.
Article 65. Suport a les entitats ciutadanes.
L’Ajuntament podrà donar suport econòmic i/o material o personal a les entitats
ciutadanes, amb la forma de subvencions, de conformitat amb el que preveu la
normativa vigent i en funció dels recursos públics municipals existents en cada
moment.
Sens perjudici de la documentació exigida per la convocatòria de cada subvenció,
serà requisit imprescindible per concórrer-hi que l’entitat mantingui actualitzades
les seves dades al Registre, i a aquest efecte s’entendrà que les dades es troben
actualitzades quan la ultima inscripció de modificació tingui una antiguitat inferior a
dos anys.
CAPITOL II. Del registre municipal d’entitats
Article 66. El Registre Municipal d’Entitats de L’Hospitalet
1. Sens perjudici del Registre general d’entitats de la Generalitat de Catalunya i
d’acord amb la normativa legal vigent s’estableix el Registre Municipal d’Entitats de
L’Hospitalet, amb l’objecte de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre
d’entitats que hi ha al Municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, per a
possibilitar una correcta política municipal del foment de l’associacionisme veïnal.
2. Únicament podran sol·licitar la inscripció en el registre municipal aquelles
entitats de defensa dels interessos generals o sectorials de la població que tinguin
la seva seu o una delegació en el municipi de L’Hospitalet.
3. El Registre es gestionarà per l’Àrea de l’alcaldia o aquella que aquesta
determini en la resolució sobre organització de les àrees municipals. Les
certificacions sobre les dades que hi consten s’expediran per la Secretaria Tècnica
de la Junta de Govern Local.
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4. La inscripció al Registre no comportarà la declaració d’entitat d’utilitat pública ni
d’interès social que, si s’escau, haurà de ser sol·licitada per la pròpia entitat a la
Generalitat de Catalunya d’acord amb el procediment legalment establert.
Article 67. La inscripció al Registre Municipal d’Entitats
1. Les entitats ciutadanes hauran de sol·licitar, per mitjà d’instància, la seva
inscripció inicial al Registre Municipal d’Entitats, acompanyada de la següent
documentació:
a. L’acord de constitució de l’entitat, en el que han de constar totes les dades
que preveu la normativa.
b. Les dades de la inscripció al Registre general d’entitats de la Generalitat de
Catalunya, i als altres registres que els hi pugui correspondre.
c. El Estatuts de l’entitat.
d. El domicili social.
e. La identificació i designació de les persones que integren l’òrgan de govern
inicial.
f. Certificació emesa pel Secretari amb el vist-i-plau del President de l’entitat del
número d’associats/des
2. Les entitats que accedeixin al Registre podran presentar igualment per a la
seva inscripció el pressupost i el programa d’activitats de l’any en curs i hauran de
mantenir actualitzada la xifra de socis de l’entitat cada any referida al 31 de
desembre.
3. Igualment al Registre hauran de constar totes les modificacions que es
produeixin en relació a l’òrgan de govern i la seva composició i als estatuts de
l’entitat, així com les delegacions de funcions i els apoderaments i la seva
dissolució o extinció que comportaran la baixa de l’entitat al Registre Municipal.
4. Tanmateix les entitats podran sol·licitar de forma voluntària la seva baixa del
registre
Article 68. Procediment per a la inscripció en el registre d’entitats
ciutadanes.
1. La sol·licitud d’inscripció es formalitzarà pel representant de l’entitat en el
formulari habilitat a l’efecte i anirà acompanyat de la documentació acreditativa de
les dades que figuren en l’article anterior.
2. En el termini màxim de vint dies hàbils a comptar des de la data de
presentació de la sol·licitud de inscripció o la d’esmena dels defectes, si s’escau,
l’òrgan encarregat de la gestió del Registre qualificarà el contingut de l’acte
inscriptible, d’acord amb els documents aportats, procedint a la seva inscripció i
notificarà a l’entitat sol·licitant el número i la data de la seva inscripció.
3. Transcorregut el termini anterior sense resolució expressa l’entitat s’entendrà
inscrita.
4. Les entitats inscrites en el registre tenen l’obligació de comunicar les
modificacions de les dades que hi figurin per tal de mantenir-lo actualitzat. Aquesta
comunicació s’efectuarà per mitjà d’escrit signat pel representant de l’entitat al qual
s’acompanyaran els documents acreditatius de les modificacions i/o les dades de
les actualitzacions. Les modificacions hauran de ser notificades al Registre en el
termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent en que es produeixin i es
procedirà a la inscripció de l’acte de conformitat amb el paràgraf anterior.
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Si en el termini de quatre anys des de que es produeix el venciment dels
nomenaments de l’òrgan de govern, la renovació no s’inscriu al Registre, s’iniciarà
d’ofici el procediment per a declarar-la inactiva, sens perjudici que s’esmeni la dita
circumstància o que es liquidi l’entitat de la manera que sigui legalment procedent.
5. La denegació de la inscripció inicial o de modificacions posteriors s’haurà de
motivar convenientment i serà notificada a l’entitat sol·licitant que podrà interposar
els recursos que la normativa estableixi en cada cas.
6. Les entitats degudament inscrites podran sol·licitar de l’òrgan encarregat del
Registre l’expedició de certificat als efectes d’acreditar la seva inscripció al mateix.
7. L’ incompliment d’aquestes obligacions i dels requisits legals exigits en la
normativa reguladora de les entitats comportarà la impossibilitat de concórrer a la
convocatòria de subvencions.
Article 69. L’accés a les dades del registre municipal d’entitats.
1. Són dades públiques de les entitats inscrites en el Registre Municipal el nom i
denominació de l’entitat, el seu domicili social, la seva adreça electrònica, el mail
de l’entitat (si en disposen), el número d’inscripció en el registre i el seu objecte
social.
2. Per a l’accés a la resta de les dades que figuren en la inscripció, per persona
aliena als òrgan de govern de l’entitat, serà requisit imprescindible acreditar un
interès legítim.
3. No obstant això qualsevol informació sobre les dades del registre municipal
d’entitats restarà sotmesa al compliment de la legislació sobre protecció de dades
de caràcter personal.

DISPOSICIONS COMPLEMENTARIES

Disposicions Addicionals.
Primera.- A l’entrada en vigor del present reglament orgànic existeixen al municipi
de L’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb l’acord del Ple de 6 de febrer de
2002 els Districtes que es relacionen:
1) Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: està integrat pels barris del CentreSant Josep i Sanfeliu.
2) Districte II: Collblanc- La Torrassa: està integrat pels barris de Collblanc i la
Torrassa.
3) Districte III: Santa Eulàlia: està integrat pel barri de Santa Eulàlia.
4) Districte IV: La Florida-Les Planes: està integrat pels barris de les Planes i la
Florida
5) Districte V: Pubilla Cases-Can Serra: està integrat pels barris de Pubilla
Cases i Can Serra.
6) Districte VI: Bellvitge- Gornal: està integrat pels barris de Bellvitge i el
Gornal.
7) Districte VII: Gran Via-L’Hospitalet està integrat pel barri de Gran Via.
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Segona.- Amb l’inici de la vigència del present reglament la nova divisió territorial
del municipi de L’Hospitalet de Llobregat és la següent:
1) Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: està integrat pels barris del
Centre-Sant Josep i Sanfeliu.
2) Districte II: Collblanc-La Torrassa: està integrat pels barris de Collblanc i la
Torrassa.
3) Districte III: Santa Eulàlia: està integrat pel barri de Santa Eulàlia.
4) Districte IV: La Florida-Les Planes: està integrat pels barris de les Planes i
la Florida
5) Districte V: Pubilla Cases-Can Serra: està integrat pels barris de Pubilla
Cases i Can Serra.
6) Districte VI: Bellvitge- Gornal: està integrat pels barris de Bellvitge i el
Gornal.
Per acord del Ple es procedirà, abans de l’inici de la vigència del present
reglament, a concretar les delimitacions territorials d’aquests Districtes i les
seccions electorals, sens perjudici del reconeixement a efectes de
desenvolupament econòmic de la ciutat d’altres divisions territorials de rellevància
a aquests efectes.
Tercera.- La divisió anterior es podrà modificar per acord del ple sense que la
mateixa tingui la naturalesa de modificació del present reglament orgànic.
Disposicions Transitòries
Primera.- A la data de constitució del Consell Social de la Ciutat, es produirà
l’extinció i la derogació de la normativa reguladora dels actuals òrgans de
participació següents:
• Consell Municipal del Comerç de L’Hospitalet. Reglament vigent aprovat pel ple
en sessió de 23 de febrer de 2010 publicat en el BOP de 23.11.2010.
• Consell de la Formació Professional de L’Hospitalet. Reglament vigent aprovat
pel ple en sessió de 28 d’octubre de 2008, publicat en el BOP de 13.01.2009.
• Consell Municipal de Sostenibilitat. Reglament vigent aprovat pel ple en sessió
de 4 de novembre de 2003, publicat en el BOP de 17.11.2003.
• Consell Municipal de Cooperació i sostenibilitat. Normativa interna aprovada pel
ple en sessió de 04 de maig de 1998.
Segona.- En el termini màxim de 2 mesos des de l’entrada en vigor d’aquest
Reglament s’iniciaran els procediments per a la constitució dels òrgans de
participació previstos en el present reglament.
Tercera.-Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats en la
data de l’aprovació inicial del present reglament, als efectes d’exercir els drets
contemplats als articles 10.1, 14.1 i 48.j, quedaran exemptes d’acreditar el requisit
de dos anys d’antiguitat.
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Disposició Final
El present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent a la publicació del seu
text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la publicació de
la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació
s’efectuarà un cop hagi tingut lloc l’aprovació definitiva i el posterior termini de 15
dies hàbils, previst a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Disposició derogatòria.
El present reglament deroga, amb efectes de la data d’inici de la seva vigència,
l’actual reglament de participació ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat publicat
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de 22 de juny de 2000.

CINQUÈ.- DONAR COMPTE del present acord a la Subdelegació del Govern a
Barcelona i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.- PUBLICAR el text íntegre transcorregut el termini de 15 dies hàbils des la
comunicació prevista a l’apartat anterior. De conformitat amb el que determina l’art.
70.2 de la Llei 7/1985, la publicació del text íntegre del reglament orgànic tindrà lloc al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà
ressenya al Diari Oficial de la Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi
estat publicat el text íntegre, als efectes d’iniciar la seva vigència.
SETÈ.- FACULTAR a l’alcaldia presidència i a la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos generals per tal que, de manera indistinta, portin a terme els
actes necessaris per a l’execució del present acord.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a tots els grups polítics municipals i a la resta de
les entitats que han formulat al·legacions.
NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l'Alcaldia, a la Intervenció i la Tresoreria, a la
Gerència, i a totes les àrees de l'Ajuntament mitjançant “Intranet”, als efectes legals
oportuns.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.PER A LA MODIFICACIÓ DE LES DELIMITACIONS
TERRITORIALS DELS DISTRICTES I LES SECCIONS ELECTORALS DEL
MUNICIPI DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament amb una esmena “in
voce” incorporada, 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 del Ple de 6 de febrer de 2002 es va aprovar la divisió territorial,
a efecte d’organització política, del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat en
set districtes, creant el Districte VII a efectes d’organització política però sense
repercussió en relació al padró municipal d’habitants i el cens electoral.
ATÈS que des d’aquell acord s’han produït canvis a la ciutat degut a l’aparició de
noves zones econòmiques, comercials i residencials, així com les millores d’alguns
barris que han suposat l’aparició de nous equipaments i serveis als ciutadans.
ATÈS que l’augment de la població ha suposat també l’increment dels electors fent
evident la necessitat de modificar algunes de les seccions electorals del municipi.
VIST que el vigent Reglament orgànic de govern i administració (publicat al BOP de
12 de gener de 2012) i el projecte de Reglament orgànic de participació ciutadana,
dels districtes i del consell social de L’Hospitalet de Llobregat configuren els districtes
com a òrgans de gestió desconcentrada per impulsar i desenvolupar la participació
ciutadana en els assumptes d’interès municipal.
VIST que el projecte de Reglament orgànic de participació ciutadana, dels districtes i
del consell social de L’Hospitalet de Llobregat a la disposició addicional segona
disposa que per acord del Ple es procedirà, abans de l’inici de la seva vigència, a
concretar les delimitacions territorials dels districtes i les seccions electorals sens
perjudici del reconeixement a efectes de desenvolupament econòmic de la ciutat
d’altres divisions territorials de rellevància a aquests efectes.
VIST l’article 1.4 del Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals que disposa que
és competència de l’Ajuntament la divisió del terme municipal en districtes i en barris i
les variacions dels mateixos. I que l’article 128 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, preveu la creació de districtes com a divisions
territorials pròpies i que correspon al Ple de la Corporació la creació dels districtes i la
seva regulació.
VISTA la resolució de l’Institut d’Estadística de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaria,
per la qual es disposa la publicació de la resolució d’1 d’abril de la Presidenta del
Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Cooperació Territorial, per la
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qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del
Padró Municipal, i en concret l’apartat IV, que estableix les normes bàsiques a les
que s’han d’ajustar les seccions i la forma en que els Ajuntaments poden dur a terme
la revisió del seccionat del seu terme municipal.
VIST l’informe emès pel Cap de secció de Sistemes d’Informació Geogràfica i
Cartogràfica.
VISTOS els plànols annexes al present dictamen, en els que es defineixen els límits
dels Districtes i de les seccions electorals en base als que es proposa la nova divisió
territorial i en seccions del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que la competència per a dur a terme la creació i modificació dels districtes
correspon al Ple Municipal segons determinen els articles 123 i 128 de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i el vigent Reglament orgànic de Govern i
Administració.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la nova divisió en sis districtes del terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat, amb les denominacions i límits següents:
1) Districte I: Centre, Sant Josep i Sanfeliu: integrat pels barris del Centre-Sant
Josep i Sanfeliu. La representació gràfica de la delimitació és la següent:
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2) Districte II: Collblanc-La Torrassa: integrat pels barris de Collblanc i la
Torrassa. La representació gràfica de la delimitació és la següent:

3) Districte III: Santa Eulàlia: integrat pel barri de Santa Eulàlia. La representació
gràfica de la delimitació és la següent:

4) Districte IV: La Florida-Les Planes: integrat pels barris de les Planes i la
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Florida La representació gràfica de la delimitació és la següent:

5) Districte V: Pubilla Cases-Can Serra: integrat pels barris de Pubilla Cases i
Can Serra. La representació gràfica de la delimitació és la següent:

6) Districte VI: Bellvitge- Gornal: integrat pels barris de Bellvitge i el Gornal. La
representació gràfica de la delimitació és la següent
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SEGON.- APROVAR la proposta a l’Institut Nacional d’Estadística de la modificació
de les seccions electorals com a conseqüència de la nova delimitació dels districtes.
La configuració i nova delimitació de les seccions electorals de cadascú dels districtes
figura en els documents de descripció del servei d’informació cartogràfica que figuren
annexes al present acord del qual en formen part. En termes generals de la
descripció resulten les modificacions següents:
1) Districte I: Seccions 1.01 a 1.40. Sense variacions
2) Districte II: Seccions 2.01 a 2.49. Sense variacions
3) Districte III: Seccions 3.01 a 3.26. Modificació de les seccions 3.01 i
3.20 i creació de la secció 3.26
4) Districte IV: Seccions 4.01 a 4.42, Sense variacions
5) Districte V: Seccions 5.01 a 5.38. Sense variacions
6) Districte VI: Seccions 6.01 a 6.32. Modificació de la secció 6.16
TERCER.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i a la Tinenta
d’alcaldia Sra. M. Mercè Perea i Conillas a dictar tots els actes tràmits necessaris per
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tal de fer efectiu el present acord, així com per a la signatura de tots els documents
pertinents per tal de fer efectiva la modificació acordada.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a totes les àrees municipals, als grups polítics
municipals, al Servei d’Informàtica i TIC, a la Secció de SIG i Cartografia, a la Unitat
de Gestió de la Població, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General i a
la Delegació Provincial de l’Institut Nacional d’Estadística, i fer-lo públic a la pàgina
web municipal.

DICTAMEN 3.PER ESMENAR L’ERROR MATERIAL SOFERT EN LA
VALORACIÓ DE LA FINCA DE 2.732,44 M2, SOBRE LA QUAL S’HA CONSTITUÏT
EL DRET DE SUPERFÍCIE, ATORGAT AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT, QUE
HA DE SER DE 354.811,05 € I LA DEL DRET DE SUPERFÍCIE DE 248.367,74 €.
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 el Ple de l’Ajuntament, amb data 23 d’octubre de 2012, va acordar
modificar el dret de superfície, atorgat al Servei Català de la Salut, en el sentit de
constituir-lo sobre el terreny de 2.732,44 m2, en lloc de 3.758 m2, situat amb front al
carrer Joncs, 24-26 i av. Vilanova, 80, destinat a la construcció d’un centre d’atenció
primària.
ATÈS que el terreny de 2.732,44 m2 consta valorat en 355.271,85 €. I el dret de
superfície en 266.453,89 €, quan la valoració de la finca, segons l’informe emès per la
cap del departament d’Actuacions urbanístiques de data 25 de juny de 2012, és de
354.811,05 € i la del dret de superfície és de 248.367,74 €.
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de 7 de gener de 2013.
VIST que la competència es del Ple de l’Ajuntament en tant que la modificació del
dret de superfície va ser aprovada pel Ple, per tractar-se d’un gravamen i no haver
estat delegat a la Comissió de competències delegades de Ple, segons estableixen
els articles 214.1 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 41.1 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
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El Ple, a proposta del Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
Primer. ESMENAR, d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, l’error material sofert en la transcripció de la valoració de la finca
de 2.732,44 m2, sobre la qual s’ha constituït el dret de superfície, atorgat al Servei
Català de la Salut, per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2009 i modificat
pel Ple de l’Ajuntament de data 23 d’octubre de 2012, la qual consta valorada en
355.271,85 €, i el dret de superfície en 266.453,89 €, quan l’informe de la cap del
departament d’Actuacions Urbanístiques de data 25 de juny de 2012, en base al qual
es va adoptar l’acord, fixa la valoració de la finca en 354.811,05 € i el del dret de
superfície en 248.367,74 €.
Segon. RATIFICAR en tots els termes la resta dels acords de l’atorgament del dret de
superfície aprovat per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2009 i modificat
pel Ple de l’Ajuntament de data 23 d’octubre de 2012.
Tercer. FACULTAR la tinenta d'alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals perquè
subscrigui els documents administratius, privats i públics que calguin per donar
compliment als acords anteriors.
Quart. TRASLLADAR els acords precedents al Servei Català de la Salut, a l'Àrea de
Benestar i Famílies, a la Intervenció General i a l’Administració Tributària.

PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE CREDITS
DICTAMEN 4.NUM. 1 DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013, CORRESPONENT ALS
EXPEDIENTS 2, 3, 4 I 5/2012 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’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 el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2013, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 18 de desembre de 2012.
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ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferència de crèdits d’acord amb el que
es preveu a l’article 179 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit num. 1 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent als expedients 2, 3, 4 i 5/2013 en la de
Transferència de crèdits per import total de 5.446.710,00 euros, d’acord amb el detall
que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIF
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00
TOTAL
202.355.080,71
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

0,00
92.242.823,65
0,00
7.539.136,98
0,00
18.803.249,03
0,00
71.990.871,05
0,00
2.421.000,00
0,00
8.250.000,00
0,00
1.108.000,00
0,00
0,00 202.355.080,71
MODIFICACIO
MODIF
INICIAL
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
78.032.732,85
0,00
78.032.732,85
77.458.172,85
0,00 -5.446.710,00 72.011.462,85
5.446.710,00 77.458.172,85
5.600.000,00
0,00
5.600.000,00
16.983.735,91
0,00
16.983.735,91
300.000,00
0,00
300.000,00
9.358.000,00
0,00
9.358.000,00
6.622.439,10
0,00
6.622.439,10
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
202.355.080,71
0,00
0,00 274.366.543,56

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

DICTAMEN 5.PER DONAR COMPTE DEL PLA D’AUDITORIES
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2013, EXERCICI 2012.

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 l’article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals (LHRL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004
de 5 de març assenyala que la funció de control intern s’efectuarà en la seva triple
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control
d’eficàcia, definint-se aquests conceptes a l’article 220 i 221 de l’ esmentat cos legal.
Atès que l’Ajuntament Ple, en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal, i que la Regla 33.2 estableix que els plans de control financer s’hauran
d’incloure anualment en les bases d’execució dels pressupostos generals i en aquest
sentit ho recullen les D.A. 1a. i 2a. de les bases d’execució del pressupostos generals
per a l’any 2012.
Atès que els serveis de la Intervenció General es duran a terme les actuacions
administratives que conformen l’ anomenat “Pla d’ auditories i actuacions de control
financer de l’any 2013” i així mateix les societats privades municipals de capital
totalment local, han comunicat a aquesta Intervenció General la designació d’auditors
de comptes, inscrits al Registre Oficial d’ Auditors de Comptes del Ministeri
d’Economia i Hisenda, que hauran d’actuar en els comptes anuals tancats a
31/12/2012 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
Hisenda, 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 2012, 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 2012.
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
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Administració, així com les D.A. 1a. i 2a. de les bases d’execució dels pressupostos
generals de l’any 2012.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.-DONAR-SE PER ASSABENTATS del “Pla d’auditories i actuacions de
control financer per a l’any 2013”, a efectuar sota la direcció de la Viceintervenció
General que es detallen i en els expedients administratius de concessió de
subvencions, expressant-se tot seguit els auditors externs a actuar i el termini
d’execució dels informes i de les certificacions auditores a realitzar:
a)Societats privades municipals, de capital totalment local:
a.1.) Auditories de comptes anuals d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2011, d’ ú de
12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’auditoria de comptes. Auditors
contractats per les societats.
Entitat

Auditor

La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, Oliver Camps, Auditors i
S.A
consultors S.L.
L’H 2010, Societat Privada Municipal S.A., Pleta Auditores, S.A
en liquidació

Termini
execució
30/6/2013
30/6/2013

a.2) Revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió inclosa la
verificació de l’aplicació de tarifes dels poliesportius municipals i altres treballs
d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General

Entitat
La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, S.A
Poliesportiu Municipal del Centre
Poliesportiu Municipal Sant Feliu
Piscines Municipals de l’Hospitalet. Exercicis
2012
Treballs de verificació dels estats financers

Auditor

C.T.F.
C.T.F.
C.T.F.
A deteminar

Termini
execució
30/6/2013
30/6/2013
30/6/2013

L’H 2010, Societat Privada Municipal S.A, en
liquidació.”
Treballs de verificació dels estats financers
A deteminar
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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

Auditor

Complex
Esportiu
Tennis Gm Auditors, S.L.
l’Hospitalet
Serveis Funeraris de L’ Hospitalet
M-Borso & Izuzquiza Auditores
Escola bressol Casa dels Arbres.
Audiaxis Auditor SRL. fins agost
2012
A
determinar
1.9.2012
al
31.12.2012
Escola bressol Casa del Molí
Audiaxis Auditor SRL.
Escola bressol Casa dels Contes
Faura Casas, Auditors Consultors.
fins agost 2012
A
determinar
1.9.2012
al
31.12.2012
Escola bressol Casa del Parc
Pleta, SL fins agost 2012
A
determinar
1.9.2012
al
31.12.2012
Escola bressol Casa de les Flors
Gabinet
Tècnic
d’Auditoria
i
Consultoria
Escola bressol Casa de la Muntanya Gabinet
Tècnic
d’Auditoria
i
Consultoria
Poliesportiu les Planes
NT Auditors consultors S.L.

Termini
execució
30/6/2013
30/6/2013
30/6/2013

30/6/2013
30/6/2013

30/6/2013

30/6/2013
30/6/2013
30/6/2013

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
Revisió limitada compte explotació C.T.F.
complex Esportiu L'Hospitalet Nord
Informe equilibri financer 1999- C.T.F.
2013.

Auditor

Termini
execució
30/6/2013
30/6/2013

Gestions interessades
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Entitat

Auditor

Termini
execució
30/6/2013

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

30/6/2013
30/6/2013

c) Altres treballs d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Revisions limitades i auditories de compliment.

Entitat
Revisió limitada dels
atenció domiciliaria.
Auditoria compliment
Casa dels Arbres
Auditoria compliment
Casa del Molí
Auditoria compliment
Casa dels Comptes.
Auditoria compliment
Casa del Parc.
Auditoria compliment
Casa de les Flors
Auditoria compliment
Casa de la Muntanya

Auditor

Serveis integrals Faura-Casas,
Consultores SL.
Escola bressol Faura-Casas,
Consultores SL.
Escola bressol Faura-Casas,
Consultores SL.
Escola bressol Faura-Casas,
Consultores SL.
Escola bressol KPMG
Escola

bressol KPMG

Escola

bressol Faura-Casas,
Consultores SL.

Termini
execució
Auditores 30/6/2013
Auditores 30/6/2013
Auditores 30/6/2013
Auditores 30/6/2013
30/6/2013
30/6/2013
Auditores 30/6/2013

Auditories de procediments i treballs de verificació.

Auditoria de procediments. Avaluació de
les millores de la gestió dels consums
Auditoria de procediments. Servei de
l’Oficina Local de l’Habitatge
Auditoria de procediments. Anàlisi dels
procediments de la gestió de les factures
Altres
treballs
d’Auditoria
de
procediments a determinar

Faura-Casas,
Auditores 30/6/2013
Consultores SL.
Pendent de determinar
Pendent de determinar
Pendent de determinar

d) Auditoria fundacions privades municipals
Entitat

Auditor

Termini
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execució
30/6/2013

Auditoria Financera de la Fundació KPMG
privada municipal Arranz Bravo

e) Actuacions de preparació, execució, seguiment i control de les obligacions i
responsabilitats de l’Ajuntament de l’Hospitalet de les subvencions rebudes de
Fons Europeus.
Subvenció
Fons de Cohesió-Feder 2007-2013
Urban Gornal. Eix 4. Feder

Auditor
Faura-Casas, Auditores
Consultores SL.
C.T.F., Auditor

Desenvolupament Local i Emigració a Bové Montero y Asociados
Llatinoamerica. EMIDEL

Termini
execució
Segons
normativa
Segons
normativa
Segons
normativa

f) Certificacions auditores de les subvencions rebudes per persones o
empreses superiors a 600 euros amb càrrec al Pressupost Generals de
l’exercici 2012
El nombre de perceptors a revisar i per tant el nombre de certificacions auditores a
efectuar es determinarà en funció de les dades obtingudes del sistema de
comptabilitat general d’aquesta Administració.
Els auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General són:
Faura Casas, Auditores Consultores, SL, C.T.F., Auditor, ACR Auditecnia SL i
Morenilla Consultores Auditores SLPU
SEGON.-Les actuacions de control financer que es puguin portar a terme per
subvencions atorgades a persones o empreses inferiors a 600 euros, es realitzaran
amb els serveis propis de la Intervenció General i en col·laboració amb els serveis
administratius d’aquest Ajuntament, essent la data límit d’actuacions la de
30/09/2013.
TERCER.-Comuniqui’s els presents acords a la Intervenció General.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent d'Espai Públic, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
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D’acord, passaríem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. El grupo municipal de Plataforma per Catalunya votará a
favor del punto 7 y votará en contra del punto número 6, queremos explicar por qué
votamos en contra del punto número 6 y la verdad es que lamentamos mucho
algunos de los nombres que se han puesto a algunas de las calles, ya que tienen un
sesgo ideológico de un marcado cariz radical en algunas de las personas a las cuales
se les dedican calles y consideramos que, para no herir sensibilidades, lo que se
tendría que haber hecho es coger nombres neutros, digamos, a nivel ideológico, hay
muchos nombres que se pueden poner de ciudades, de países, de características,
pero queremos mostrar nuestro rechazo de algunos de los nombres que se han
puesto, por ejemplo a líderes anarquistas, a mujeres que pedían que las propias
mujeres no pudiesen votar o a mujeres defensoras de grupos de extrema izquierda y
consideramos que no se tienen que utilizar los nombres de calles para homenajear a
estas personas.

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

SR. SALMERÓN
Votem favorablement dels dos dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de Convergència i Unió, Sr. Jordi Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup de Convergència i Unió votarà abstenció al dictamen 6 i a favor del 7.
Respecte del número 6 també manifestar que hi ha un parell de noms com és el de
Victoria Kent, que no és que..., és el que diem, no? com deia Plataforma per
Catalunya, vull dir, una persona, independentment de la seva ideologia política, aquí
no hi entraré, perquè cadascú té la seva, però sí que en el tema de no recolzar el vot
femení en el seu moment, doncs no pensem que sigui el més apropiat. I després
també la plaça, cóm es deia, la primera advocada, que no em surt el nom ara, María
Soteras, la primera advocada de Barcelona, llicenciada per la Universitat de
Barcelona, a vegades penso que estant a Hospitalet podríem pensar també en
buscar la primera que fos d’Hospitalet, més que res perquè també ens donaria valor a
la nostra ciutat, jo penso que aquesta cosa també s’hauria de valorar, vull dir, és un
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tema que a l'Hospitalet hi ha molta gent que també es mereix aquestes oportunitats,
segurament en el seu moment hi hauria la primera llicenciada dona o home, és igual,
a l'Hospitalet i potser li hauríem de donar valor a aquestes coses, sense desmerèixer
el valor que pugui tenir aquesta persona, ni molt menys, no és una crítica destructiva
en tot cas.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres ens abstenim, ens abstenim en aquest
dictamen, perquè com ja s’ha dit, jo ho vaig indicar en la Comissió de Presidència, a
nosaltres si que ens sorprèn que es posi el nom d’un carrer a una persona que l’1
d’octubre de 1931, doncs va defensar en el Congrés dels Diputats, estava allà també
en diàleg amb la Clara Campoamor, que les dones no tinguessin el dret de votar, una
persona que es va manifestar en contra d’això, argumentant que en aquella època les
dones no estaven suficientment preparades per saber que havien de votar, és a dir, o
votes el que jo penso que per tu és el millor o tu no votes.
Y las cosas que decían eran estas: “creo que el voto femenino debe aplazarse, lo
pido porque es cuestión de oportunidad para la República, en estos momentos,
cuando acaba de recibir el Sr. Presidente firmas de mujeres españolas que con
buena fe creen en los instantes actuales que los ideales de España deben ir por otro
camino, es peligroso conceder el voto a la mujer.” Evidentment nosaltres creiem que
no és oportú donar el nom d’un carrer a aquesta persona.
I del que s’ha dit, jo penso que també hauríem d’obrir un període de reflexió, jo penso
que a Hospitalet tenim persones molt importants, que han treballat molt per a la
nostra ciutat i jo penso que no estaria malament fer aquest reconeixement i aportar
més noms de gent que ha treballat per a l'Hospitalet.
I a favor de la resta de dictàmens.

Essent les 19.00 hores entra a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín, Regidor del
grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
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Gràcies Sra. Alcaldessa. A ver, yo por aclarar algunas cuestiones que seguramente
algún compañero del Consistorio por desconocimiento y otros no sé bien, bien, por
qué, pero por aclarar algún concepto. Los nombres que desde la Comisión del
Nomenclátor se proponen, son aquellos que están incluidos en la lista de nombres de
reserva del nomenclátor, o sea, no nos los inventamos en esa Comisión, son
nombres que bien han llegado a propuesta de asociaciones, a propuesta de algún
grupo político, a propuesta fundamentalmente en su momento del Centre d’Estudis,
en el que además se le pidió que se incorporaran nombres de mujeres, porque había
una cierta, digamos, descompensación en la ciudad, en cuanto al criterio de género,
en nombres de calles en cuanto a hombres y en cuanto a mujeres. Con lo cual,
tenemos una lista de mujeres, afortunadamente cada vez más pequeña, porque
vamos cada vez utilizando más nombres, donde lo que hacemos es incorporar esos
nombres a los nuevos espacios.
Dicho todo eso, por eso les digo que los nombres además no están incluidos ahí,
creo yo, y los que se proponen creo que no se debe hacer y creo que no lo hacemos,
con criterios ideológicos, o sea, los nombres que yo les traigo hoy aquí, como
presidente de la Comisión del Nomenclátor, no son nombres que ideológicamente yo
comparta 100% todo lo que cada una de esas personas en su momento defendía,
porque si eso fuera así, yo entendería que ustedes me trataran de sectario, con lo
cual, son personas que, en su momento histórico, alguna cosa aportaron, alguna
cosa hicieron o alguna cosa representaron para esta ciudad o para este país o para
el mundo.
Como esto ha salido ya en la Comisión Informativa, creo que fue el Sr. del Río, el
tema de la Sra. Victoria Kent, que decían, hombre, en el año 1931 esta mujer pidió
que no se diera el voto a las mujeres, cierto, acaba de leer la cita, 1931, situémonos
allí, no fue anteayer. Este nombre en concreto, el de Victoria Kent, está incluido en la
lista del nomenclátor a propuesta del Consell de Dones de la Ciutat, que creo que no
son sospechosas de jugar en contra de la libertad de la mujer o de la equiparación de
los derechos de las mujeres. Pero es que además Victoria Kent, cuando propuso en
aquel momento, tal y como usted leía, y se pospusiera, no se diera el voto a las
mujeres, era porque lo que temía, tal y como estaba organizada la sociedad en aquel
momento, es que los confesores a los que acudían las mujeres hicieran, digamos,
apostolado o las llevaran hacia determinadas posiciones y ellas por obediencia de
vida lo hicieran, yo lo digo, porque usted decía, esta mujer dijo esto y yo le digo, sí,
dijo esto, propuso esto, y por este motivo. Pero insisto, ese nombre en el nomenclátor
está propuesto por el Consell de Dones y, evidentemente, ustedes, todos los grupos,
tienen la libertad de proponer a la Comisión del Nomenclátor y saben que hay un
método para hacerlo, pueden pedir la incorporación de cualquier nombre que cumpla
con los requisitos de la incorporación a esa lista.
Y esa es la explicación de por qué llevamos tiempo incorporando nombres de mujer a
espacios de la ciudad, creo que esa es una línea a seguir y intentamos adecuar los
espacios a los nombres, pero ya le digo, el tema de Victoria Kent, en concreto, para
resolver alguna duda, si lo explicamos, lo explicamos todo, es decir, ella dijo eso y
dijo eso bajo esa argumentación.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si volen afegir alguna qüestió, si no continuem amb la següent
Comissió Permanent.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 6.PER MODIFICAR EL TEXT REFÓS DEL NOMENCLÀTOR DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, AMB EL NOMENAMENT DE DIVERSOS
ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT I LA BAIXA DE NOMS PER DESAPARICIÓ
DELS ESPAIS EXISTENTS EN LA SEVA CONFIGURACIÓ PREEXISTENT, AIXÍ
COM PER A L’APROVACIÓ D’UN NOU TEXT REFÓS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; amb 9 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas i Bas; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i amb 2 vots en contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de juliol de 2006 va acordar,
entre d’altres, aprovar definitivament en nou text refós del Nomenclàtor de la Ciutat,
publicat al Butlletí Oficial de La Província de Barcelona núm. 219, de data 13 de
setembre de 2006, que inclou i recull els noms dels carrers, places, passeigs i la resta
dels espais públics de la ciutat.
ATÈS que en el mateix acord es va acordar aprovar definitivament l’Ordenança del
Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, publicada en l’esmentat Butlletí, com a
instrument jurídic regulador de la identificació dels carrers, places, passeigs, parcs i
resta d’espais d ‘ús públic de la ciutat, així com la numeració dels immobles.
L’Ordenança preveu i regula la revisió, modificació i adaptació del text refós del
Nomenclàtor, així com el procediment d’aprovació dels noms proposats per la
Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat per a la seva posterior aprovació,
si s’escau, per part del Ple Municipal.
VIST el Decret de l’Alcaldia número 1168/2012, de 8 de febrer, que determina la
composició actual de la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat.
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ATÈS que la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat, en la seva sessió
celebrada el dia 7 de novembre de 2012, va prendre per unanimitat, entre d’altres, els
següents acords:
1.- Elevar a l’òrgan municipal competent la modificació del Nomenclàtor de la Ciutat
per tal nomenar diversos espais de la ciutat de la següent forma:
-

Espai existent corresponent a la plaça envoltada per diversos edificis de la
Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet i Barcelona, a l’oest del seu recinte
tancat, al nord de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, a l’est del
relativament nou bloc d’habitatges de lloguer i al sud de l’avinguda del
Carrilet, com plaça de Maria Soteras.

-

Espai existent corresponent a un vial longitudinal que connecta l’avinguda
de la Granvia de l’Hospitalet (entre els edificis de la Ciutat de la Justícia de
l’Hospitalet i Barcelona amb numeració de carrer 4 i 6 d’aquesta
avinguda), al sud, amb la rotonda d’encreuament entre l’avinguda el
Carrilet i els carrers de l’Aprestadora i de Buenos Aires, al nord, com
carrer de Victoria Kent.

-

Espai actualment en obres, pendent d’urbanització, corresponent a la zona
qualificada com zona verda (6b) entre els futurs edificis actualment en
construcció delimitats per l’actual edifici amb entrades pel carrer de Justa
Goicoechea, la prolongació del passatge de Salvadors, el carrer de
Salvadors i el carrer de Santa Eulàlia, com plaça de Frederica Montseny.

-

Espai actualment en obres, pendent d’urbanització, corresponent a un futur vial
longitudinal que connectarà el carrer de Santa Eulàlia, al sud, amb el passatge de
Salvadors, al nord, situat a l’est de l’edifici d’habitatges amb entrades pel carrer de
Justa Goicoechea, com carrer de Clara Campoamor.

-

Espai existent al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament,
sobre l’aparcament soterrat al sud de l’escola La Carpa, delimitat a l’oest
pel carrer de Pere Pelegrí, al nord per aquesta escola, a l’est pel vial
d’accés als edificis amb número 88 de l’avinguda de Can Serra i al sud per
aquesta avinguda, com a plaça de la Carpa.

-

Espai existent al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament,
al nord-oest de la Casa de la Reconciliació, com a plaça de la
Reconciliació.

-

Espai existent al barri de les Planes, corresponent a la zona, bàsicament,
sobre l’aparcament soterrat entre els carrers del Teide, de Granada i de
l’avinguda de Catalunya, com plaça de Granada.

-

Espai existent al barri de la Florida, corresponent a la zona verda
enjardinada delimitada al nord pel carrer del Doctor Ramon Solanich i
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Riera, des del carrer de Finestrelles fins a la plaça del Cadí, com a jardins
de la Granota.
2.- Elevar a l’òrgan municipal competent la modificació del Nomenclàtor de la Ciutat,
per tal nomenar diversos espais de la ciutat de la següent forma, que corresponen a
nous trams de carrers que es prolonguen pels extrems per l’execució urbanística.
Incloure la pèrdua del nom dels trams del carrer de la Metal·lúrgia, desapareguts pel
mateix motiu:
-

Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, nou tram resultant de la
prolongació cap a l’oest, cap a la frontera amb el terme municipal de
Cornellà de Llobregat, a la zona de La Remunta.

-

Carrer de l’Estronci, trams existents resultants de la prolongació cap al
nord, cap a la frontera amb el terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

-

Carrer de Miralta, tram existent resultant de la prolongació cap a l’est, pel
començament, segons la numeració.

-

Carrer de Cornellà, tram existent resultant de la prolongació cap a l’est,
pel començament, segons la numeració.

-

Carrer de la Metal·lúrgia, trams desapareguts, al nord del carrer de la
Botànica, que eren als espais ocupats actualment pel Recinte Firal.

3.- Elevar a l’òrgan municipal competent la modificació del Nomenclàtor de la Ciutat,
per tal de donar de baixa els següents noms d’espais públics de la ciutat que han
desaparegut físicament:
-

Carrer de l’Acer
Carrer de Pedrosa D
Carrer de Pedrosa E
Carrer del Cadmi
Carrer de les Trepaderas

4.- Elevar a l’òrgan municipal competent la modificació del Nomenclàtor de la Ciutat,
per tal de donar de baixa el següent nom d’espai públic de la ciutat i procedir a
canviar el tipus de via d’un altre:
- Donar de baixa del Text Refós del Nomenclàtor, l’actual plaça de
Canalejas.
-

Canviar el tipus de via, de passatge a plaça, per a l’actual passatge de
Canalejas, que passarà a denominar-se plaça de Canalejas.
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5.- Elevar a l’òrgan municipal competent l’aprovació d’un nou text refós del
Nomenclàtor de la Ciutat que reculli totes les modificacions produïdes des de
l’aprovació del vigent text de refós pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de juliol de
2006.
VIST l’informe de data 5 de desembre de 2012 emès pel cap del Secció de SIG i
Cartografia.
VIST l’informe jurídic emès en l’expedient en data 14 de gener de 2013 pel assessor
jurídic de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
ATÈS que l’atribució de la competència per resoldre l’expedient correspon a
l’Ajuntament Ple, segons determina article 6 de l’Ordenança del Nomenclàtor de
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada pel Ple municipal, en la sessió de 26 de juliol de
2006 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 219, de
data 13 de setembre de 2006.
ATÈS que el Decret municipal 9382/2011, de 12 de desembre, de divisió de
l’Administració municipal en Àrees Executives, atribueix a l’Àrea d’Espai, Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, la tramitació dels expedients relatius al Nomenclàtor de la
Ciutat, per la qual cosa el Tinent d’Alcalde d’aquest Àrea és el competent per a
proposar la modificació objecte d l’expedient, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent d’Espai Públic.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai, Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, la proposta de modificació
del mateix aprovada per la Comissió per a l’Estudi del Nomenclàtor de la Ciutat en la
seva sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2012, i que es concreta en atorgar
nom a diferents espais públics de la ciutat, donar-ne de baixa d’altres i aprovar un text
refós que inclogui les modificacions produïdes des de l’aprovació de l’anterior pel ple
de data 26 de juliol de 2006 , en els següents termes:
A)

Nomenar diversos espais de la ciutat:
- Espai existent corresponent a la plaça envoltada per diversos edificis de
la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet i Barcelona, a l’oest del seu recinte
tancat, al nord de l’avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, a l’est del
relativament nou bloc d’habitatges de lloguer i al sud de l’avinguda del
Carrilet, com plaça de Maria Soteras.
-

Espai existent corresponent a un vial longitudinal que connecta l’avinguda
de la Granvia de l’Hospitalet (entre els edificis de la Ciutat de la Justícia de
l’Hospitalet i Barcelona amb numeració de carrer 4 i 6 d’aquesta
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avinguda), al sud, amb la rotonda d’encreuament entre l’avinguda el
Carrilet i els carrers de l’Aprestadora i de Buenos Aires, al nord, com
carrer de Victoria Kent.
-

Espai actualment en obres, pendent d’urbanització, corresponent a la zona
qualificada com zona verda (6b) entre els futurs edificis actualment en
construcció delimitats per l’actual edifici amb entrades pel carrer de Justa
Goicoechea, la prolongació del passatge de Salvadors, el carrer de
Salvadors i el carrer de Santa Eulàlia, com plaça de Frederica Montseny.

-

Espai actualment en obres, pendent d’urbanització, corresponent a un
futur vial longitudinal que connectarà el carrer de Santa Eulàlia, al sud,
amb el passatge de Salvadors, al nord, situat a l’est de l’edifici d’habitatges
amb entrades pel carrer de Justa Goicoechea, com carrer de Clara
Campoamor.

-

Espai existent al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament,
sobre l’aparcament soterrat al sud de l’escola La Carpa, delimitat a l’oest
pel carrer de Pere Pelegrí, al nord per aquesta escola, a l’est pel vial
d’accés als edificis amb número 88 de l’avinguda de Can Serra i al sud per
aquesta avinguda, com a plaça de la Carpa.

-

Espai existent al barri de Can Serra, corresponent a la zona, bàsicament,
al nord-oest de la Casa de la Reconciliació, com a plaça de la
Reconciliació.

-

Espai existent al barri de les Planes, corresponent a la zona,
bàsicament, sobre l’aparcament soterrat entre els carrers del Teide, de
Granada i de l’avinguda de Catalunya, com plaça de Granada.

-

Espai existent al barri de la Florida, corresponent a la zona verda
enjardinada delimitada al nord pel carrer del Doctor Ramon Solanich i
Riera, des del carrer de Finestrelles fins a la plaça del Cadí, com a jardins
de la Granota.

B) Nomenar diversos espais de la ciutat de la següent forma, que corresponen a
nous trams de carrers que es prolonguen pels extrems per l’execució urbanística,
incloent la desaparició dels trams del carrer de la Metal·lúrgia, pels mateix motiu:
-

Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, nou tram resultant de la prolongació
cap a l’oest, cap al límit amb el terme municipal de Cornellà de Llobregat,
a la zona de La Remunta.

-

Carrer de l’Estronci, trams existents resultants de la prolongació cap al
nord, cap a la frontera amb el terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

-

Carrer de Miralta, tram existent resultant de la prolongació cap a l’est, pel
començament, segons la numeració.
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-

Carrer de Cornellà, tram existent resultant de la prolongació cap a l’est, pel
començament, segons la numeració.

-

Carrer de la Metal·lúrgia, trams desapareguts, al nord del carrer de la
Botànica, que eren als espais ocupats actualment pel Recinte Firal.

C) Donar de baixa els següents noms d’espais públics de la ciutat que han
desaparegut físicament:

-

- Carrer de l’Acer
Carrer de Pedrosa D
- Carrer de Pedrosa E
- Carrer del Cadmi
- Carrer de les Trepaderas

D) Donar de baixa el següent nom d’espai públic de la ciutat i procedir a canviar el
tipus de via d’un altre:
-

Donar de baixa del Text Refós del Nomenclàtor, l’actual plaça de
Canalejas.

-

Canviar el tipus de via, de passatge a plaça, per a l’actual passatge de
Canalejas, que passarà a denominar-se plaça de Canalejas.

SEGON.- APROVAR INICIALMENT , de conformitat amb el punt 2 de l’article 6 de
l’Ordenança del Nomenclàtor de l’Hospitalet de Llobregat, el nou text refós del
nomenclàtor de la ciutat, que incorpora les modificacions efectuades des de
l’aprovació de l’últim nomenclàtor pel ple de data 26 de juliol de 2006:

TEXT REFÓS DEL NOMENCLÀTOR

Abedul, carrer de l'
Aigües del Llobregat, carrer de les
Ajuntament, plaça de l'
Alacant, carrer d'
Albéniz, carrer d'
Albereda, carrer de l'
Albert Bastardes, avinguda d'
Albiol, carrer d'
Alegria, carrer de l'
Alhambra, carrer de l'
Alhambra, parc de l'
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Almadén, carrer d'
Almeria, carrer d'
Alt, carrer
Alumini, carrer de l'
Álvarez de Castro, avinguda d'
Alzina, plaça de l'
Amadeu Torner, carrer d'
Amadeu Vives, carrer d'
Amalvígia, plaça d'
Amapolas, carrer de les
Amat, passatge d'
Amèrica, avinguda d'
Ametller, carrer de l'
Amistat, carrer de l'
Andorra, carrer d'
Àngel Guimerà, carrer d'
Antiga del Prat, carretera
Antiga Travessera, carrer de l'
Antonio Machado, carrer d'
Antonio Machado, jardins d'
Aprestadora, carrer de l'
Arquimedes, carrer d'
Arquitectura, carrer de l'
Arts i els Oficis, carrer de les
Atlàntida, carrer de l'
Aviació, carrer de l'
Avis, plaça dels
Bacardí, carrer de
Badajoz, carrer de
Badalona, carrer de
Baix, carrer
Barcelona, carrer de
Baró de Maldà, carrer del
Batllori, carrer de
Belchite, carrer de
Bellavista, carrer de
Bellvitge, parc de
Bellvitge, passeig de
Bernini, carrer de
Besa, carrer de
Bisbal, carrer de la
Blas Fernández Lirola, carrer de
Blas Infante, plaça de
Blocs de la Florida, plaça dels
Bòbila, plaça de la
Bòbiles, carrer de les

…/…

101

Bonvehí, passatge de
Bosc, avinguda del
Botànica, carrer de la
Bruc, carrer del
Buenos Aires, carrer de
Ca n'Alòs, carrer de
Ca n'Alòs, passatge de
Cabana, parc de la
Cadena, camí de la
Cadí, plaça del
Cal Joan del Ros, camí de
Cal Pau Redó, camí de
Calderón de la Barca, carrer de
Camilo José Cela, plaça de
Campoamor, carrer de
Can Buxeres, parc de
Can Cluset, parc de
Can Colom, plaça de
Can Creixells, parc de
Can Nyac, torrent de
Can Pi, carrer de
Can Polític, passatge de
Can Pujadas, carrer de
Can Serra, avinguda de
Can Sumarro, jardins de
Can Tries, carrer de
Can Trinxet, plaça de
Can Vila, passatge de
Can Xerricó, passatge de
Canal de la Infanta, jardins del
Canalejas, plaça de
Canigó, carrer del
Canyet, urbanització del
Carmen Amaya, avinguda de
Carpa, carrer de la
Carpa, plaça de la
Carrasco i Formiguera, carrer de
Carrilet, avinguda del
Casa Nova, carrer de la
Castelao, carrer de
Castellbò, carrer de
Castellvell, carrer de
Los Castillejos, carrer de
Catalana, rambla
Catalunya, avinguda de
Caterina Albert, carrer de
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Cavall Bernat, carrer del
Cementiri, passatge del
Centre, carrer del
Ceravalls, carrer de
Cervantes, carrer de
Churruca, carrer de
Ciències, carrer de les
Cinca, carrer del
Cirerers, plaça dels
Ciutat Comtal, carrer de la
Clara Campoamor, carrer de
Claret, carrer de
Clavells, carrer dels
Clotet, carrer del
Cobalt, carrer del
Collblanc, carretera de
Collblanc, travessera de
Collserola, carrer de
Colom, carrer de
Colom, passatge de
Comerç, carrer del
Comunitats, plaça de les
Concepció, passatge de la
Congost, carrer del
Constitució, plaça de la
Cooperativa, carrer de la
Cornellà, carrer de
Corominas, carrer de
Cortada, carrer de
Corts, travessera de les
Costa, passatge de
Cotonat, carrer de
Covadonga, carrer de
Creu Roja, carrer de la
Crom, carrer del
Cultura, carrer de la
Cultura, plaça de la
Dalt, ronda de
Digoine, carrer de
Diògenes, carrer de
Doctor Fleming, carrer del
Doctor Gregorio Marañón, carrer del
Doctor Jaume Ferran i Clua, carrer del
Doctor Martí i Julià, carrer del
Doctor Ramon Solanich i Riera, carrer del
Dolors Aleu, carrer de
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Dos, passatge
Dos de Maig, carrer del
Ebre, carrer de l'
Eivissa, plaça d'
El·lipse, carrer de l'
Electricitat, avinguda de l'
Emigrant, carrer de l'
El Empecinado, carrer d’
Empordà, carrer de l'
Empúries, carrer d'
Enginyer Moncunill, carrer de l'
Enllaç, via d'
Enric Morera, carrer d'
Enric Prat de la Riba, carrer d'
Ermita de Bellvitge, carrer de l'
Ernest Lluch, carrer d'
Ernest Lluch, plaça d'
Escorça, plaça de l'
Escorxador, passatge de l'
Escultura, carrer de l'
Església, carrer de l'
Esmaragda, carrer de l'
Espanya, carrer d'
Espanyola, plaça
Esplugues, camí d'
Esplugues, carretera d'
Esquadres, carrer de les
Estadella, passatge d'
Esteve Grau, carrer d'
Estrella, carrer de l'
Estronci, carrer de l'
Estruch, carrer d'
Estudi, carrer de l'
Europa, avinguda d'
Europa, plaça d'
Fabregada, avinguda de la
Farnés, carrer de
Faus, carrer de
Federico García Lorca, plaça de
Feixa Llarga, carrer de la
Feixa Llarga, carretera de la
Felip Pedrell, carrer de
Femades, carrer de
Ferré, carrer de
Ferrer i Guàrdia, carrer de
Finestrelles, carrer de
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Física, carrer de la
Florida, carrer de la
Floridablanca, carrer de
Font, carrer de
Font, plaça de la
Fonteta, camí de la
Fortuna, carrer de la
Fortuny, carrer de
França, carrer de
Francesc Layret, carrer de
Francesc Macià i Llussà, plaça de
Francesc Moragas, carrer de
Francesc Pedra i Lola Peñalver, jardins de
Frederic Prats, carrer de
Frederica Montseny, plaça de
Galvany, carrer de
Garraf, carrer de
Garrofers, carrer dels
Gasòmetre, carrer del
General Manso, carrer del
General Prim, carrer del
Germanes Ocaña, plaça de les
Girona, carrer de
Glòria, carrer de la
Gonçal Pons, carrer de
Goya, carrer de
Granada, carrer de
Granada, plaça de
Graner, carrer de
Granollers, carrer de
Granota, jardins de la
Granvia de l'Hospitalet, avinguda de la
Granvia de l'Hospitalet, parc de la
Gravina, carrer de
Guernica, plaça de
Guilera, passatge de
Hanna Arendt, carrer de
Herrero, carrer d'
Hierbabuena, carrer de la
Holanda, carrer d'
Ibèria, carrer d'
Igualtat, carrer de la
Illes Canàries, carrer de les
Independència, carrer de la
Industrial, travessia
Isaac Peral, carrer d'
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Isabel la Catòlica, avinguda d'
Jacint Verdaguer, carrer de
Jansana, carrer de
Jansana, passatge de
Jardí, carrer del
Jaume Blanchart, passatge de
Jaume Ventura i Tort, carrer de
Jerusalem, carrer de
Joan Brossa, plaça de
Joan Carles I, avinguda de
Joan de Joanes, carrer de
Joan Maragall, carrer de
Joan Pallarès, carrer de
Joan XXIII, carrer de
Joncs, carrer dels
José Agustín Goytisolo, carrer de
Josep Anselm Clavé, carrer de
Josep Bordonau i Balaguer, plaça de
Josep Maria de Sagarra, carrer de
Josep Molins, avinguda de
Josep Pla, carrer de
Josep Prats, carrer de
Josep Sunyol, carrer de
Josep Tarradellas i Joan, avinguda de
Joventut, carrer de la
Juan de Toledo, carrer de
Juan Ramón Jiménez, carrer de
Just Oliveras, rambla de
Justa Goicoechea, carrer de
Lavínia, carrer de
Leonardo da Vinci, carrer de
Libèl·lula, carrer de la
Literatura, carrer de la
Litoral, ronda del
Llançà, carrer de
Llavinés, carrer de
Lleida, carrer de
Lleó, carrer de
Llevant, carrer de
Llibertat, plaça de la
Llobregat, carrer del
Llopis, passatge de
Llorer, carrer del
Llosa, plaça de la
Lluís Companys i Jover, plaça de
Llunàs, carrer de
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Llunàs, passatge de
Luarca, carrer de
Major, carrer
Maladeta, carrer de la
Màlaga, carrer de
Maluquer, carrer de
Manuel Azaña, avinguda de
Marcel·lí Esquius, carrer de
Mare de Déu de Bellvitge, avinguda de la
Mare de Déu de la Llum, carrer de la
Mare de Déu de la Mercè, carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, carrer de la
Mare de Déu de Montserrat, plaça de la
Mare de Déu de Núria, carrer de la
Mare de Déu de Puigcerver, carrer de la
Mare de Déu del Carme, carrer de la
Mare de Déu del Pilar, plaça de la
Mare de Déu dels Desemparats, carrer de la
Maria Artigal, plaça de
Maria Aurèlia Capmany, plaça de
Maria Soteras, plaça de
Marie Curie, plaça de
Marina, rambla de la
Marquesa, parc de la
Martí i Blasi, carrer de
Martí i Codolar, carrer de
Martorell, carrer de
Mas, carrer de
Masnou, avinguda del
Matas, passatge de
Menéndez Pidal, carrer de
Menorca, carrer de
Mercader, carrer de
Mercat, carrer del
Mercat de Collblanc, plaça del
Mestre Candi, carrer del
Mestre Carbó, carrer del
Mestre Clavé, plaça del
Mestre Serrano, carrer del
Metal·lúrgia, carrer de la
Metro, avinguda del
Mig, carretera del
Migdia, carrer del
Miguel Hernández, carrer de
Milagros Consarnau i Sabaté, plaça de
Milans, passatge de
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Mileva Maric, carrer de
Mimoses, carrer de les
Mina, carrer de la
Miner, passatge
Miquel Peiró i Victorí, carrer de
Miquel Romeu, carrer de
Miraflores, avinguda de
Miralta, carrer de
Mistral, carrer de
Modern, carrer
Molí, carrer del
Molines, carrer de
Mont, carrer del
Mont-ras, carrer de
Montseny, carrer del
Montserrat Isern, passatge de
Montserrat Roig, carrer de
Mossèn Homar, plaça de
Mossèn Jaume Busquets, carrer de
Mossèn Lluís Pañella, carrer de
Mossèn Santiago Oliveras, carrer de
Motors, carrer dels
Muns, carrer de
Muntanya, carrer de la
Muses, carrer de les
Naranjos, carrer dels
Narcís Monturiol, carrer de
Natzaret, carrer de
Níquel, carrer del
Nord, avinguda del
Numància, carrer de
Occident, carrer d'
Ocellets, parc dels
Oliveras, passatge d'
Onze de Setembre, carrer de l'
Orient, carrer de l'
Oriental, carrer
Òrrius, carrer d'
Oviedo, carrer d'
Pablo Iglesias, carrer de
Palmeres, plaça de les
Paquita, passatge de
Pare Marchena, carrer del
Pareto, carrer de
París, carrer de
Parral, carrer del
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Patronat, carrer del
Patronat, passatge del
Pau, passatge de la
Pau Casals, avinguda de
Pau Sans, carrer de
Pedraforca, carrer del
Peníscola, carrer de
Pere Pelegrí, carrer de
Pérez Galdós, carrer de
Pi i Margall, carrer de
Piera, carrer de
Piera, passatge de
Pins, carrer dels
Pintor Mestre i Castellví, carrer del
Pintor Sorolla, carrer del
Pirineus, plaça dels
Pius XII, plaça de
Planes, carrer de les
Planes, parc de les
Plini, carrer de
Poeta Llombart, carrer del
Pompeu Fabra, carrer de
Ponent, avinguda de
Pons, passatge de
Ponsich, carrer de
Portugal, carrer de
Prat, carrer del
Prat de la Manta, carrer del
Primavera, carrer de la
Primer de Maig, carrer del
Príncep de Bergara, carrer del
Progrés, carrer del
Provença, carrer de
Provençana, plaça de
Pubilla Cases, carrer de la
Pubilla Cases, plaça de la
Puig i Gairalt, plaça de
Pujós, carrer de
Quart, plaça de
Radi, carrer del
Rafael Barradas, carrer de
Rafael Campalans, carrer de
Ramon Frontera, avinguda de
Reconciliació, plaça de la
Rectoria, passatge de la
Reforma, carrer de la
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Rei En Jaume, carrer del
Remunta, plaça de la
Renclusa, carrer de la
Repartidor, plaça del
Repòs, plaça del
Residència, carrer de la
Reverter, carrer de
Ribera, camí de la
Riera Blanca, carrer de la
Riera de l'Escorxador, carrer de la
Riera de la Creu, carrer de la
Riera dels Frares, carrer de la
Riereta, camí de la
Rius, passatge de
Rius i Carrió, carrer de
Roca i Umbert, carrer de
Rodés, carrer de
Rosa de Alejandría, carrer
Rosalía de Castro, carrer de
Rosell, carrer de
Roselles, carrer de les
Roses, carrer de les
Rosich, carrer de
Rosselló, carrer del
Rossend Arús, carrer de
Rovira, passatge de
Rubidi, carrer del
Sabadell, carrer de
Salamina, carrer de
Salvador Espriu, carrer de
Salvador Seguí, carrer de
Salvadors, carrer de
Salvadors, passatge de
Sanfeliu, carrer de
Sangoneres, carrer de les
Sant Antoni, carrer de
Sant Carles, carrer de
Sant Cristòfol, passatge de
Sant Eugeni, carrer de
Sant Francesc Xavier, carrer de
Sant Isidre, plaça de
Sant Joan, carrer de
Sant Joan, plaça de
Sant Jordi, plaça de
Sant Josep, carrer de
Sant Pere, carrer de
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Sant Pius X, carrer de
Sant Rafael, carrer de
Sant Ramon, carrer de
Sant Roc, carrer de
Sant Roc, carretera de
Santa Anna, carrer de
Santa Bàrbara, carrer de
Santa Eulàlia, carrer de
Santa Rosa, carrer de
Santiago Apòstol, carrer de
Santiago de Compostel·la, carrer de
Santiago Ramón y Cajal, carrer de
Santiago Rusiñol, carrer de
Saurí, carrer de
Segòvia, carrer de
Sénia, jardins de la
Serp, parc de la
Severo Ochoa, avinguda de
Sevilla, carrer de
Simancas, carrer de
Sort, carrer de
Subur, carrer de
Talaia, carrer de la
Tarragona, carrer de
Tecla Sala, carrer de
Tecla Sala, jardins de
Teide, carrer del
Tel·luri, carrer del
Ter, carrer del
Terra Alta, carrer de la
Terra Baixa, carrer de
Terrè, carrer de
Toledo, carrer de
Tomás Giménez, avinguda de
Torns, carrer de
Torrassa, parc de la
Torrassa, ronda de la
Torrent Gornal, avinguda del
Transformador, carrer del
Transversal, carrer
Treball, carrer del
Tuzla, plaça de
UNICEF, plaça de l'
Unió, carrer de la
Uva, carrer de l'
Valeta, carrer de
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Vall, camí del
Vallparda, carrer de
Vaquer, carrer de
Veïns, plaça dels
Ventura Gassol, avinguda de
Via, ronda de la
Vic, carrer de
Vicenç Martorell, carrer de
Victoria Kent, carrer de
Vidre, plaça del
Vidrieries Llobregat, plaça de les
Vigo, carrer de
Vilafranca, avinguda de
Vilanova, avinguda de
Vilardosa, carrer de
Vilumara, carrer de
Vinaròs, carrer de
Vinyeta, carrer de la
Vora del Riu, carretera de la
Xiprer, passatge del
Xipreret, carrer del
Zuloaga, passatge de

TERCER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA aquests acords pel termini de
trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al taulell d’anuncis
municipal i en un dels diaris de més difusió de la província. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
oficials suara esmentades.
QUART.- TENIR PER APROVATS DEFINITIVAMET els anteriors acords pel cas que
no s’hi formuli cap al·legació, reclamació i suggeriment durant el termini d’informació
pública, sense necessitat de cap tràmit ulterior.
CINQUÈ.- DONAR-SE PER ASSEBANETAT de l’assignació del nom de “Centre
Municipal la Florida – Ana Díaz Rico” a l’equipament cultural i de lleure construït a
la plaça els Bolcs de la Florida, zona qualificada urbanísticament 7b, situada al sud
de l’avinguda de Catalunya, envoltada pels edificis de l’esmentada plaça amb els
números següents, en sentit horari: número 7, al sud-oest; números 11, 12 i 13, al
nord; número 16 a l’est; i números 14 i 15 al sud-est, efectuat per resolució municipal
número 47/2013, de 9 de gener.
SISÈ .- TRASLLADAR íntegrament el present acord a la Comissió per a l’Estudi del
Nomenclàtor de la Ciutat, a l’Alcaldia-Presidència, Programa de Participació
Ciutadana , a la Secció de SIG i Cartografia, al Centre de Normalització Lingüística, al
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Centre d’Estudis de l’Hospitalet, a la Federació d’Associacions de Veïns de
l’Hospitalet.

DICTAMEN 7.PER A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ ECONÒMICA
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A
L’ANY 2012, RELATIVA A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI, SUBSCRIT EL DIA 14 DE MAIG DE 2012.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en sessió celebrada el dia 25 de
setembre de 2012, va acordar ratificar el “Conveni de col·laboració i encàrrec de
gestions entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi”, per a l’any
2012, signada per les parts en data 14 de maig de 2012, amb una vigència pel
període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2012.
VIST que del contingut del pacte quart del conveni de data 14 de maig de 2012,
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, es desprenen en
relació al finançament els compromisos següents:
a) Un pagament, per l’import de 46.612 €, en concepte d’aportació inicial i a
compte de l’aportació màxima, per cobrir les despeses dels serveis bàsics i
generals d’atenció ciutadana i assessorament en matèria d’habitatges.
b) Un pagament en funció del nombre d’expedients tramitats en relació amb les
tasques que es deriven de les funciones específiques que l’Oficina Local
d’Habitatge de l’Hospitalet es compromet a dur a terme, d'acord amb els
barems que s’especifiquen al catàleg de serveis de l’Annex I del relacionat
Conveni i que són el següents:

Serveis
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a les
obres de rehabilitació d’edificis d’ús residencial
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud d’ajuts a la
rehabilitació que inclou els informes tècnics previs a les
obres de rehabilitació d’habitatges
Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació, inclosa la
inspecció tècnica

Import per
expedient
tramitat – OLH
33 €

40 €
66 €
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Gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb inspecció
tècnica
Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer
Gestió de les Inscripcions al Registre de sol·licitants
d’habitatge amb protecció oficial, només per al cas de
disposar de Registre Propi

33 €
40 €
50 €
10 €

VIST l’Informe emès en data 31 de desembre de 2012, per la Directora de l’Oficina
Local de l’Habitatge en el que es relacionen els expedients tramitats en atenció amb
les tasques que es deriven de les funcions especifiques de caràcter opcional de
l’Oficina per a l’exercici 2012. S’incorpora com annex al present acord la relació
d’expedients suara esmentada.
VIST l’informe emès per l’assessor jurídic de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat i pel Cap del Servei d’Urbanisme, favorable aquest a l’aprovació de la
present liquidació econòmica.
VIST el pacte tercer, apartat 6, del mencionat Conveni relatiu a l’encàrrec de gestions
entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
subscrit el 14 de maig de 2012, que preveu compensar les despeses de gestió de les
diverses línies d’actuació objecte d'aquell conveni, segons els paràmetres i imports
que s'estableixen en el pacte cinquè, segons el qual els pagaments de les
aportacions econòmiques previstes es tramitaran a favor de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
VISTA la sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya a creditors de data 27 de
setembre de 2012, emesa per la Tresoreria General d’aquest Ajuntament pel qual es
posa de manifest que els ingressos provinents d’aquell ens públic a nom de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’han d’efectuar a l’entitat financera Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria al compte amb número 0182-6035-44-0010015502.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 9382, de 12 de desembre de 2011, pel qual
s’acorda la divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en vuit àrees
executives, es determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme, i
Sostenibilitat, la direcció i gestió de l’oficina municipal d’habitatge així com l’activitat
de mediació en el mercat de lloguer privat per incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb ingressos baixos
(garantia de lloguer just).
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local que preveu que correspon al Ple municipal l’atribució de l’acceptació de
les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres Administracions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la quantitat de SEIXANTA-DOS MIL CENT QUARANTA-NOU
EUROS (62.149.-€) corresponent a la liquidació econòmica relativa al “Conveni de
Col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada
en aquest municipi” per a l’any 2012, signada per les parts en data 14 de maig de
2012, amb una vigència pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de l’any 2012, ratificat per aquest Ajuntament en sessió Plenària celebrada el dia 25
de setembre de 2012, conforme a la liquidació de serveis següent:
Import per
expedient
tramitat –
OLH

Serveis
Pels serveis bàsics i generals d’atenció
ciutadana i d’assessorament en matèria
d’habitatge
Gestió de sol·licituds de cèdules
d’habitabilitat
Tramitació de cèdules d’habitabilitat, amb
inspecció tècnica
Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació,
inclosa la inspecció tècnica
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’edificis d’ús residencial
Avaluació tècnica prèvia a la sol·licitud
d’ajuts a la rehabilitació que inclou els
informes tècnics previs a les obres de
rehabilitació d’habitatges
Tramitació d’ajuts per al pagament lloguer
Gestió de les Inscripcions al Registre de
sol·licitants d’habitatge amb protecció
oficial, només per al cas de disposar de
Registre Propi

46.612€

Nombre de
Sol·licituds

Import

1

46.612€

33 €

192

6.336 €

40 €

29

1.160 €

66 €

3

198 €

33 €

0

0€

40 €
50 €

1
880

40 €
44.000 €

934
Subtotal
Quantitat màxima segons pacte 4 del Conveni
TOTAL A ABONAR

9.340 €
107.686 €
62.149 €
62.149 €

10 €

S’annexa al present acord relació de les activitats realitzades per l’Oficina Local
d’Habitatge de l’Hospitalet contingudes al conveni de col·laboració i encomana de
gestió atorgat entre l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, per a l’any 2012, subscrit el 14 de maig de 2012.

…/…

115

SEGON.- REQUERIR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal que, un cop
contrastades les dades relacionades procedeixi al pagament de la quantitat de
SEIXANTA-DOS MIL CENT QUARANTA-NOU EUROS (62.149.-€) aprovada a
l’acord precedent mitjançant ingrés al compte corrent titularitat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat a l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria amb
número 0182-6035-44-0010015502.
TERCER.- SOL·LICITAR a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de conformitat
amb allò previst al pacte quart, lletra c), del Conveni subscrit en data 14 de maig de
2012 relacionat anteriorment, i un cop justificada una activitat superior per part de
l’Oficina i la Borsa, l’increment de l’aportació econòmica per part d’aquesta Agència
en la quantitat de QUARANTA-CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS
(45.537.-€).
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya,
a l’Oficina Local d’Habitatge de l’Hospitalet, al Tinent d’alcaldia d’Espai Públic,
d’Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme, a la Secretaria General, a la
Tresoreria Municipal i al Servei de Comptabilitat d’aquest Ajuntament.
ANNEX
ACTIVITATS REALITZADES PER L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE
L’HOSPITALET CONTINGUDES AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCOMANA
DE GESTIÓ ATORGAT ENTRE L’AGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, PER A L’ANY 2012,
RELATIU AL FUNCIONAMENT DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN
AQUEST MUNICIPI, SUBSCRIT EL 14 DE MAIG DE 2012.
ANNEX 1.- TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CÈDULES D’HABITABILITAT
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 2.- TRAMITACIÓ DE CÈDULES D’HABITABILITAT, AMB INSPECCIÓ
TÈCNICA
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.
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ANNEX 3.- TRAMITACIÓ D’AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ, INCLOSA LA
INSPECCIÓ TÈCNICA
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 4.- AVALUACIÓ TÈCNICA PRÈVIA A LA SOL·LICITUD D’AJUTS A LA
REHABILITACIÓ QUE INCLOU ELS INFORMES TÈCNICS PREVIS A LES OBRES
DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 5.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS D’AJUTS PER AL PAGAMENT DEL
LLOGUER
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 6.- GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.

ANNEX 7.- GESTIÓ D’INSCRIPCIONS AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS
D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL, NOMÉS PER AL CAS DE DISPOSAR
DE REGISTRE PROPI
Les dades incloses en aquest annex consten transcrites literalment a l’acta original de
la sessió i no s’incorporen a la present publicació de conformitat amb les previsions
contingudes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de
caràcter personal.
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COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement als tretze dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió també votarà favorablement a tots els dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
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A favor.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Abans de passar a la segona part, tal i com s’ha parlat a la Junta de
Portaveus i aquest matí a la Comissió Informativa, hi ha un expedient d’urgència que
demanaria a la Sra. Secretària que fes lectura del seu títol, procediríem a la votació
de la urgència i després a l’explicació per part del ponent.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 8.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.P.R.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA
32/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució de la Tinenta d’Alcaldia de Benestar i Famílies núm.
4901/2012, de 31 de maig, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. J.P.R.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció
molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
ATÈS que l’esmentada resolució Decret i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte
de dos intents infructuosos de notificació en dates 5 i 6 de juliol de 2012, com així
consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i ales efectes
previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOP del 31 de juliol de 2012 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 23 de juliol i 3 d’agost de 2012.
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 l’anterior, la Sra. Instructora va dictar Proposta de resolució en data 26 de
setembre de 2012, mantenint els termes de la resolució d’incoació i del Plec de
càrrecs adjunt; aquesta proposta va ser objecte de diversos intents de notificació
entre els dies 27 de setembre i 2 d’octubre de 2012; per aquesta raó i als efectes
previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOP del 5 de novembre de 2012 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 25 d’octubre i 7 de novembre de 2012
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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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. J.P.R.M., mitjançant resolució núm. 4901/12 de 31.05
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 26 de setembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets als Sr. J.P.R.M., domiciliat al carrer
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció de la Llei 50/1999 de 23 de desembre ,
sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART. – IMPOSAR al Sr. J.P.R.M., domiciliat al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de
la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret
170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Sanció definitiva: : 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. J.P.R.M., domiciliat al
carrer XXXXXXXXXX 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 9.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. B.G.M.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 62/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7505/2012, de 21 de setembre, es va incoar el
procediment sancionador contra el Sr. M.A.B.G., domiciliat XXXXXXXXXXX, de
l‘Hospitalet, per infraccions de la Llei 10/99 de gossos considerats potencialment
perillosos.
VIST que l’ esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades al Sr. B. en data 28 de novembre de 2012.
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.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
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. M.A.B.G., mitjançant resolució núm.7505 de
21.09.2012
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la
Instructora del procediment en data 21.09.2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. M.A.B.G., domiciliat
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre
la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. M.A.B.G., domiciliat XXXXXXXXXXXXX,de Hospitalet, la
comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
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1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
150,00.-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) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

DICTAMEN 10.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. E.D.E.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 65/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que mitjançant Resolució núm. 8141/2012, de 15 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador, número 65/12.
Atès que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’esmentada resolució d’incoació i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat els dies 18 i 20 d’octubre de
2012, per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es
va notificar mitjançant publicació al BOPB del 16 de novembre de 2012 i exposició al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, entre els dies 29
d’octubre i 10 de novembre de 2012.
Atès que no consta la presentació de cap al·legació en el 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 20 de novembre de 2012, s’ajusten a la legalitat vigent.
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VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.
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.- DECLARAR provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 20 de novembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. E.D.E.A., amb domicili
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
QUART. - IMPOSAR el Sr. E.D.E.A., amb domicili XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
les sancions següents:

1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 300,00.-euros (art. 11 Llei
10/1999).
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica com a
GREU, i es proposa una sanció de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 11.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.A.G.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 68/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que mitjançant Resolució núm. 8140/2012, de 15 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador, número 68/12.
Atès que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’esmentada resolució d’incoació i la proposta adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’interessat els dies 18 i 20 d’octubre de
2012, per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es
va notificar mitjançant publicació al BOPB del 16 de novembre de 2012 i exposició al
Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat entre els dies 29
d’octubre i 10 de novembre de 2012.
Atès que no consta la presentació de cap al·legació en el 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 20 de novembre de 2012, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTES les competències resolutòries del PLE, atorgades per l’article 123.1.p) de la
llei 7/1985, LBRL, en relació amb l’article 13.1 de la llei 10/1999, de 30/7, modificada
per l’article 49 de la llei 7/2004, de 18/7, de mesures fiscals i administratives.

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.- DECLARAR provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 20 de novembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
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TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, el Sr. J.A.G.B., amb NIE XXXXXXXXX
i domicili al carrer XXXXXXXXXXX, de l’Hospitalet, en aplicació de l’art. 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
QUART. - IMPOSAR el Sr. J.A.G.B., amb NIE XXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXX, de l’Hospitalet, la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1.

Portar el gos potencialment perillós sense morrió i deslligat a la via pública
(parc infantil). El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, que es qualifica com a GREU, i es proposa una sanció de 300,00.euros (art. 11 Llei 10/1999).

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

DICTAMEN 12.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR J.C.M.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 63/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7501/2012, de 21 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.C.M.M.per infraccions de la llei 10/99
de 30 de juliol.
ATÈS que l’ esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació a l’imputat entre els dies 27 de setembre i 2
d’octubre de 2012 (es va deixar una còpia a la bústia); per la qual cosa i als efectes
de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al
BOPB del 5 de novembre de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament,
entre els dies 25 d’octubre i 13 de novembre de 2012.
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 en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
VIST l ‘ informe de la Instructora
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
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. J.C.M.M., mitjançant resolució núm.7501 de
21.09.2012
SEGON.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la
Instructora del procediment en data 21.09.2012 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. J.C.M.M., domiciliat al carrer
XXXXXXXX de l’Hospitalet , per infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
QUART. - IMPOSAR al Sr. J.C.M.M., domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXXX de
Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb
la quantitat següent:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
150,00.-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) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre
general d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment
perillosos. El que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es
qualifica definitivament com a GREU, i es sanciona definitivament amb
400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.
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DICTAMEN 13.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.P.R.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 67/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7895/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.P.R.M. per presumptes infraccions
de la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos per les següents infraccions:
1. Portar el gos potencialment perillós sense morió ni corretja a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a
GREU, i es proposa una sanció de 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) de
la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general d’animals de
companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que constitueix infracció
de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica com a GREU, i es proposa una
sanció de 400,00.- euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
3. No tenir el gos potencialment perillós inscrit en el Registre municipal, el que
contravé l’article 3 en relació a l’article 7.2.a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a
LLEU i es proposa una sanció de 115,00.-euros (art. 11 de la llei 10/1999).
VIST que l’ esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
objecte de diversos intents infructuosos de notificació i finalment, el dia 22 d’octubre
de 2012, l’ imputat va REFUSAR la notificació, com així consta en la corresponent
diligència, que obra en l’expedient.
VIST l ‘ informe de l’assessoria jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Servei a
les Persones.
ACORDA:
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PRIMER.- RATIFICAR les infraccions núm. 1) i 2) de la proposta de resolució
presentada per la Sra. Instructora de data 9 de novembre de 2012 i en conseqüència
declarar provats el fet que s’hi relacionen
SEGON.- QUALIFICAR els fets:
1) GREU
2) GREU
i declarar el Sr. J.P.R.M., autor de l’ esmentada infracció tal i com es deriva del
procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.P.R.M., amb domicili al carrer XXXXXXX de
l‘Hospitalet, les sancions que es diran:
1)
Portar el gos potencialment perillós sense morió ni corretja a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció; Greu
► Sanció definitiva: 300 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) 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.
► Qualificació definitiva de la infracció; Greu
► Sanció definitiva: 400 euros
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut ambiental de Laboratori i Inspecció i a la Intervenció General.

DICTAMEN 14.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.J.S.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. SA 52/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7502/12 de 21 de setembre , es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.J.S.L., per presumptes infraccions de

…/…

128

la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos per les següents infraccions:
Que l’ esmentada resolució i la proposta de resolució adjunta, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació a l’ imputat entre els dies 27 de setembre i
2 d’octubre de 2012; per la qual cosa i als efectes de l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
LRJ- PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOPB del 5 de novembre de 2012 i
exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament entre els dies 25 d’octubre i 7 de
novembre de 2012, sense que consti 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.
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 en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya
VISTA la proposta de la instructora de l’expedient.
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 Servei a
les Persones.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Sra. Instructora de
data 21.09.2012 contra el Sr. J.J.S.L. i en conseqüència declarar provats el fet que
s’hi relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, al Sr. J.J.S.L., domiciliat al carrer
XXXXXXX de l‘Hospitalet per infracció de la Llei 10/99 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.J.S.L., amb domicili al carrer XXXXXXXXX de
l‘Hospitalet, les sancions que es diran:
1) Portar el gos potencialment perillós sense lligar 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 euros.
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2) No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art. 1.c)
de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció; Greu
► Sanció definitiva: 400 euros
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Sra.
instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 15.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. O.E.N. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
EXPEDIENT DEL SERVEI DE SALUT NÚM. SA 37/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6452/2012, de 18 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. O.E.N., amb domicili XXXXXXXXXX
de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 10/99 sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
VIST que l’esmentada resolució i la proposta adjunta, van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació a l’imputat entre els dies 25 de setembre i 2
d’octubre de 2012 (es va deixar una còpia a la bústia); per la qual cosa i als efectes
de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al
BOPB del 29 d’octubre de 2012 i exposició al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, entre
els dies 6 i 17 de novembre de 2012.
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 desembre de 2012, 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:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. O.E.N., mitjançant resolució núm. 6452 de
18/07/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 17 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. O.E.N., amb domicili XXXXXXXX
de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. O.E.N., amb domicili a XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la
comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
1.- Portar el gos potencialment perillós sense morrió 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: : 150,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. O.E.N., amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJPAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 16.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.G.S. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA 54/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 7898/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.G.S., amb domicili XXXXXXXX de
l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la Tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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ATÈS que l’esmentat Decret i el Plec de càrrecs, van ser objecte de notificació en el
domicili de l’imputat en data 17 d’octubre de 2012, com així consta en la corresponent
diligència de notificació.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat l’atorgament
d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de
que, de no formular al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria
l’elevació de l’expedient per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 15 dies.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 21 de desembre de 2012, 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. J.G.S., mitjançant resolució núm. 7898 de
04/10/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 21 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. J.G.S., amb domicili
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. J.G.S., amb domicili XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la
comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
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
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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).
►Sanció definitiva: : 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. J.G.S., amb domicili
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.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.J.S.L. PER
DICTAMEN 17.INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA
51/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 7900/2012, de 4 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.J.S.L., amb domicili al carrer
XXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la Tinença
de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat l’atorgament
d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de
que, de no formular al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria
l’elevació de l’expedient per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 15 dies.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
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ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions, de data
21 de desembre de 2012, s’ajusta 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. J.J.S.L., mitjançant resolució núm. 7900 de
04/10/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 21 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. J.J.S.L., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. J.J.S.L., amb 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:
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).
►Sanció definitiva: : 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. J.J.S.L., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.

…/…

134

CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 18.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.A.G.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA
71/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 8689/2012, de 26 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.A.G.M., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que la resolució d’incoació núm. 8689/2012, de 26 d’octubre i el Plec de
càrrecs adjunt a la mateixa, van ser objecte de notificació en el domicili de l’imputat
en data 5 de novembre de 2012.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat l’atorgament
d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de
que, de no formular al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria
l’elevació de l’expedient per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 15 dies.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions, de data
21 de desembre de 2012, s’ajusta 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:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. J.A.G.M., mitjançant resolució núm. 8689 de
26/10/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 21 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. J.A.G.M., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. J.A.G.M., amb domicili al carrer XXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la
quantitat següent:
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).
►Sanció definitiva: 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. J.A.G.M., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 19.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. C.C.M.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA
50/12.
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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. 8678/2012, de 26 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. C.C.M.A., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que la resolució d’incoació núm. 8678/2012, de 26 d’octubre i el Plec de
càrrecs adjunt a la mateixa, van ser objecte de notificació en el domicili de l’imputat
en data 15 de novembre de 2012.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat l’atorgament
d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de
que, de no formular al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria
l’elevació de l’expedient per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 15 dies.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions, de data
21 de desembre de 2012, s’ajusta 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. C.C.M.A., mitjançant resolució núm. 8678 de
26/10/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 21 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
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TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. C.C.M.A., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. C.C.M.A., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la
quantitat següent:
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).
►Sanció definitiva: 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. C.C.M.A., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXX 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DICTAMEN 20.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. M.A.B.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. SA
84/12.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 8935/2012, de 6 de novembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M.A.B.G., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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ATÈS que la resolució d’incoació núm. 8935/2012, de 6 de novembre i el Plec de
càrrecs adjunt a la mateixa, van ser objecte de notificació en el domicili de l’imputat
en data 12 de novembre de 2012.
ATÈS que en l’esmentada resolució incoatòria es comunicava l’imputat l’atorgament
d’un termini de 15 dies per a fer al·legacions i proposar prova, amb l’advertència de
que, de no formular al·legacions en el termini expressat, la instructora proposaria
l’elevació de l’expedient per a la seva resolució definitiva.
ATÈS que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en l’esmentat termini de 15 dies.
VIST que la resolució d’incoació ja conté un pronunciament precís sobre la
responsabilitat de la persona imputada.
VIST el que disposen els articles 13.2, 16.1 i 19.2 del Reial Decret 1398/1993, de 4
d’agost, sobre l’exercici de la potestat sancionadora.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions i sancions, de data
21 de desembre de 2012, s’ajusta 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. M.A.B.G., mitjançant resolució núm. 8935 de
6/11/2012.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 21 de desembre de 2012 i en conseqüència declarar provats els
fets que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. M.A.B.G., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. M.A.B.G., amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona
amb la quantitat següent:
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
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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).
►Sanció definitiva: 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. M.A.B.G., amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 13.8 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- 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 sotmet a debat el punt següent.
En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Si no hi ha inconvenient, faríem un vot positiu, no del dictamen, sinó de la urgència, si
tothom està d’acord, en tot cas li dono la paraula al Sr. Fran Belver perquè faci una
explicació breu del dictamen.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Molt breu, bé, tots hem vist el dictamen i l’explicació
forçosament ha de ser molt breu, perquè el vam tenir divendres, que va ser quan els
hi vaig fer arribar el conveni i, a partir d’aquí, han esdevingut tots els tràmits
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administratius per poder composar-lo. Bé, el que aprovem avui aquí, és l’adhesió a un
conveni, un conveni que ha signat el govern central per part de tres ministeris, amb
un reguitzell molt important d’entitats financeres, jo diria que estan pràcticament totes,
sinó totes, i amb la representació del tercer sector. L’objecte d’aquest conveni és que
les entitats financeres posin a disposició habitatges perquè passin a formar part
d’habitatges socials, a través dels quals les persones, les famílies, que es vegin
avocades a un desnonament, per part justament d’aquestes mateixes entitats
financeres, puguin reubicar-se en aquests habitatges.
No tenim opció, no tenim possibilitat, per dir-ho d’alguna manera, d’esmenar el
conveni, de fer aportacions o de proposar canvis, que segurament si ens el mirem
amb deteniment, a tots ens interessaria molt fer alguns canvis o algunes aportacions,
ja que personalment considero que les condicions d’accés, són unes condicions molt
complicades, veurem a quantes famílies finalment es pot donar compliment, amb
aquest conveni poden accedir a aquest tipus d’habitatge. Crec que el nombre
d’habitatges que es posen a disposició, pensem que per tot l’Estat són 6.000
habitatges i encara que no tenim la distribució territorial i que ben segur no serà
directament proporcional, però 6.000 habitatges pel conjunt d’Espanya, pensem que
és una quantitat minsa, que evidentment no solucionarà el problema.
Però el que pensàvem també és que nosaltres com a ciutat, en aquest cas
l’Ajuntament, no podia dir no o no adherir-se a aquest conveni, encara que al final,
per execució d’aquest conveni, només donem sortida a tres famílies o a dos o a una,
és igual, allà on arribem, arribarem, però enteníem que valia la pena ser-hi, haurem
de continuar, ho portem d’urgència, perquè a partir d’aquí s’ha de fer tota una sèrie
de tramitacions i les entitats financeres han de territorialitzar els pisos que posen a
disposició, hem de veure si signem algun tipus d’acord amb les entitats financeres,
hem de fer arribar la nostra adhesió al protocol a la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies, en fi, hi ha tota una sèrie de gestions que, a més a més, hauria d’estar
enllestida abans del 15 de febrer, perquè a partir d’aquí es generen tots els protocols
entre l’Estat i la Federació Espanyola, perquè teòricament el 31 de març ja puguem
començar a ser operatius amb aquest conveni.
Per tant, bé, pensem que és un conveni que va en la bona direcció, pensem que és
manifestament insuficient, però com a mínim, diguéssim, va en la bona direcció i el
que no volíem era deixar passar l’oportunitat, com a ciutat, de poder adherir-nos i si
això els hi serveix, insisteixo, per solucionar el problema, encara que només sigui
d’una família, benvingut sigui.

SRA. ALCALDESSA
Ara passaríem al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió, en primer lloc agraïm la
informació que, malgrat ser via urgència, doncs se’ns ha donat tan ràpid com ha
pogut ser possible, també se’ns ha informat tan via telefònica, com via correu
electrònic, i entenem que aquesta no és la solució definitiva als desnonaments,
segurament no existeix tampoc, podríem dir, així amb majúscula, la solució. No és la
solució tampoc a les necessitats globals de la vivenda social, per part de la gent de
l'Hospitalet, però sí que és una solució, serà una solució per un grup de persones, no
sabem exactament a dia d’avui encara quantes, però, per tant, tot allò que sigui una
aportació a mirar de donar resposta a les necessitats de la gent de l'Hospitalet, per
més que no arribi a tothom, que arribarà a uns quants, nosaltres entenem que és
positiu i que, per tant, ens ajuda a combatre aquesta situació de gran dificultat, de
poder tenir una vivenda digna, per part de molts dels nostres conciutadans a
l'Hospitalet. Per tant, és en aquest sentit que el grup municipal de Convergència i
Unió votarem favorablement a aquest dictamen que ha entrat via urgència. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Bien, estamos ante un convenio que pone a disposición de
las familias que han sido desahuciadas, un total de 6.000 viviendas, a unos precios
de alquiler de entre 150 y 400 euros, por un período de dos años, prorrogable a un
tercer año. Como bien se ha dicho, son los bancos que van a tener que poner a
disposición de las familias estas viviendas, y además el banco no podrá decidir qué
tipo de vivienda, ni en qué lugar, sino que va a depender en aquellas zonas se han
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producido los lanzamientos, que en este caso Cataluña es la comunidad autónoma
donde más desahucios se han producido, que son 13.373 y, por tanto, será Cataluña
donde más viviendas tendrá que poner a disposición de las familias desahuciadas
esos bancos. También se ha indicado que es el 31 de marzo cuando comenzarán la
asignación de esas viviendas y que corresponde ahora al Ayuntamiento hacer una
lista de familias demandantes de alquiler, en función de su mayor o menor necesidad.
¿Cuáles son las condiciones? Hay dos básicas, una es que el desahucio sea
producido a partir del 1 de enero de 2008, la segunda que los ingresos familiares no
superen los 1.600 euros anuales y luego una tercera condición que hace referencia a
la especial vulnerabilidad, que es que ninguno de los miembros de la unidad familiar
disponga de una vivienda en propiedad o que la familia sea numerosa o
monoparental con dos o más hijos a su cargo o con un menor de tres años o que
alguno de los miembros de esa familia, pues tenga una discapacidad superior al 33%
o que el deudor haya agotado el paro o que sea víctima de violencia de género. Por
tanto, hay un abanico de posibilidades, efectivamente no creo que sea esta la
solución, evidentemente que no, pero es una solución que seguramente ayudará a un
número, no sabemos cuántas, ya veremos, a un número de familias de Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs em sembla que s’ha aprovat per unanimitat, per part de tots els grups
polítics, jo crec que és..., en fi, veurem el resultat del conveni, però com a mínim
intentarem que arribi al màxim de famílies possible.
Hauríem, ara sí, finalitzat la primera part, passem a la part de mocions, Sra.
Secretària.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 20 bis.- PER L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET, AL CONVENI PER A LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL
D’HABITATGE.
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 en data 17 de gener de 2013 es va formalitzar el CONVENI PER A LA
CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL D’HABITATGE, entre el Ministeri de Foment, el
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Ministeri d’Economia i Competitivitat, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat;
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, La Plataforma del tercer sector, el
Banc d’Espanya, les associacions en representació de bancs, caixes d’estalvi i
cooperatives de crèdit, l’associació hipotecària espanyola, així com 32 entitats de
crèdit.
ATÈS que el conveni te per objecte promoure la creació, per part de les entitats de
crèdit, de fons socials d’habitatges per a reforçar la protecció dels deutors hipotecaris,
amb la finalitat de posar habitatges propietat de les entitats de crèdit en règim de
lloguer a disposició de persones que hagin estat desallotjades del seu habitatge
habitual per impagament de préstec hipotecari i es trobin en situacions d’especial
vulnerabilitat social.
VIST que el conveni preveu la adhesió de les entitats locals, establint a la clàusula
setena les funcions de col·laboració que assumeixen aquelles entitats locals
adherides al conveni.
VIST que el conveni regula a la clàusula vuitena apartat 2 el procediment d’adhesió a
aquest conveni.
VIST que entre d’altres funcions de col·laboració que preveu el conveni per a les
entitats locals adherides està l’emissió per part dels serveis socials de l’ajuntament
d’un informe sobre la valoració de les circumstàncies socials de les persones
sol·licitants. L’adhesió comporta l’acceptació del compromís de portar a terme una
activitat de caràcter tècnic en el marc del conveni, que per la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya es troba dins de l’àmbit de l’encomana de gestió.
Vist el que disposa l’art. 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, la qual cosa comporta el quòrum de la majoria absoluta per a
l’adopció de l’acord de conformitat amb l’apartat 2 de l’article abans esmentat.
El Ple acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat al CONVENI
PER A LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL D’HABITATGE, acceptant totes les
clàusules i condicions que figuren en aquest conveni, la part dispositiva del qual es la
que figura a continuació:
“CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.

El presente Convenio tiene por objeto promover la creación, por parte de las
entidades de crédito, de fondos sociales de viviendas en el marco de la encomienda
realizada al Gobierno en la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 27/2012,
de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios.
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Estos fondos, que no requerirán personalidad jurídica, tendrán por finalidad la puesta
a disposición de viviendas propiedad de la entidad de crédito, para su arrendamiento
en las condiciones previstas en la cláusula cuarta. Las viviendas serán ofrecidas a
personas que cumplan con las condiciones que se establecen en la cláusula tercera y
que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo
hipotecario, se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad social.

SEGUNDA.- Constitución de fondos sociales de vivienda.
1.Cada entidad de crédito que se adhiera al presente Convenio constituirá un fondo
social de vivienda para cumplir los objetivos del mismo, que estará dotado con el
número inicial mínimo de viviendas que figura en el Anexo I. Las entidades podrán
ampliar las viviendas incorporadas en su fondo social comunicándolo al efecto a la
Comisión de Coordinación y Seguimiento.
2.Los fondos sociales de viviendas constituidos en cada entidad de crédito se
destinarán exclusivamente a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como
consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por la misma entidad de crédito
que constituye el fondo social de viviendas.
No obstante, aquellas de las entidades de crédito intervinientes que no hayan
concedido préstamos cuyo impago haya dado lugar al desalojo de familias con
posterioridad a 1 de enero de 2008, ofertarán las viviendas a las familias que
cumplan los requisitos establecidos en la cláusula tercera aun cuando hayan sido
desalojados como consecuencia del impago de un préstamo hipotecario concedido
por otra entidad de crédito.
3. Las viviendas puestas a disposición de los fondos cumplirán con los requisitos
siguientes:
a) Ser viviendas en propiedad de la entidad de crédito, directamente, o a través de
sociedades participadas por ella.
b) No encontrarse entre los bienes inmuebles adjudicados o adquiridos en pago de
deudas que deban transmitirse a la Sociedad de Gestión de Activos para la
Reestructuración Bancaria de conformidad con lo establecido en el artículo 48.1.a)
del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen
jurídico de las sociedades de gestión de activos.
c) Hallarse en condiciones adecuadas para su uso inmediato y sin necesidad de que
un potencial arrendatario acometa ninguna inversión previa sobre la vivienda.
4. La ubicación geográfica de las viviendas puestas a disposición se inspirará en un
principio de proporcionalidad en relación con la distribución geográfica de la cartera
total de viviendas elegibles de la entidad, y de los municipios en los que se
produjeron los desalojos de los posibles beneficiarios, en la medida que ello sea
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posible y siempre que se disponga de viviendas en la zona geográfica que
corresponda.
5. Las entidades de crédito pondrán a disposición de los posibles beneficiarios, de los
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales colaboradoras y de la Comisión de
Coordinación y Seguimiento, información relativa a las viviendas incluidas en su
fondo social, sus características básicas (tales como, referencia catastral, dirección y
superficie), su distribución por municipios y Comunidades Autónomas, los requisitos
para acceder a un contrato de arrendamiento y los términos básicos del mismo. Esta
información estará igualmente disponible en las sucursales de las entidades de
crédito y en sus páginas electrónicas.
6. La creación del fondo social de viviendas no impedirá que las entidades de crédito
puedan sustituir una de las viviendas ofrecidas por otra de similares características,
siempre que cumpla con los requisitos previstos en este Convenio y se informe
adecuadamente de ello, de conformidad con lo previsto en el apartado anterior.
Asimismo, las entidades podrán acordar con los arrendatarios la sustitución de la
vivienda arrendada por otra de condiciones análogas, manteniéndose en todos los
demás términos el contrato de arrendamiento.

TERCERA.- Condiciones para acceder a las viviendas en arrendamiento.
1.Podrán ser arrendatarios de los contratos de alquiler de las viviendas incluidas en el
fondo social, las personas físicas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual
y cumplan las siguientes condiciones:
a)Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de
ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de
crédito que constituye el fondo social de viviendas.
b) Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008.
c) Que, en el momento de presentación de la solicitud, se encuentre en las
circunstancias siguientes:
1º Que el conjunto de los ingresos de los miembros de su unidad familiar no supere el
límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
2º Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en
propiedad o de un derecho de usufructo sobre una vivienda.
d) Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se
entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
1º Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2º Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
3º Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de hasta tres años.
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4º Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad
superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.
5º Unidad familiar en la que el deudor hipotecario desalojado se encuentre en
situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
6º Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas
que estén unidas con el titular de la hipoteca cuyo impago produjo el desalojo o su
cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad, y que alguno de sus miembros se encuentren en situación personal de
discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente
de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
7º Unidad familiar en que exista alguna víctima de violencia de género, conforme a lo
establecido en la legislación vigente.
2. Se entenderá por unidad familiar la compuesta por el solicitante, su cónyuge no
separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su
edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de
tutela, guarda o acogimiento familiar.

CUARTA.- Términos del contrato de arrendamiento.
1.La renta del arrendamiento estará comprendida entre un mínimo de 150 y un
máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos
netos totales de la unidad familiar.
2.Los gastos del inmueble, incluyendo tributos y obras de reparación, en este caso de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, serán de cuenta del propietario, con
excepción de los gastos por suministros, tales como electricidad, agua, gas o
teléfono.
3. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años. No obstante, el
contrato se prorrogará un año más salvo que la entidad arrendadora, tras una
revaluación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la cláusula
anterior, concluya que estos ya no se cumplen. En este caso, la entidad deberá
notificar a los beneficiarios y a la Comisión de Coordinación y Seguimiento la
extinción del contrato, al menos con un mes de antelación al vencimiento del plazo de
dos años. Para la realización de la revaluación del cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad, la entidad arrendadora podrá acordar la colaboración de los
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales en el mismo sentido previsto en el
apartado 4 de la cláusula quinta.
4. El arrendatario se obligará a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a
conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se
encontraba en el momento de su entrega.
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5. Sin perjuicio de los compromisos asumidos en este convenio, y de conformidad
con la normativa especial de aplicación durante el tiempo de vigencia de este
convenio, los contratos de arrendamiento se regirán por la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

QUINTA.- Procedimiento de asignación de viviendas.
1. Las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito
titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda
habitual del solicitante y trae causa de la propia solicitud, o a las entidades de crédito
a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 de la cláusula segunda.
2. Las entidades evaluarán el cumplimiento de los requisitos previstos en la cláusula
tercera de este Convenio por parte de los solicitantes, admitiendo aquellas solicitudes
que efectivamente cumplan dichos requisitos.
3. Las solicitudes admitidas serán valoradas por las entidades al objeto de priorizar
aquellas que presenten una mayor necesidad o riesgo social. A estos efectos,
ponderarán el riesgo de exclusión social de los solicitantes, en función de la
concurrencia de circunstancias tales como el número de hijos menores de tres años,
número de hijos menores de edad, número de personas con discapacidad,
dependencia, situación de desempleo y que hayan agotado sus prestaciones
sociales, presencia de víctimas de violencia de género, disponibilidad de viviendas
adecuadas en el municipio de residencia de los solicitantes y otros análogos.
Para realizar la referida valoración, las entidades de crédito deberán solicitar informe
a los servicios sociales del Ayuntamiento o Diputación Provincial que corresponda del
municipio de residencia de los solicitantes, siempre que dicho Ayuntamiento o
Diputación Provincial se haya adherido a este Convenio con una anterioridad de, al
menos, quince días a la finalización del plazo de admisión de solicitudes. Dicho
informe valorará las circunstancias sociales de las familias solicitantes y su
elegibilidad a los efectos de lo previsto en esta cláusula. Las entidades locales
adheridas deberán emitir su informe en el plazo de 15 días desde que reciban su
solicitud.
4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, las entidades de crédito
podrán llegar a acuerdos de colaboración con los Ayuntamientos o Diputaciones
Provinciales que correspondan de los municipios de residencia de los solicitantes,
con el fin de que sean estos los encargados de realizar la evaluación recogida en el
apartado 2.
5. Antes del 15 de febrero de 2013, la entidad habrá de publicar los criterios de
valoración en su página electrónica, poniéndolos a disposición de los solicitantes en
las sucursales de la entidad y comunicándolos a la Comisión de Coordinación y
Seguimiento.
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6. Las viviendas se asignarán a las solicitudes recibidas y admitidas antes de la
finalización de cada trimestre, comenzando el 31 de marzo de 2013, en función de la
valoración realizada por las entidades. Los contratos de arrendamiento deberán estar
suscritos antes del día 15 del segundo mes siguiente al de cierre de la aceptación de
solicitudes.
7. Excepcionalmente, cuando existan razones justificadas de carácter social que lo
aconsejen y así lo consideren los servicios sociales de las entidades locales
colaboradoras, los contratos de arrendamiento de las primeras solicitudes recibidas
podrán suscribirse antes del plazo de 31 de marzo de 2013 al que se refiere el
apartado anterior.
8. Los servicios de atención al cliente y los defensores del cliente de las entidades de
crédito atenderán cualquier reclamación que pueda surgir derivada del cumplimiento
del Convenio.

SEXTA.- Plataforma del tercer sector.
La Plataforma del tercer sector se compromete al desarrollo de las siguientes
funciones para el cumplimiento de los objetivos de este Convenio:
a) Asesorar y facilitar el acceso a quienes soliciten información sobre el
procedimiento para solicitar una vivienda de los fondos sociales, mediante la difusión
de este Convenio entre las Organizaciones no Gubernamentales.
b) Participar mediante la designación de un representante en la Comisión de
Coordinación y Seguimiento.

SÉPTIMA.- Entidades Locales colaboradoras.
Las Entidades Locales que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la
cláusula siguiente, se adhieran al presente Convenio y actúen como entidades
colaboradoras, se comprometen al desarrollo de las siguientes funciones para el
cumplimiento de los objetivos de este Convenio:
a) Asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una
vivienda de los fondos sociales.
b) Emitir, en el plazo previsto, el informe sobre la valoración de las circunstancias
sociales a que se refiere el apartado 3 de la cláusula quinta.
c) Colaborar con las entidades de crédito, cuando así lo acuerden con éstas, en la
evaluación de las solicitudes, tal como se dispone en el apartado 4 de la cláusula
quinta.
d) Difundir en su territorio e informar a sus ciudadanos sobre el objeto y contenido del
presente Convenio.
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OCTAVA.- La Federación Española de Municipios y Provincias y la adhesión de
Entidades Locales.
1. La Federación Española de Municipios y Provincias se compromete al desarrollo
de las siguientes funciones para el cumplimiento de los objetivos de este Convenio:
a) Asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una
vivienda de los fondos sociales.
b) Participar con un representante en la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
c) Difundir e informar sobre el objeto y contenido del presente Convenio.
d) Colaborar con las Entidades Locales para el cumplimiento de los objetivos
previstos en este Convenio.
e) Fomentar y tramitar la adhesión de las Entidades Locales al Convenio.
2. La adhesión al presente Convenio por parte de las Entidades Locales lo será con
arreglo al siguiente procedimiento:
a) La decisión de adhesión deberá adoptarse por acuerdo del Pleno de la
Corporación o de la Junta de Gobierno Local, según la distribución de atribuciones
establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
b) La adhesión se formalizará mediante la suscripción por el Alcalde/Presidente del
protocolo que figura como Anexo II al presente Convenio.
c) El protocolo suscrito junto con una certificación del acuerdo plenario serán
remitidos por la Entidad Local a la Federación Española de Municipios y Provincias,
que los hará llegar a la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
Recibido el protocolo de adhesión por la Comisión de Coordinación y Seguimiento, la
Entidad Local podrá realizar las funciones de colaboración con las entidades de
crédito previstas en este Convenio.

NOVENA.- Comisión de Coordinación y Seguimiento.
1. Con el fin de coordinar las actuaciones necesarias para la ejecución del presente
Convenio, así cómo efectuar su interpretación y seguimiento se constituirá una
Comisión de Coordinación y Seguimiento, compuesta por:







1 representante del Ministerio de Economía y Competitividad, que presidirá la misma
y tendrá voto de calidad,
1 representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
1 representante del Ministerio de Fomento,
1 representante del Banco de España,
1 representante de la Federación Española de Municipios y Provincias,
1 representante designado por la Plataforma del tercer sector, y,
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4 representantes de las entidades de crédito, designados por la Asociación Española de
Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de
Cooperativas de Crédito y la Asociación Hipotecaria Española.

2. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de sus integrantes y, al menos,
una vez cada tres meses, para examinar los resultados e incidencias que suscite la
ejecución del presente Convenio. Las controversias, quejas y sugerencias que
puedan surgir entre los intervinientes en su interpretación y cumplimiento serán
resueltas por la Comisión.
La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría y se regirá, respecto a lo no
contemplado en esta cláusula, por las normas de funcionamiento que apruebe al
efecto.
3. La Comisión será informada de las medidas, resultados e incidencias que se
produzcan en la ejecución de los compromisos incluidos en este Convenio.
Asimismo, podrá proponer las medidas que estime oportunas para garantizar la plena
efectividad del Convenio.
4. Las entidades de crédito habrán de presentar a la Comisión de Coordinación y
Seguimiento, con la periodicidad que aquella determine, la información necesaria
para acreditar el cumplimiento de los compromisos previstos en este Convenio. A
estos efectos, la Comisión podrá solicitar cuanta información considere oportuna y,
en particular:
a) Número de solicitudes recibidas y admitidas de conformidad con el
procedimiento establecido en la cláusula quinta.
b) Número de viviendas arrendadas en aplicación de este Convenio y
distribución geográfica de las mismas.
c) Número de familias arrendatarias, en función de diferentes clasificaciones
(renta, condiciones sociales o familiares, etc).
d) Número de contratos de arrendamiento prorrogados.
e) Número de contratos de arrendamiento en situación de impago.
f) Número de desahucios por impagos de la renta del arrendamiento.
g) Número de reclamaciones tramitadas por los servicios de atención al cliente y
defensores del cliente y sentido de su resolución.
h) Modelos de contrato de arrendamiento empleados.
5. Asimismo, la Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá solicitar otra
información a las entidades relativa a las situaciones de dificultad social, relacionadas
con el impago del préstamo hipotecario de sus clientes.
6. La Comisión de Coordinación y Seguimiento podrá solicitar al Banco de España, a
través de su representante en la misma, la recopilación de la información a remitir por
las entidades de crédito de conformidad con lo previsto en esta cláusula.
7. La Comisión de Coordinación y Seguimiento, a través de su Presidente, se
coordinará y podrá intercambiar información con la Comisión de control del Código de
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Buenas Prácticas prevista en el artículo 6 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos,
para el mejor cumplimiento de sus funciones.

DÉCIMA.- Régimen aplicable y vigencia del Convenio.
El presente convenio se regirá por sus propias cláusulas y la interpretación que de las
mismas haga la Comisión de Coordinación y Seguimiento, así como de la normativa
general que resulte aplicable.
El Convenio tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de suscripción.
Las cuestiones litigiosas que surjan de la aplicación de este Convenio, en caso de no
poder resolverse mediante acuerdo de la Comisión de Coordinación y Seguimiento,
se someterán a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Como prueba de conformidad, las partes firman, a un solo efecto, el presente
documento, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.”

(A continuació figuren les signatures de les administracions, associacions i entitats
que subscriuen el Conveni)
Ministerio de Economía y Competitividad; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; Ministerio de Fomento; Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP); Plataforma del Tercer Sector; Banco de España; Asociación Española de
Banca (AEB); Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA); Unión Nacional
de Cooperativas de Crédito (UNACC); Asociación Hipotecaria Española (AHE);
Banca March,S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A. (BBVA); Banco de Caja
España de Inversiones, Salamanca y Soria,S.A. (Banco CEISS); Banco de
Sabadell,S.A.; Banco de Valencia,S.A.; Banco Español de Crédito, S.A. (BANESTO);
Banco Espirito Santo,S.A., Sucursal en España; Banco Grupo Cajatres,S.A.; Banco
Mare Nostrum,S.A. (BMN); Banco Popular Español,S.A. y Targobank,S.A.; Banco
Santander,S.A.; Bankia,S.A.; Bankinter,S.A,; Barclays Bank,S.A.; Caixabank,S.A.;
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent; Caja Laboral Popular Coop. de
Crédito; Caja Rural Castilla-La Mancha,S.C.C.; Caja Rural de Granada,S.C.C.; Caja
Rural de Soria, S.C.C.; Caja Rural del Sur, S.C.C:, Caja Rural de Extremadura,
S.C.C. y Caja Rural de Córdoba, S.C.C. (Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito);
Cajas Rurales Unidas, S.C.C. ; Cajasiete, Caja Rural, S.C.C.; Catalunya Banc,S.A.;
Deutsche Bank, S.A.E.; IberCaja Banco,S.A.; ING Direct, N.V. Sucursal en España;
Kutxabank,S.A. y BBK Bank CajaSur,S.A.U.; Liberbank,S.A.; NCG Banco,S.A.
(Novagalicia Banco); Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C.; Unicaja Banco,S.A.
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Segon.-FACULTAR l’alcaldessa-presidenta per a la signatura del protocol d’adhesió
d’aquest Ajuntament al Conveni, així com per a portar a terme tots els actes
necessaris per a la seva efectivitat.
Tercer.-DESIGNAR l’Oficina Municipal d’Habitatge, com a servei encarregat, en
col·laboració amb els serveis socials municipals de portar a terme les tasques
derivades de l’adhesió d’aquest ajuntament al referit Conveni.
Quart.-TRAMETRE certificat del present acord, acompanyant del document “protocol
d’adhesió” a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en compliment del que
disposa l’apartat 2 de la clàusula vuitena del conveni.
Cinquè.-COMUNICAR el present acord a l’Oficina Municipal d’Habitatge, a l’Àrea de
Benestar i Famílies, a la Intervenció i la Tresoreria Municipals.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 21.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB ELS NÚMS 10054 AL
10667, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 10 DE DESEMBRE AL 31 DE
DESEMBRE DE 2012.I AMB ELS NÚMS. 1 AL 294 CORRESPONENTS AL
PERIODE DE L’1 AL 18 DE GENER DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 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.
10054 de data 10 de desembre de 2012 al núm. 10667 de data 31 de desembre de
2012 i del núm.1 de data 1de gener de 2013 al núm. 294 de data 18 de gener de
2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 22.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS NÚM. 39 I 40 DE 18 I 27 DE DESEMBRE DE 2012 I 1, 2 I 3 DE 8,
15 I 22 DE GENER DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
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Les sessions són les corresponents als números 39 i 40 de 18 i 27 de desembre de
2012 i als números 1, 2 i 3 de 8, 15 i 22 de gener de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, i d’ICVEUiA, número 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
D’acord, la presenta el Sr. Josep Maria García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquesta és una moció que tracta de constatar un
problema que per tots jo crec que és prioritari, tothom està fent una..., entenc que
esta fent una reflexió sobre el tema de la desocupació, és el primer problema que
tenen les persones de tota Espanya, evidentment també de la societat catalana. No
cal donar dades, són conegudes per tots, estem en unes xifres de desocupació
“escalofriants”, pel que suposa de una pèrdua per a les persones que estan en
aquesta situació, d’una pèrdua de rendes per una banda i també de la pròpia
autoestima en molts casos. La cobertura per desocupació durant aquest últim any ha
baixat del 70% al 63% de la població en atur, entenem que la reforma laboral no ha
fet més que agreujar aquesta situació. La reforma laboral que es va aprovar al
Parlament Espanyol ha reduït costos per la banda més feble, per la banda dels
salaris i, per tant, per la banda de l’acomiadament de persones.
Els pressupostos de l'Estat respecte de les polítiques actives d'ocupació, han afectat
subsidiàriament, evidentment, al govern de la Generalitat que a Catalunya, i a d’altres
comunitats autònomes, és l’encarregat de repartir aquests fons, però quan totes les
orientacions de la Unió Europea van per fomentar dues polítiques claus en el
desenvolupament dels territoris, com són les polítiques d’investigació i
desenvolupament i les polítiques actives d’ocupació, precisament aquí anem en la
línea contrària. És evident que si fas polítiques actives, estàs preparant a determinats
col·lectius de treballadors desocupats en la xarxa d’orientació, formació i
requalificació. I que aquestes polítiques actives, a més a més, han d’anar
acompanyades de les polítiques passives, com són les polítiques de rendes i
subsidis.
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Durant l’any passat es va produir la pròrroga, per part del govern d’Espanya, es va
produir la pròrroga del programa Prepara, en unes determinades condicions que
nosaltres entenem que són injustes, perquè han focalitzat un certs càstigs o han
deixat sense cobertura a un determinat col·lectiu de població, que és el col·lectiu de
gent jove, molts d’aquests joves han d’haver retornat a la casa familiar.
La Generalitat, per la seva part, ha reduït significativament els seus programes
d’ocupació i entenc que era en aquest cas, en aquest cas de les polítiques actives
d’ocupació, es tractava de polítiques subsidiàries. No obstant això, la restriccions en
la renda mínima que vam conèixer l’any passat i les reduccions del personal del SOC,
han estat també entrebancs per continuar amb aquest tipus de polítiques.
Creiem que s’està incrementant greument la desprotecció social, creiem que hauria
de ser una política prioritària i que el programa Prepara, en el qual en la resolució
volíem fer una petita modificació per l’anunci que ha fet el Sr. Rajoy, de que
prorrogarà aquest programa, han demostrat la seva eficàcia, sobretot perquè també
quan fem una distribució de rendes, quan fem que determinats col·lectius sense altre
ingrés, hi puguin mantenir al menys unes rendes mínimes, també estem contribuint al
consum d’una altra manera i, per tant, som subjectes també d’una certa minsa per
això o capacitat impositiva.
Per tant, la proposta que fem seria la següent:
Primer, instar a la Generalitat de Catalunya a negociar urgentment amb el Govern de
l'Estat perquè prorrogui el programa de requalificació professional de les persones
que esgotin la seva prestació d’atur, programa Prepara, tal com estava regulat en el
Reial Decret-Llei 1/2011, i aquí és on modificaríem una petita part de la moció i
afegiríem, o sigui, trauríem per sis mesos més a partir del mes de febrer del 2013,
això ho suprimiríem, i afegiríem i la seva pròrroga automàtica fins que l’atur baixi del
15%. La resta continuaria, així mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per
tal de dotar el programa d'estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i
les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social.
Segon, instar a la Generalitat de Catalunya a emprendre mesures per combatre l'atur
juvenil i posar en marxa programes urgents d'ocupació específics per a les persones
joves excloses de l’actual programa Prepara i que continuen tenint grans dificultats
per trobar feina, així com per als col·lectius més vulnerables.
Tercer, instar a la Generalitat de Catalunya a garantir que el servei d’ocupació públic
pugui donar suport de qualitat a totes les persones aturades en la seva tasca de
cerca d’ocupació, donant continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que realitza
atenció a les persones en situació d’atur a Catalunya.
Finalment, 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.
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Gràcies.

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

SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies. Ara els hi passarem un paper en el qual nosaltres fem una esmena en
aquesta moció, que volem que sigui només “in voce” i mirarem que la puguin tenir
també per escrit que sempre és més comprensible. A veure, és un drama la situació
de l’atur que tenim i la resposta que com a conjunt de l’Estat i de país, doncs se li
està donant i, en aquest sentit, entenem que hem de veure quines mesures cal dur a
terme i, per tant, quin tipus de resposta es dóna a les persones que es troben a l’atur.
En aquests moments, com vostè deia, hi ha xifres molt rellevants, per sobre del 20%,
tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat Espanyol i, per tant, en el conjunt de l’Estat
Espanyol inclús per sobre del 25%, per tant, en aquest sentit, és una situació de
preocupació i que cal donar-hi resposta.
El programa Prepara és evident que no és una solució, podríem dir, a l’obtenció de
feina, però sí que és, com a mínim, la possibilitat de tenir uns recursos per mirar de
tirar endavant i que quan s’acaba el subsidi d’atur, doncs les persones..., evidentment
qui ha de donar resposta en aquest sentit al que és la necessitat del subsidi d’atur i
quan s’ha finalitat, és l’Estat que és qui és competent i, per tant, correspon al mateix
donar resposta.
Hem pres nota de la seva esmena que ens ha fet “in voce”, no ho veiem malament i
respecte a aquest punt mateix, nosaltres volíem fer una esmena i ara els hi passarem
per escrit, en la qual el que fem és demanar que se sol·liciti al govern de l’Estat
l’increment de les partides dedicades a polítiques actives d’ocupació, perquè el que
és evident i vostè ho deia, que la forma subsidiària és... la Generalitat ha reduït les
polítiques actives d’ocupació, perquè com tots sabem, doncs el govern de l’Estat ha
reduït en un 57%, que no és una xifra qualsevol, a reduït en un 57% els diners per
poder fer polítiques actives d’ocupació i, per tant, el que fa la Generalitat és gestionar
aquests recursos per donar resposta i, per tant, per poder fer polítiques perquè les
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persones puguin mirar d’adequar els seus currículums, adequar la seva formació i,
per tant, obtenir una feina.
És evident, insistim, que la voluntat és que no es redueixin els recursos, s’incrementin
els programes, s’incrementin els esforços, però insistim, això té un origen i aquest
origen són els diners que el govern de l’Estat Espanyol, doncs decideix que hi haurà
en aquesta matèria. És per això que nosaltres fem aquesta esmena, en el sentit que
quedi negre sobre blanc, doncs de qui és la responsabilitat dels recursos que s’han
de posar en aquesta matèria, per donar resposta a les necessitats de la gent de
Catalunya també, que és, lògicament, insistim, la Generalitat qui ho gestiona, però els
recursos vénen directes d’una partida específica per fer polítiques actives d’ocupació.
I és en aquest sentit que nosaltres presentem l’esmena i si no, lògicament, ens
veuríem obligats a abstenir-nos, perquè ens semblaria que ens fem un flac favor si és
que no dirigim les coses correctament i, per tant, les responsabilitats cadascú les
seves i, en aquest sentit, el recursos que cal posar en aquesta matèria, la
responsabilitat és del govern central. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, entenc que hi ha una esmena, no, ho dic més que res a l’hora de..., no sé si
al Sr. del Río li pot fer canviar alguna posició o no...

SR. DEL RÍO
No es Navidad.

SRA. ALCALDESSA
No es Navidad, doncs Sr. del Río, si vol fer la intervenció, si aquesta esmena...

SR. DEL RÍO
Sí, evidentemente si las cosas se hacen con tiempo, puesto que las mociones las
tenemos con suficiente tiempo, y si se hubiera dialogado y si se hubiera pasado esto
antes y no ahora a cinco segundos o a diez segundos o a un minuto de hacer el
posicionamiento de voto, pues las cosas se hacen de otra manera y se hubiera
podido tratar, negociar, transaccionar y llegar a acuerdos, que yo creo que es lo que
realmente hace falta, esta forma no creo que es la forma de actuar.
Nosotros vamos a votar en contra de la moción. Cuando modificamos el plan Prepara
era porque cuando llegamos al gobierno vimos que no daba solución a los
problemas, menos del 8% de las personas que estaban acogidas al plan Prepara,
pues no asistía a los cursos de formación para la recualificación, menos del 2% de
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las acciones eran destinadas a impulsar el emprendimiento, el 70% de los
beneficiarios que concluían el programa no se insertaban en el mercado laboral, sólo
el 18% lograba colocarse, en ese mercado laboral, durante dos meses después de
haber acabado el programa Prepara y menos del 1%, pues lograba tener un contrato
indefinido.
Era un programa que la ayuda consistía en 400 euros, la hemos ampliado a 450, era
un programa que cada seis meses se tenía que decidir si se prorrogaba o no se
prorrogaba, ahora se ha decidido que no será cada seis meses, sino hasta que el
paro no baje del 20%, entonces ahora ustedes ponen otra cifra, pues un 15%, pues
podía ser el 10% o podía ser el 12%, pero claro, ustedes ponen un porcentaje para,
perdónenme la expresión, llevar la contraria al Partido Popular, si nosotros
hubiéramos puesto el 15, pues seguramente hoy ustedes aquí traerían una moción
que propondrían el 10, por qué, pues para no aceptar que el Partido Popular pues lo
ha puesto, pues fíjense, ya no cada seis meses, sino que ya de forma indefinida
hasta que el paro baje al 20 y posiblemente habrá que bajar ese porcentaje, ya se lo
aseguro que posiblemente habrá que bajarlo y posiblemente así se hará.
Es lamentable la situación que viven nuestras familias, evidentemente que sí, y
tenemos que aportar todos los mecanismos para llevarlo a cabo, pero con los
recursos que también tenemos y creemos que esta prórroga del plan Prepara tal y
como se ha establecido, pues como antes hemos dicho con los pisos, con los
desahucios, quizás no será la solución crear esa bolsa social de viviendas, pero es
una solución y esta también es otra solución y a base de soluciones una más otra,
pues oiga, estamos haciendo lo que realmente se puede hacer, con el contexto en el
cual nos encontramos. Por eso, votamos en contra de su propuesta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Home, és lògic, no espera menys que me la votessin en contra, això és evident,
agrair a la resta de grups que l’han votat a favor. Dir que sí em sembla bé l’esmena
del grup de Convergència i Unió, també és cert que quan es va aprovar la legislació,
entre d’altres la legislació laboral, vostès van anar juntets de la mà al Parlament, això
també és així, per tant, és difícil que després es puguin reconvertir les situacions. No
obstant això, crec sincerament que per part de tots els grups polítics aquesta situació
preocupa, ho crec sincerament, no penso que sigui una..., o sigui, no és una volada
del grup al qual represento o del grup d’Esquerra Unida-Alternativa juntament amb el
PSC, som conscients, perquè ho veiem i veiem la gent que està parada.
Miri, per fer, Sr. del Río, per fer polítiques actives s’ha de creure en elles, si no creus
és difícil i jo, per les exposicions públiques i les expressions que han tingut vostès, el
Partit Popular, crec que no hi creuen. Les polítiques actives han de fer un
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acompanyament juntament amb el programa Prepara, que és un programa de
rendes, perquè aquestes polítiques actives siguin més efectives. No sé d’on treu
vostè les dades, jo tinc els meus dubtes d’aquestes dades, en tot cas, en
determinades situacions socials en les quals estem a prop, diria que si no fos per les
xarxes de solidaritat familiar, ja veuríem com aguantaven aquesta situació i, per tant,
estem en una situació social molt complexa des d’aquest punt de vista, perquè, a més
a més, tothom en totes les enquestes, aquest problema és el problema prioritari que
tenen els habitants de tota Espanya.
Per tant, repeteixo, s’ha de creure en les polítiques actives, més del 50% dels parats
els considerem de llarga durada, perquè porten més d’un any, jo en aquest tema crec
que n’hi hauria d’haver un gran pacte d’Estat i, per tant, de repartiment de rendes,
però s’ha de creure en això, s’ha de creure en una fiscalitat que sigui progressiva i
que atengui d’alguna manera a aquelles persones que estan en pitjor situació i, per
suposat, sabem tots que s’han de quadrar els dèficits i que s’han de fer aquestes
altres qüestions de política macro econòmica.
Però dit això, també s’ha d’exigir en aquells “foros” a qui té la responsabilitat ara, ja
sé jo que el Sr. Zapatero era “tremendo”, però qui té la responsabilitat ara ha d’exigir
en els “foros” on toca, en aquest cas, especialment, dintre del que és la Unió
Europea, que aquest tipus de polítiques no es quedin enrere, perquè al final els
conflictes els tenim a les ciutats i als barris i, per tant, garantir que les persones
puguin d’alguna manera tirar endavant en el seu projecte de vida i tenir una renda
que sigui, si no suficient, si al menys un element per tirar endavant, és fonamental.
El 15%, per què diem el 15%, doncs no, no és per casualitat, ni per una ocurrència
meva, no, és perquè es considera que al voltant del 15%, el que coneixem com l’estat
del benestar, hi pot pagar aquestes rendes d’una manera més continua, més que en
el 20, perquè en el 20 tens inevitablement més despeses i menys ingressos tributaris,
per tant, el 15 no és una ocurrència meva. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón, perdó Sr. García Mompel, la Sra. Borràs havia fet una esmena...

SR. GARCÍA MOMPEL
Sí, sí, li he acceptat.

SRA. ALCALDESSA
Està acceptada, d’acord, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Perdó, però em sembla que m’he perdut, en l’esmena de Convergència, m’he perdut,
perquè nosaltres som proponents també d’aquesta moció i, en tot cas, em sembla
una jugada que no sé, no la qualificaré, però no em sembla correcta en el sentit que
aquí el que no..., o sigui, que jo sàpiga el SOC depèn de la Generalitat de Catalunya,
no? competencialment, per tant, l’esmena de Convergència i Unió que diu, sol·licitar
al govern de l’Estat l’increment de les partides dedicades a polítiques actives
d’ocupació, fins aquí correcte, garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar
suport de qualitat a totes les persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació,
donant continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que realitza atenció a les
persones en situació d’atur a Catalunya, jo penso que això és defugir d’una
responsabilitat, el SOC depèn de la Generalitat de Catalunya i es pot i es deu exigir al
govern de l’Estat què incrementi la partida d’ajut a les persones aturades per cercar
feina, però es deu també assumir la responsabilitat de mantenir la plantilla del SOC i
això, Sra. Borràs, no és responsabilitat del govern de Madrid, sinó que és una
estructura d’Estat de Catalunya i, per tant, l’ha d’exercir la Generalitat de Catalunya.
Vostè, i l’acompanyem en aquest sentit, a continuar demanant al govern de l’Estat a
què incrementi les partides, però mantenir la plantilla del SOC és responsabilitat
seva, per tant, nosaltres en aquest sentit faríem una transaccional, que seria sol·licitar
al govern de l’Estat l’increment de les partides i a la Generalitat el manteniment de la
plantilla.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies. Quan no hi ha acord, oi? Quan no hi ha voluntat d’acord, només fa falta que
sigui un que no en vol i està clar que amb la intervenció del Sr. Alfons Salmerón, està
clar que vostès el que no volen és que votem favorablement aquesta moció. Una
moció en la qual hi ha una part explicativa, que evidentment no ens era còmoda, no
ens era còmoda i estàvem disposats a votar-hi favorablement, no ens era còmoda i, a
més a més, entenem que no respon al 100% a la realitat, d’acord? i a mi m’ha
agradat fer, en la meva primera intervenció, una explicació de dir, escolta, la
responsabilitat de la gent que queda a l’atur, el subsidi és responsabilitat del govern
de l’estat, no és el PIRMI, el PIRMI és una altra cosa i vostès aquí, en aquesta moció,
barregen una cosa amb l’altra, hem fet veure que no ho veiem i estàvem disposats a
passar-ho per alt, fem veure que aquest era un tema en què estrictament vostès
saben que és de reinserció social i laboral, no laboral, laboral és exclusivament del
govern de l’Estat i és la seva responsabilitat. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres
estàvem disposats a fer veure que aquesta part, la part explicativa, doncs ni la veiem
i al final, el que s’acaba votant és la part dispositiva, que és el que acaba valent i el
que acaba tirant endavant.
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Agraïm la voluntat del grup socialista de mirar d’arribar a un acord, però com que això
ho han presentat conjuntament, doncs entenc que no pot ser d’aquesta manera i el
que vostès ens hauran d’explicar és, malgrat la seva laïcitat, com vostès deuen fer a
casa seva el miracle dels pans i els peixos, perquè ja m’explicaran si els recursos qui
els aporta en aquesta matèria i d’una forma claríssima, és el govern central en una
partida específica que és per les polítiques actives d’ocupació, vostè expliqui com ho
manté tot, incrementa, a més a més els programes en matèria juvenil i alhora manté
totes les plantilles, deu ser que vostès, per sort, deuen poder fer el miracle dels pans i
els peixos. Lamentablement, vista la voluntat d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, nosaltres ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Este es el Pleno de aquello de yo esperaba que la actitud
fuera otra, yo también esperaba que la actitud del Partido Socialista fuera otra,
porque la voluntad del Partido Popular era votar a favor de esta moción, pero cuando
hablamos entre nosotros, se dijo que se retiraba un punto de esta moción y luego se
vio que eso, pues no fue así y ustedes decidieron en lugar de quitar ese punto, pues
alterarlo y, evidentemente, eso ha modificado nuestro posicionamiento en el voto,
pero le digo que nuestro posicionamiento era otro.
Los datos son los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que se los
puedo facilitar y, mire, esos datos me dicen que evidentemente hay mucho drama y
hay muchos problemas familiares y que tenemos que seguir trabajando para darles
solución. Pero mire, el segundo semestre del año 2011, que ya estaba el Partido
Popular gobernando, ojo, no les estoy echando la culpa a ustedes, ya estaba también
gobernando el Partido Popular, el paro se cerró con 439.000 parados más, ahora, en
el último semestre de 2012, lo ha hecho con 275.000, o sea, se está reduciendo la
destrucción de empleo. En el cuarto trimestre de 2012, ha habido 100.000 parados
menos que en el cuarto trimestre del 2011, a ver, podrá estar usted de acuerdo o no,
pero se está reduciendo y todo y que es dramática la cifra del paro, todo y decir que
hay que hacer más cosas, puesto que no estamos dando la solución oportuna, pero
esto tardará su tiempo.
Y mire, hoy ustedes y nosotros hemos llegado a un acuerdo sobre el tema de las
preferentes, quizás sería bueno que también llegáramos a un acuerdo en el tema
laboral.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García Mompel ¿quería añadir algo?
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SR. GARCÍA MOMPEL
No, simplement, a veure, per aclarir, que crec que també és oportú aclarir-ho.
Aquesta moció pretenia prorrogar bàsicament el programa Prepara en les condicions
que havíem previst en el Decret que es va aprovar en el 2011, al gener del 2011,
aquesta era la funció fonamental. Respecte de les polítiques actives d’ocupació, al
menys, sí, deixar constància i aclarir que és veritat que són subsidiàries per part de
les comunitats autònomes, en aquest cas de Catalunya, i que estan afectades per
programes en el seu..., o sigui, que són programes que contemplen les plantilles i el
seu personal. Ara, també és veritat que les administracions, les diferents
administracions, doncs poden optar, com tot en política, per posar davant unes
determinades polítiques socials o no posar-les, però sí que és cert, en aquest sentit,
el que manifestava la portaveu del grup de Convergència i Unió.

SRA. ALCALDESSA
Bé, finalment hem votat la moció original, entenc, perquè ni la transaccional, ni la
proposta per part de Convergència. Hem fet la moció inicial o s’ha modificat? Amb
l’esmena...

SR. GARCÍA MOMPEL
Amb l’afegitó que jo havia fet de suprimir un petit paràgraf i afegir un altre.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, la Sra. Secretària ha agafat perfectament la posició, doncs està bé així,
d’acord. Passaríem, estàvem a la primera moció, passaríem ja a les mocions
presentades pel Partit Popular.

Essent les 19.40 hores abandona la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, Regidor
del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 23; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 23.- PER ASSEGURAR EL SUPORT A LES PERSONES ATURADES
MITJANÇANT PRÒRROGA DEL PROGRAMA PREPARA, L’ADOPCIÓ DE
MESURES CONTRA L’ATUR JUVENIL I DE SUPORT DELS DESOCUPATS MÉS
VULNERABLES I GARANTIR UN SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE QUALITAT.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament amb una esmena “in voce”
incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 17 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i
Sánchez; amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha
tancat amb 37.712 persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades
menys a la seguretat social (-4,14%).
ATÈS que l'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a
dia aquest problema i les seves conseqüències són cada vegada més negatives per a
la ciutadania, cada nova previsió del govern estableix un nou rècord de persones
aturades.
ATÈS que l'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a
Catalunya significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.
ATÈS que la reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport
de CIU, basada en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està
provocant una sagnia insuportable en termes d'ocupació.
ATÈS que a més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els
Pressupostos Generals de l'Estat han significat una retallada dràstica de les
polítiques actives d'ocupació, especialment les transferències a Catalunya, amb una
reducció del 34% dels recursos respecte 2012, que ja es va reduir a l’entorn del 58%.
ATÈS que aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut
i acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que
afecten els programes d’orientació, formació i requalificació.
ATÈS que, per altra banda, el Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat cercena de
forma descomunal la protecció dels aturats en suprimir subsidis especials per als
majors de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i en expulsar de la Renda Activa
d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers de
persones aturades es veuran sense protecció alguna en els propers mesos.
ATÈS que l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es
prorroga i reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les
persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda
una lleugera millora en l'import a percebre per les persones aturades amb 3 o més
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persones al seu càrrec, però per altra banda n'exclou l'accés a bona part de les
persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els més
vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a
viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la
ja migrada economia familiar.
ATÈS que igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social
desenvolupades pel govern de la Generalitat també estan significant una baixa
cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap
prestació:
- Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el
retard en el reconeixement de la prestació.
- La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que significa que, a
partir d’aquest mes de gener, les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i
suport a la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida
als requeriments que estableix el programa Prepara.
ATÈS que, per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat
estan abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció,
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per
afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.
ATÈS que, especialment en aquest context, la continuïtat del programa PREPARA tal
com estava concebut en el Reial decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer
ordre. Aquest programa ha mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora
de l'ocupabilitat de més de 450.000 aturats. Aquest programa es basa en una
combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació al mateix temps
que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba sent l’única font de
subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen gens més que
aquests 400€ per poder subsistir.
Per tot l'anterior, els grups polítics del PSC-PM i d’ICV-EUiA proposen a l'Ajuntament
en Ple, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a negociar urgentment amb el Govern
de l'Estat perquè prorrogui el programa de requalificació professional de les persones
que esgotin la seva prestació d’atur (Prepara), tal com estava regulat en el Reial
Decret-Llei 1/2011, i la seva pròrroga automàtica fins que l’atur baixi del 15%. Així
mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa
d'estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major
coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques
d'acompanyament i evitar l'exclusió social.
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a emprendre mesures per combatre
l'atur juvenil i posar en marxa programes urgents d'ocupació específics per a les
persones joves excloses de l’actual programa Prepara i que continuen tenint grans
dificultats per trobar feina, així com per als col·lectius més vulnerables.
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TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a garantir que el servei d’ocupació
públic pugui donar suport de qualitat a totes les persones aturades en la seva tasca
de cerca d’ocupació, donant continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que realitza
atenció a les persones en situació d’atur a Catalunya.
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.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 24, 25, 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, pel que hem comentat, em sembla que faran cadascun de vostès una presentació,
Sr. del Río, Sra. Esplugas i Sr. Díez Crespo, vostès mateixos en l’ordre que vulguin, i
el Sr. Senen també, doncs en l’ordre que vostès vulguin.

SR. DEL RÍO
Sí, muy bien Sra. Alcaldesa. La moción hace referencia a las becas comedor, la
Generalitat de Cataluña ha incumplido su obligación de efectuar el pago de los
comedores escolares, nos afecta, evidentemente, a la ciudad de l’Hospitalet, unas
becas comedor que van dirigidas las familias, a los menores, con mayores
necesidades y que, en este caso, la Generalitat se compromete al pago del 50% del
coste de ese comedor. Ese dinero se entrega al Consejo Comarcal para que lo
distribuya, el Consejo Comarcal no lo ha recibido, no puede hacer frente a ese pago
por problemas de tesorería y han tenido que salir en su auxilio los distintos
ayuntamientos, en nuestro caso de la comarca. Evidentemente, ese retraso en el
pago crea un problema también a los ayuntamientos, pero crea un problema también
a muchas familias, entre ellas, de Hospitalet, que tienen esa necesidad de acudir a
los comedores sociales y según me comentaron, en algunos casos, lamentablemente
es la única comida que reciben también al cabo del día.

Por todo nosotros pedimos, solicitamos a la Generalitat de Cataluña que priorice las
políticas de ayudas a las familias más necesitadas y haga efectivo, en el menor
tiempo posible, el pago correspondiente a las becas comedor de los alumnos de los
colegios. También solicitamos a la Diputación de Barcelona, la creación de un
programa extraordinario de ayudas individuales de comedor escolar a los alumnos,
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en este caso de la provincia, evidentemente, y lo pedimos porque en anteriores
mandatos ya la Diputación de Barcelona, ante la situación económica que padecían
las familias, ya creó un programa de becas comedor dirigido a los niños más
desfavorecidos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquesta moció tracta sobre el tema de l’entorn del
mercat de Santa Eulàlia, especialment del carrer Pareto i el carrer Anselmo Clavé,
que és un dels eixos principals de pas diari de gairebé tots els veïns i veïnes del barri
de Santa Eulàlia. La pavimentació d’aquesta zona, doncs es troba en un estat de
conservació molt malament, en molt mal estat, des de fa molts anys, els panots que
actualment la majoria estan o trencats o es belluguen per tot arreu, fet que provoca
que els vianants quan han de passar per aquestes dues vies, doncs hagin de sortejar
per on trepitgen. Cal afegir, a més a més, que el pas de vehicles, de trànsit rodat,
doncs ha incrementat encara més el deteriorament del paviment que actualment està
malmès.
Aquesta situació, a més a més, provoca que tant joves, com persones grans,
ensopeguin amb aquests panots que estan trencats, provocant accidents i, bé,
provocant cada dia que la gent, sobretot la gent gran, doncs caigui i hagin de venir
ambulàncies i, bé, es donen situacions realment lamentables. Aquesta situació, a
més a més, s’agreuja els dies de pluja que, a més a més, s’incrementa amb el perill
de relliscades i accidents.
Hem presentat des del grup municipal aquesta moció, arran de les queixes reiterades
dels veïns i dels comerciants de l’entorn del mercat de Santa Eulàlia, que lamenten la
mala imatge que es dóna de l’entorn del mercat de Santa Eulàlia, a més a més,
consideren que la solució que a dia d’avui s’està donant quan es trenquen els panots,
doncs no és la adient. A dia d’avui el que s’està fent és posar tot de pagats al voltant
del barri i al voltant de la zona del mercat, com a solució que realment no és
l’adequada. Per il·lustrar aquesta moció, nosaltres hem, bé, vaig anar l’altre dia a fer
un seguit de fotografies per il·lustrar la moció, la gent quan em veia fer fotos, bé,
lamentaven la situació i em deien que, a més a més, el que havia de fer és recollir
firmes directament per solucionar aquesta situació i sí que és veritat que potser les
fotografies no són l’explicites que haurien de ser i és que el fet que sigui que el
paviment es belluga, doncs en fotografia no queda massa explicitat.
I, en aquest sentit, des del grup municipal el que proposem és, doncs que s’iniciï en
aquest primer semestre d’aquest any 2013, les actuacions necessàries per tal de
canviar aquests panots d’aquesta zona que envolta el mercat de Santa Eulàlia i
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canviar-los per altre tipus de paviment que solucioni definitivament el problema de sòl
que pateix aquesta zona. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
La siguiente moción trata de la problemática de los grafitis en los establecimientos
comerciales. El Ayuntamiento dispone de un servicio gratuito de limpieza de
fachadas, pero este servicio sólo es para comunidades de vecinos y para propietarios
particulares, no para comerciantes.
El objetivo de este servicio, el objetivo que se pretende con ese servicio gratuito es
mejorar el paisaje urbano de la ciudad, un objetivo realmente difícil de conseguir, si
no se actúa en las persianas de los comerciantes, ya que muchas calles de la ciudad
presentan un aspecto realmente sucio, dejado, degradado, cuando los comerciantes
bajan las persianas, están las persianas llenas de tags, llenas de grafitis, llenas de
pegatinas y bueno, el conjunto de la calle, pues queda como muy sucio.
Ya en el año 2008 presentamos una moción en el mismo sentido, que fue votada en
contra por el equipo de gobierno, han pasado más de cuatro años, el problema
persiste y, por todo ello, pedimos que se estudien fórmulas para paliar este problema.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Senen.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Presentábamos una moción que más allá de instar de una
institución a otra, lo que pretendíamos era plantear el debate sobre qué mensaje y
que propuestas enviamos a nuestros vecinos en materia de medioambiente. Supongo
que la mayoría de ustedes ya conocen el texto, pero para quienes no lo sepan, era
una moción que lo que pedía era la retirada para la reorientación de la campaña “on
vas envàs”, esto era básicamente por dos razones. La primera, porque la campaña
no se ajusta a la verdad y la segunda, porque en parte confunde a los que ya reciclan
y puede generar el efecto contrario, que es el efecto de saturación y de cierto
rechazo.
Desde el PP catalán somos conscientes que esa campaña es una paga de
Ecoembes, pero queríamos destacar tres aspectos. Por una parte, es una campaña
que impulsa el Área Metropolitana, segundo, es una campaña que firman unas
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cuantas instituciones públicas de Catalunya y tercero, Ecoembes realiza un servicio
que los ayuntamientos tienen estandarizado, por tanto, alguna responsabilidad
tenemos los poderes públicos. Cabe preguntarse si un ciudadano de a pie ve la
diferencia entre una campaña institucional y otra que no lo es, pero que impulsa una
institución, pero que paga un privado, pero que finalmente firman otras instituciones.
Somos conscientes que esta campaña terminó el 25 de enero y, por lo tanto, no tiene
sentido someter a votación este texto, retiraremos la moción, pero queríamos decir
estas palabras para plantear la siguiente reflexión que es que creo que estamos en
un momento en el que todavía no hemos conseguido cumplir el mínimo cívico que
sería que todo el mundo tirase la basura a los contenedores, evidentemente la
mayoría de gente de Hospitalet sí que lo hace, pero hay casos como…, esta mañana
estaba mirando en la calle Mayor o en la calle General Prim, hay casos en los que
todavía se tira la basura a las papeleras, entonces simplemente la siguiente reflexión,
no será mejor, en lugar de hacer una campaña institucional enfocada a minimizar el
coste de una determinada empresa, hacer campañas que fomenten el reciclaje o que
fomenten ciertos usos cívicos con la basura. Creo que algo estamos haciendo mal,
retiramos la moción, pero declinamos ciertas palabras por si los demás grupos tienen
a bien valorarlo. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara passem al posicionament de la resta de grups polítics, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, Plataforma per Catalunya votará favorablemente la moción sobre las becas del
comedor que ha presentado el grupo del Partido Popular, la verdad es que en este
caso los retrasos en el pago afectan directamente a muchas familias de la ciudad y
nos encontramos con un caso preocupante de que con la situación de crisis que hay
hoy en día, con las necesidades que tienen las familias, esperemos que no, pero nos
podemos encontrar que algunos niños no lleguen a tener la nutrición que debían
tener, con lo que las consecuencias a corto plazo y a largo plazo, pueden ser
bastante negativas.
Entendemos que tiene que haber ajustes en los momentos que hay, pero no
precisamente en estos campos, vemos que si la cantidad es de un millón corto de
euros, como presenta la moción, hemos visto ahora que han salido las ayudas que ha
dado la Generalitat y nos encontramos que con dos ayudas que han dado a dos
compañías de teatro, cubrirían el millón de euros este. Por tanto, yo creo que la
Generalitat y, bueno, todos los gobiernos, pero en este caso que afecta a la
Generalitat, tiene que plantearse seriamente cuales son las prioridades y dar un
millón de euros o mucho más que ha dado, a compañías de teatro y dejar a niños sin
becas de comedor, pues está claro que no es la prioridad del grupo de Plataforma per
Catalunya en este caso. Por eso, votaremos la moción favorablemente.
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Sobre la moción que traían del entorno del barrio de Santa Eulàlia, hemos pasado por
las calles de las cuales ustedes han traído las fotos y es cierto que hay bastantes
desperfectos en esas calles, entonces, aparte de la mala imagen, y del riesgo que
pueden dar, pues bueno, consideramos que sería positivo que se arreglase y, por
tanto, no tenemos ningún inconveniente en votarles a favor la moción, como también
les votaremos a favor la moción sobre el servicio de limpieza de grafitis, que lo único
que está dando realmente, es una mala imagen a la ciudad, una imagen de suciedad,
que precisamente es uno de los problemas que en esta ciudad más comentan los
vecinos, incluso en el último estudio sociológico que se ha hecho, la suciedad de las
calles es uno de los principales problemas para los vecinos de nuestra ciudad, por
tanto, repito, les votaremos también favorablemente a esta moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. Pel posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa respecte de les mocions, les quatre mocions, bé, ara ja tres, del
Partit Popular.
Respecte de la primera que ens presentava el Sr. del Río, de les beques menjador,
agraeixo, evidentment, la moció i ja avanço que la votarem afirmativament, perquè és
una moció, entre d’altres coses, que ens permet explicar que malgrat la crisi
econòmica que estem vivint, malgrat les grans necessitats que les famílies de la
nostra ciutat i de tota Catalunya estan patint, doncs el departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, amb la consellera Rigau al front, doncs als darrers
dos anys ha disminuït les beques per famílies sense recursos a les escoles, les ha
eliminat directament, les beques de 0-3, que per cert ha assumit en bona part aquest
Ajuntament. El departament també ha reduït les beques de menjador a les escoles
d’infantil-primària d’aquesta ciutat, cada any que porten vostès governant, han reduït
100.000 euros l’aportació de beques menjador a la nostra ciutat. I també la darrera
cosa que ha fet el departament en aquest temps de crisi, ha estat, a més a més, fer
patir a les escoles per un retard del pagament de més de sis mesos les beques del
curs anterior. I, finalment, ha hagut d’estar aquest Ajuntament i algun altre, els que
han hagut de suplir els diners i avançar els diners de les beques menjador del primer
trimestre d’aquest curs, perquè escoles i empreses de cuina no patissin, com van fer i
van patir molt durant el curs passat.
Malgrat tot, el Sr. del Río, quan vostè fa quinze dies em trucava, doncs per demanar
algunes dades de beques d’aquest curs, em comentava que intentaria fer un treball
dins de la Diputació de Barcelona, que ens ajudés a suplir aquesta circumstància, jo
em pensava que com vostès, malgrat l’acord d’Esquerra Republicana i Convergència
i Unió, malgrat això vostès encara governen a la Diputació de Barcelona, que vostè
faria una feina interna dins de la Diputació, en tot cas, el que m’he trobat ha estat una
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moció, espero que també estigui treballant a la Diputació per això, potser, fins i tot, ja
està vostè situat en clau d’oposició a la Diputació i per això ja planteja aquests temes.
Però, en tot cas, jo no esperava tant una moció com que vostès poguessin treballar,
perquè vostè el que fa avui, és demanar-se a si mateix una mesura que pot plantejar
en el Ple de la Diputació i vostè és govern dins de la Diputació.Una institució que jo
vull agrair, doncs que ja ha ajudat als municipis als darrers anys, en suficiència
alimentaria de 0-3 i que també veuria positiu que pogués ajudar a suplir les greus
mancances que en aquests moments la Generalitat ens posa sobre la taula.
A més a més, jo crec que la seva moció té una altra mancança que és que no s’ha fet
ressò d’una dada important que li vaig facilitar, que és que aquest Ajuntament, des de
la regidoria de Benestar i Famílies, triplicarà o quadruplicarà la partida que dedicarà
al 2013, a completar aquestes beques de menjador a la ciutat. Per tant, bé, m’hagués
agradat, primera, que s’hagués ja produït un acord a la Diputació, gràcies al seu
treball en el govern de la Diputació, tenim una moció, espero que la moció fructifiqui, i
també m’hagués agradat que hagués incorporat l’esforç que aquest Ajuntament està
fent en temes de beques menjador. I una tercera qüestió, també li suggereixo que li
expliqui el bon fer del nostre Ajuntament a l’Alcalde de Badalona, Sr. García Albiol,
perquè també pugui fer una tasca similar a la nostra, doncs avançant aquests diners
de beques menjador.

Essent les 19.54 hores entra a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, Regidor del
grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Pel que fa a la segona moció de la Sra. Esplugas, jo li demanaria que retirés la
moció, perquè em consta que, des de la regidoria competent, ja s’ha redactat un
projecte molt més ampli, molt més complert del que vostès proposen a la moció i crec
que és un projecte que entenc que ara es podrà debatre o es podrà parlar en el
òrgans que acabem de constituir o que es constituiran properament en el si del barri
de Santa Eulàlia. Per cert, la felicito per la innovació que significa, jo crec que la seva
moció tindrà un abans i un després, ho dic perquè vostès han inclòs material gràfic,
imatges gràfiques a les mocions i jo crec que, a partir d’ara, a no ser que a la
Secretària li porti masses problemes, és possible que obri un abans i un després en
la presentació de les mocions amb imatges.
A la tercera moció, la dels grafitis, la votarem favorablement, per tant, estem d’acord
en què es faci l’estudi perquè s’ampliï el servei als comerciants. I la darrera moció,
malgrat que vostès l’han retirat, la d’envàs on vas, com han fet vostès la seva
intervenció, doncs jo també la faré i amb sinceritat els hi donaré la benvinguda a
l’ecologisme polític, malgrat tot hi ha alguns errors a la moció, no es tracta d’una
campanya que impulsa exclusivament l’Àrea Metropolitana, sinó que bàsicament la
impulsa la Generalitat de Catalunya, a través del departament de Territori i
Sostenibilitat i de l’Agència de Residus de la Generalitat.
I li deia que ens agrada aquesta moció i que li donem la benvinguda, perquè tinc la
sospita que vostès es van inspirar en un article que va sortir el dia 12 de gener, en el
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qual el nostre diputat, el Sr. Salvador Milà, el 12 de gener a El País, doncs ja vam ser
els primers que vam denunciar que la campanya de reciclatge “envàs on vas”, era
una campanya que creava confusió, perjudicava el treball previ en favor del
reciclatge, així ho deia el Sr. Milà, el nostre diputat al Parlament de Catalunya i,
evidentment, només pretenia defensar o afavorir els interessos de les empreses
productores d’envasos. Per tant, les empreses que paguen aquest anunci, el que fan
bàsicament és dir-li a la població que només recicli allò que elles podran després
cobrar i no tot allò que s’ha de reciclar als contenidors. Per tant, deia el Sr. Milà que a
aquestes empreses no els interessa el residus que no siguin envasos, perquè no
cobren pel seu reciclatge.
I, per tant, entenem que aquesta és una campanya, com vostès posen a la moció,
que confon a la ciutadania, desmunta tota la informació que des d’aquest Ajuntament
i d’altres ajuntaments, han fet a la ciutadania i, per tant, també afirmaven que
nosaltres ens comprometíem a impulsar una Llei catalana d’envasos i residus, en el
Parlament de Catalunya. Per tant, l’haguéssim votat a favor, però vostès han retirat la
moció, però en tot cas, bé, per explicar-los això que vam ser els primers en sortir al
Parlament de Catalunya, criticant aquesta campanya que ha perjudicat molt el treball
pel reciclatge en el nostre país. Gràcies.

Essent les 19.58 hores abandona la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, Regidora
del grup municipal de Convergència i Unió.

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

SRA. CLAR
Sí, jo donaré el posicionament de vot de Convergència i Unió en les dues primeres
mocions i després li passaré la paraula al meu company, el Sr. José Lluis Pérez.
A veure, referent a la primera moció de les becas comedor, Sr. del Río, si no fos
perquè el tema és tan seriós i tan preocupant i realment el tema de pobresa és un
tema és un tema molt greu i el tema de pobresa infantil encara el considerem més
greu, li diria que aquesta moció és de conya, aquesta moció sembla una chirigota de
Cadiz, està plena de falsedats, n’hi ha coses que són directament mentida i n’hi ha
coses que vostè les sap de primera mà, perquè Sr. del Río, aquí tots en sabem i en
sabem moltíssim, sembla ser. Vostè Sr. del Río és el portaveu adjunt del grup del
Partit Popular al Consell Comarcal, vostè està a les juntes, vostè rep la informació de
primera mà, fa quatre dies, Sr. del Río, vostè parlava en el Consell Comarcal referent
al pressupost del Consell Comarcal. Sr. del Río, vostè sap d’on vénen els problemes
de tresoreria del Consell Comarcal, Sr. del Río, vostè sap perfectament, perquè
llegeix la Secretària, davant de tothom, que el problema del pagament de la
Generalitat és històric des dels principis del Consell Comarcal, Sr. del Río.
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Vostè sap Sr. del Río que el departament d’Ensenyament de la Generalitat, la
transferència que fa al Consell Comarcal no és per partides, sinó que és en gruix i la
del departament d’Ensenyament inclou les beques menjador, el transport escolar, el
transport adaptat, etc, pels nens. Sr. del Río, vostè això ho sap. I vostè sap, perquè li
ha dit la Secretària del Consell Comarcal, que històricament sempre ha pagat tard la
Generalitat, sí és cert que en els últims anys s’ha endarrerit un sis mesos
aproximadament. Vostè sap, Sr. del Río, que el principal problema del finançament
del Consell Comarcal ens ha vingut per REGESA, Sr. del Río. I ho sap perfectament,
perquè vostè va fer la pregunta i se li va contestar Sr. del Río, el principal problema
ens ha vingut per REGESA. El segon problema ens ha vingut per la no renovació de
línies de crèdit i això es va parlar ara fa dues setmanes, Sr. del Río, i vostè hi era
davant.
Aquesta moció és demagògica, demagògica 100%, vostè té la cara, perquè no es pot
dir d’una altra manera, la cara de dir que dado que la prioridad deben ser las políticas
sociales destinadas a ayudar a quién más lo necesite, perdó, no han fet comes, todo
seguido, máxime ante el actual momento de crisis económica donde tantas familias
catalanas tienen serias dificultades para llegar a final de mes. Sr. del Río, que vostès
estan governant a Madrid, que des de Madrid ens han tancat totes les aixetes, que no
només ens tanquen les aixetes, sinó que ens tanquen la possibilitat d’incrementar els
ingressos a través de diferents tipus d’impostos. Sr. del Río que han reduït el 47% de
les ajudes destinades a l’ocupació. Sr. del Río què passa amb la Llei de la
Dependència. Sr. del Río què passa amb les polítiques actives d’ocupació per les
persones amb discapacitat. Sr. del Río que les puces les tenen a sobre, les tenen a
sobre Sr. del Río.
Després, hi ha un altre paràgraf que diu, i aquí demano disculpes perquè no sóc
capaç de llegir-lo tal i com està escrit, perquè és un paràgraf que no hi ha ni una
coma, llavors, jo de tant en tant pararé per respirar, per no morir més que res: Dado
que lamentablemente para el gobierno de la Generalitat formado por CiU y ERC, -coi
jo no ho sabia que Esquerra Republicana estava al govern amb Convergència i Unió,
però bé, ojo- la prioridad no es salir de la crisis económica y ayudar con ello a los
miles de catalanes en paro sino gastar más de 100 millones de euros en el
mantenimiento de embajadas por todo el mundo y la creación y duplicidad de nuevas
estructuras de Estado con el consiguiente coste económico que pagaremos entre
todos con el aumento previsto de impuestos. Déu meu d’on han tret aquests 100
milions de les embaixades, Sr. del Río, aquest tema de les supuestas embajadas que
vostè diu, es va debatre en aquest Ple fa quatre dies, se li van presentar els números
vostè mateix va veure, perquè es van presentar els números, que les supuestas
embajadas són oficines comercials i no estan por todo el mundo, ni muchísimo
menos, que estan donant suport els empresaris catalans que van a invertir o a buscar
negoci en aquests països i que s’autofinancen, i se li van donar en concret els
números de les que n’hi havia a Nova York, que s’autofinançaven, que als catalans
no ens costa ni un duro. Lamentablemente para eso sí hay dinero, pero no para las
becas comedor de 2.294 niños de l’Hospitalet.

…/…

174

Sr. del Río, si no fos perquè és tan seriós, seria risa i ara el que fa és plorar, perquè
són falsedats i vostè igual que jo ha rebut la informació i vostè igual que jo sap que
gràcies a un acord, un conveni que va haver-hi amb l’Ajuntament de l'Hospitalet, no hi
ha cap nen de la nostra ciutat que tingui dret a la beca menjador i que no l’estigui
rebent actualment. Vostè sap que el problema no és de les beques menjador, vostè
sap que el problema és que la beca menjador cobreix el 50% del cost de l’alimentació
a les escoles d’aquests nens. I vostè sap perfectament que lamentablement hi ha
moltes famílies de la nostra ciutat que han optat perquè els nens no es quedin a dinar
a les escoles i endur-se’ls a casa, perquè no poden fer front a aquest 50%, malgrat
que n’hi ha molts convenis i molta col·laboració amb la Creu Roja i amb d’altres
entitats de col·laboració a la nostra ciutat.
I vostè sap Sr. del Río que l’import que destina el departament d’Ensenyament a
aquestes partides que li he comentat abans, perquè no són partides finalistes, la
transferència que es fa des del departament d’Ensenyament no és per beques
menjador, sinó que és per gruix de despeses, és exactament la mateixa partida pel
curs 2012-2013, que pel curs anterior, Sr. del Río, perquè a vostè se li ha notificat i se
li ha notificat per escrit Sr. del Río. Trobo que s’ha de ser molt poc curós i molt
demagog, per presentar aquesta moció tal i com s’ha presentat. I per tot això que
acabo d’exposar anterior, votarem en contra.
Referent a la següent moció, la votaré favorablement, la votaré favorablement perquè
realment l’entorn del mercat està que fa vergonya veure’l i no és d’ara, com molt bé
ha dit vostè, si no que fa molt de temps. El nostre grup de Convergència i Unió ja va
presentar preguntes en el seu moment, referent a aquest tema, en repetides ocasions
i hem arribat a la conclusió que el problema és dels panots que li posen al terra, que
són defectuosos o que passa alguna cosa, perquè no és normal el tipus de moviment
que fan. El que sí que és cert que al voltant del mercat, com és normal, n’hi ha molta
circulació de vehicles pesants, que vénen a fer càrrega i descàrrega, i potser és per
això, però llavors és que no s’ha estudiat bé el tipus de terra que s’ha de posat al
voltant del mercat, però el que està clar és que això s’ha de solucionar d’alguna
manera. I li passo la paraula al meu company. Gràcies.

Essent les 20.05 hores entra a la sessió la Sra. Meritxell Borràs i Solé, Regidora del
grup municipal de Convergència i Unió.

SR. PÉREZ
Gràcies. En el tema de la tercera moció de neteja dels grafitis, ja ens ocupava i
preocupava en el 2005, ens queixàvem de l’incompliment de les ordenances del
civisme en aquest assumpte. Prèviament a una bateria de preguntes, vam presentar
al mes de juny d’aquell any, una moció que, per cert, va ser rebutjada, demanant la
seva neteja, donat que fins i tot els edificis del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic es trobaven immersos en el problema de les pintades. Ens vam bolcar
en una campanya de recollida de signatures, amb prou èxit, la qual cosa, si més no,
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va provocar una acció del govern, anunciant el destinar més recursos a la neteja i a la
creació d’una brigada especialitzada en la neteja dels grafitis.
Nosaltres considerem els comerciants, un element important de la ciutat, molt
important, perquè donen un servei, a més a més, generen riquesa i, a més a més, a
més, generen treball per si mateixos i per altres persones. Per tant, votarem a favor
d’aquesta moció, perquè creiem que no hi ha raons objectives per excloure els
comerciants, d’un servei municipal com aquest.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ens hem posicionat tots els grups polítics, per part del grup socialista, Sra.
Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En referència a les beques de menjador, a veure, vagi
per endavant que votarem afirmativament, per les propostes que fan, però és obvi
també que el contingut i l’explicació ens sembla una mica peculiar. Permeti’m Sr. del
Río, vostè és una persona informada, em consta que ho és, llavors vostè segurament
també deu conèixer el “Plan concertado”, que es tracta fonamentalment de un acord
entre l’administració de l’Estat, l’administració autonòmica i l’administració local, en
matèria de serveis socials, per donar suport als serveis socials bàsics i, miri vostè per
on, i li posaré fàcil, ja veurà com sí.
Miri, en el 2011, el govern de “la herencia que hemos recibido”, va deixar 85 milions
d’euros pel “Plan concertado”. Vostès en el 2012 van decidir que amb 50 milions ja
n’hi havia prou. Aquest any 2013 han decidit que amb 30 passem, això vol dir que es
veuran afectats els serveis socials bàsics. També carrega contra les despeses pels
menors amb dificultats socials i maltractats, no parlem de teleassistència, ja vam
parlar en l’anterior Ple, i no parlem de la Llei per a la dependència. Jo no sé si vostès
han pensat en prioritzar, no sé si han pensat en prioritzar les polítiques socials, però
molt àgils sembla ser que no han estat, o si de cas no ha estat el seu interès en
prioritzar en temes de pressupost.
Que no pateixi ningú, que no pateixi ningú, tots els nens de l'Hospitalet que tenen dret
a beca de menjador, poden estar segurs que la tindran i poden estar segurs que la
tindran, perquè l’Ajuntament sempre ha fet front a aquelles beques que quedaven
fora de l’estimació del Consell Comarcal i que, a més a més, s’ha pagat el 50% que
moltes famílies no poden pagar. Una novetat també és que els nens de l'Hospitalet
que tenen dificultats en la seva alimentació, perquè fallen les necessitats bàsiques
d’altres administracions que les atenguin, també podran esmorzar a l’escola i també
l’Ajuntament serà qui es farà càrrec d’aquesta qüestió. A veure, fonamentalment,
perquè nosaltres sí hem decidit prioritzar i perquè nosaltres creiem que les
necessitats bàsiques s’han de poder cobrir i molt més les dels nens i les nenes que
són els éssers més febles.
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Evidentment que no és funció de l’Ajuntament fer de banc del Consell Comarcal, però
ho farem tant en quant l’administració de l’Estat sembla estar una mica despistada en
el tema de prioritzar, sembla ser que la Generalitat de Catalunya també té alguna
dificultat per prioritzar, nosaltres sí hem decidit prioritzar. Un tema Sr. del Río que
m’agradaria aclarir-li, els ajuntaments no han decidit en general, ni molt menys, fer de
banc al Consell Comarcal, perquè puguin fer efectives les beques, de moment no ho
hem decidit a l’Ajuntament de l'Hospitalet.
I Sra. Clar, Creu Roja no paga cap beca de menjador, no cal, ho fa l’Ajuntament de
l'Hospitalet perquè creiem que és la nostra obligació, malgrat que també creiem que
altres administracions haurien de poder complir amb els seus compromisos, ser més
esplèndids amb el “Plan concertado” i també des de la Generalitat fer tots els
esforços que calguin per donar de menjar als nens i les nenes, que els seus requisits
compleixen la suficient necessitat. En aquest cas també hem ampliat el varem, vol dir
que cada vegada hi hauran més nens que tindran dret a tenir beca de menjador.
Sr. del Río, vostè té un perdigó a l’ala quan parla de prioritzar, el colom deu estar a la
UVI ja, perquè, a veure, jo entenc que tots pensem que hem de prioritzar el que són
les polítiques socials, però el seu, en aquest cas, no és predicar amb l’exemple,
inverteixin, si de cas, les prioritzacions i, llavors, exigim-nos a tots que ho fem en la
mateixa direcció.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Gloria Herance.

SRA. HERANCE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Pel posicionament de la segona moció, Sra. Esplugas, fent
referència a la voluntat d’acord que abans reclamava el seu portaveu de grup,
nosaltres també ens sumem a aquesta petició de retirada de la moció i li explicaré
breument per què.
Com vostè sap, el projecte de reurbanització i de millora dels carrers de l’entorn del
mercat de Santa Eulàlia, és un projecte important, de grans dimensions, que s’està
treballant des d’aquest govern de la ciutat, concretament des de l’Àrea d’Espai Públic
en coordinació amb la regidoria del districte, que és la que manté relacions fluides
amb els veïns, les veïnes i els comerciants de la zona. Aquest govern no és aliè a la
situació i això va per tots els grups polítics, nosaltres també passegem, no només pel
barri de Santa Eulàlia, per l’entorn del mercat, sinó per tota la ciutat i parlem amb els
veïns, parlem amb les veïnes i parlem amb els comerciants i, evidentment, durant els
últims anys, s’han fet algunes petites actuacions de millora d’aquest entorn.
Però convindran amb mi que, a partir d’aquestes actuacions, aquest projecte i un
projecte d’aquesta envergadura, un projecte que cal dir que va molt més enllà, la idea
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que tenim del projecte és que el projecte va molt més enllà del que es proposa en
aquesta moció del grup Popular, doncs necessita un finançament i una dotació
econòmica de la que fins ara no hem disposat. I hem de tenir en compte que, per una
banda, el govern central ens ha prohibit acudir al crèdit per finançar inversions durant
l’any passat o que hem hagut de destinar fons municipals que estaven inclosos en la
cofinanciació de la Llei de barris i que finalment no s’han dut a terme. I, per tant,
aquesta situació no ens ha permès que tots aquests projectes que volíem tirar
endavant, els puguem haver executat.
Dit això, malgrat les dificultats econòmiques, hem prioritzat aquesta actuació
urbanística per aquest any 2013. Aquest govern no s’ha quedat parat i el projecte de
millora de l’entorn, dintre d’unes setmanes, es portarà a aprovació. Es portarà a
aprovació i és un projecte que ha estat presentat i ha estat debatut amb l’Associació
de Veïns, amb l’Associació de Comerciants i amb els paradistes del mercat. Durant
aquest any 2013 s’iniciaran les obres, d’acord amb els comerciants de la zona, per tal
de minimitzar aquestes possibles molèsties per a la seva activitat comercial. Així que,
davant de la imminent aprovació i de l’execució de les obres, doncs reiterem que
retirin aquesta moció. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, respecte de la número 26, ja retirada la número 27, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breument. És cert el que plategen, nosaltres tenim un
servei per les comunitats de propietaris, dels veïns i les veïnes de la ciutat, que
mitjançant només adherint-se a un acord amb l’Ajuntament i nosaltres, a partir d’aquí,
els hi facilitem i fem, diguéssim, l’acció de la neteja de les façanes. No és així en el
cas de les persianes dels comerciants, que és el que vostès estan plantejant en
aquest moment. També és cert, algú ho plantejava de vostès, que en un moment
determinat van poder tirar endavant un programa especial durant un temps, a través
d’uns fons que ens van permetre poder tenir una brigada específica i especial,
destinada exclusivament a aquesta feina.
Per què això, si estem parlant de comerços que estan funcionant, perquè ens
entenguem, això significa que l’horari en el qual es pot procedir en aquesta tasca, és
l’horari en el qual les botigues estan tancades, és a dir, de nit, que no es pot treballar,
o bé en festius. Llavors, com això és així, vam tenir en el seu moment que muntar un
grup especial i específic només per aquesta tasca i, a partir que es va fer tota una
tasca, pensem que molt important, amb el conjunt de comerciants que així es van
adherir en aquell protocol, es va deixar d’executar.
Vostès ara ens plantegen, escolti, tornin-s’ho a mirar a veure què podem fer, jo els hi
dic, nosaltres votarem favorablement a la moció, farem un treball d’identificació, però
també d’associació de costos d’aquesta tasca, perquè, no ens enganyem, és una
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tasca que no és fàcil, que és barata, i que hem de tenir clar quin pot ser el rendiment
que podem treure, perquè no és menys cert que aquelles botigues que estan amb la
persiana baixada en horari, diguéssim, habitual, de passeig o de gaudir de la ciutat,
són comerços que estan tancats, amb la qual cosa, en molts casos, el que no hi
haurà segurament, és interès per part de la propietat de què puguem actuar, per tant,
ens trobarem amb el problema que els hi deia anteriorment, treballar en el horaris en
què els comerços estan tancats, és molt complicat, insisteixo, de nit no es pot
treballar, per un tema de soroll, simple i llanament, no es pot treballar de nit, per tant,
només podríem treballar en festius o en moments en què els comerços estiguessin
tancats.
Malgrat això, no prejutgem el resultat, nosaltres ens comprometem a fer un estudi i
fer-lo conegut per tots els grups municipals, de veure com podríem afrontar aquesta
situació i quins costos tindria i, a partir d’aquí, prendríem la decisió.

SRA. ALCALDESSA
Sí, respecte a la número 27, hi ha comentari? no? d’acord, Sr. Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Esteve, yo le voy a felicitar a usted por ser el primero,
pediré que se lo reconozcan, porque si usted es el primero, si su partido es el primero
en hablar de medioambiente, mire, vaya por delante mi reconocimiento y dentro del
Consistorio si conviene. Ahora bien, no sé si usted sabía que el colegio de
ambientólogos también emitió un comunicado, hablando del efecto rebote y de la
desobediencia por fatiga, imagínese cuando pudo haber emitido esto, porque a lo
mejor lo hizo antes que ustedes y a lo mejor ustedes no son los primeros, que es de
lo que alardea. Aún así, mire, le diré otro fallo de la campaña que es quién impulsa la
campaña, la campaña la impulsa quien la impulsa, pero sin embargo, en la página
web, esa que recomiendan de onvasenvàs.cat, dicen que realmente la campaña la
impulsa el Área Metropolitana y, por cierto, también dice que se suscriben una serie
de ayuntamientos, entre ellos el de Hospitalet, usted es gobierno y yo creo que sería
hasta cierto punto positivo, que usted que es un adalid reconocido de ecologismo
político, supiera dónde está su Ayuntamiento y dónde está su gobierno. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, en primer lugar, agradecer a los grupos de
Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya que han dado apoyo a la moción que
hemos presentado. En segundo lugar, decirle al Sr. Esteve que el hecho de que
hayamos innovado aportando fotos, no es más que la intención de desactivar ciertos
argumentos, porque a veces cuando exponemos las carencias y las mejoras que
consideramos que la ciudad debe tener, pues se nos pone en cuestión y, por tanto,
hemos considerado que teníamos que ir un paso más allá, poner fotos, pues para
mostrar y evidenciar que las cosas no son como a veces se nos pretende decir.
Y, en tercer lugar, decirle a la Sra. Herance que, bueno, yo hay cosas que no
entiendo bien, primero porque usted habla de pequeñas mejoras, pequeñas mejoras
son los parches que se van poniendo alrededor de la calle Anselmo Clavé y de la
calle Pareto, para mí eso no son pequeñas mejoras, son parches. En segundo lugar,
decirle que hay cosas que no acabo de entender, porque en el mes de diciembre se
aprobó el PAM 2012-2015 y en la página 73 ustedes hablan de elaborar la propuesta
de mejora de la urbanización del entorno del mercado de Santa Eulàlia y distribuirlo
en fases de actuación, y es el PAM del 2012 al 2015.
Entonces, voilà, presenta el Partido Popular, en el mes de enero, la moción y
entonces ya nos encontramos que ustedes ya la semana pasada, en el intervalo de
que se presenta la moción del Partido Popular hasta que se debate en Pleno, ya han
quedado con los comerciantes y ya tienen el proyecto hecho, entonces, qué
casualidad ¿no? que presenta el Partido Popular una moción y al cabo de nada,
abren el cajón y sacan el proyecto. Entonces yo creo que ustedes deberían
rectificarse a sí mismos y en el PAM, en la página 77, en lugar de elaborar, pongan
ejecutar inmediatamente.
Entonces yo le pido que, en ese compromiso de sumar, que estará de moda esta
palabra de sumar en la ciudad de Hospitalet, pues que si realmente se quieren
comprometer, en este caso, con los vecinos de Santa Eulàlia, den apoyo a la moción,
porque según ustedes, en el mes de junio, tal y como pide la moción del Partido
Popular, se empezarán las obras y, por tanto, nosotros consideramos que ustedes
pueden dar apoyo y comprometerse, porque ya que el PAM es paper mullat y no
sirve para nada, pues apoyen la moción del Partido Popular. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Visto el tono de la Sra. Clar, oiga, me alegro de haber
presentado esta moción, porque demuestra que realmente es una moción que es
necesaria y no por gritar más o insultar con más adjetivos, se tiene más razón, más
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bien todo lo contrario, se demuestra que uno no tiene ningún tipo de argumento, yo
como no soy un histérico, pues hablo con mucha tranquilidad.
De todas maneras, los datos facilitados son los que me ha pasado el gobierno de
esta ciudad, lo cual agradezco que me hayan aportado, más el gobierno del Consejo
Comarcal, que también están muy preocupados ante esa situación y ya indico que
trasladaré esta moción también al Consejo Comarcal, veremos qué hace
Convergència i Unió allí, donde forma parte de este gobierno.
Mire, si toda la culpa la tiene Madrid, porque son los que deciden que es en lo que se
gasta y que es en lo que no se gasta y nos afectan a nosotros, pues mire, no es
cierto, porque el gobierno de Madrid, por ejemplo, no decide que ustedes se gasten
100.000 euros en cada capítulo del programa de Polonia, ese dinero podría ir a las
familias de Hospitalet. El gobierno de Madrid no decide que ustedes se gasten
390.000 euros en el mantenimiento de despachos de los expresidentes, cuando
podían estar perfectamente en un despacho de la Generalitat.
Y, permítanme, no si ya no tengo tiempo, solamente decirle que, oiga, díganle
ustedes al Sr. Durán que si no les gusta esto de España y de cómo gestiona el
gobierno del Estado…

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río…

SR. DEL RÍO
O sea, que deje ya el puesto ese que ocupa de representarnos en el exterior y que
devuelva los 20.000 euros que…

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, a ver, yo no es que quiera influir en el debate, que es muy interesante,
pero sí que pediría a todos los miembros de este Consistorio respeto, respeto
personal y el respeto que se merece cualquier representante de este Ayuntamiento.
Lo dejo ahí, para todos y cada uno de los que estamos aquí, porque entiendan que
estamos en un espacio público y que estamos dando también y trasladando una
imagen hacia fuera, que creo que, en fin, podemos prescindir de la parte poco
elegante.
Había pedido la palabra, no sé si por parte del Partido Popular ya habían finalizado,
el Sr. Ordóñez no la había solicitado, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. A veure, jo entenc la intervenció vehement de la Sra. Clar,
evidentment jo no la insultaré, però..., perquè a mi també em treu de polleguera la
incoherència del Partit Popular quan planteja segons quins temes, però clar, és que
dóna la casualitat que vostès..., em sorprèn també aquest atac tan vehement com
qualifico, perquè vostès comparteixen tantes coses, entre d’altres, el govern mateix
de la Diputació, que és a qui li estem traslladant, en aquests moments, aquesta
moció, per tant, m’ha sorprès tanta virulència.
És cert que nosaltres no compartim els atesos, una part dels atesos, allò de les
ambaixades, etc, però aquí lògicament el que estem votant són els acords i, per tant,
nosaltres sí que compartim els acords. I jo li vull dir a la Sra. Clar, que no és veritat, la
Generalitat no cobreix en aquests moments totes les beques de menjador que
necessita aquesta ciutat, les està complementant l’Ajuntament de l'Hospitalet. A molts
d’aquests alumnes que se’ls hi beca el 50%, els serveis socials complementen un
25% més o un 50% més, o aquells alumnes que no han tingut la beca concedida,
doncs l’Ajuntament de l'Hospitalet li ofereix aquesta beca.
I és cert, les dades de l'Hospitalet diuen que la Generalitat de Catalunya ha reduït les
beques a la ciutat, en el curs 2010-2011, que encara governaven els partits
d’esquerres de la ciutat, vam tenir 2.600 beques, 1.500.000 euros. En el curs
següent, quan vostès ja governaven, vam baixar de 2.600 a 2.360 i es van baixar
100.000 euros, vam passar a 1.370.000 euros. I aquest curs, que vostès segueixen
governant, hem baixat de 2.360 a 2.294 i, per tant, 100.000 euros menys una altra
vegada, 1.275.000. Per tant, en dos anys han baixat 200.000 euros i prop de 300
beques a la nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, bé, en primer lloc, reconèixer que sí que sóc gritona, ja em coneixen, no ve d’ara,
sóc gritona, jo en cap moment li he faltat al respecte, vostè m’ha dit histèrica, no sé
que considerarà vostè com insultar, però bé, no entrarem en això, és igual, també el
conec jo ja Sr. Juan Carlos del Río, també el conec.
Sí senyor, és veritat, estem al govern amb el PP a la Diputació de Barcelona i amb
vostès estem al Consell Comarcal, Sr. Lluís Esteve, són coses de la política, què vol
que li digui, els pactes són els pactes i estan per això.
Jo aquí he dit i ho mantinc, perquè tinc un escrit del Consell Comarcal que així m’ho
garanteix, és que la partida que el departament d’Ensenyament ha donat al Consell
Comarcal, aquest any i l’any anterior, per polítiques d’educació, que inclou el
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transport, el transport adaptat, beques menjador, etc, és el mateix import i això ho
mantinc.
I també mantinc que totes les beques que al gener han estat concedides o han donat
el vistiplau des del Consell Comarcal, gràcies al conveni que n’hi ha amb aquest
Ajuntament, perquè aquest Ajuntament és molt sensible amb aquest tema, gràcies a
aquest conveni han estat ja liquidades i això ho mantinc.
I continuo mantenint que no entenc com el Sr. del Río presenta aquesta moció,
perquè ell la informació la té igual que la té vostè i la tinc jo, no entenc com pot dir les
coses que diu en aquesta moció, perquè la informació la té igual que la té vostè i que
la tinc jo.
Del que havia comentat jo, Sra. Fernández, és que de l’altre 50%, segons em consta
en informació que m’han donat des del Consell Comarcal, hi ha convenis de
col·laboració amb entitats, com pot ser Càritas, Creu Roja, a part d’ajuntaments que
també donen la subvenció d’aquest altre 50% que no els hi correspon, que hauria de
ser de les famílies, això és el que em diuen des del Consell Comarcal. I hem parlat en
general, no hem parlat en concret, l’Ajuntament de l'Hospitalet en concret ho fan
només ells, no, hem diuen que per la comarca, aquestes dues entitats socials corren,
de vegades, amb aquest altre 50%.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Fernández, vol aclarir ja per finalitzar.

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, a veure, el tema jo crec que és molt senzill. El Consell Comarcal paga el 50% de
la beca i què fa l’Ajuntament, hi ha moltes famílies que no tenen beca, paguem la
beca sencera, moltes famílies que no poden pagar l’altre 50% i l’assumeix
l’Ajuntament, i, en qualsevol cas, de vegades un tant per cent en funció dels
ingressos de la família. Però quedin tranquils, segurament el Consell Comarcal li ha
informat a vostè adequadament respecte a la intervenció de Càritas o de Creu Roja,
però li puc assegurar que d’altres ajuntaments, el nostre Ajuntament qui assumeix el
que els hi deia en aquest moment, era l’Ajuntament de l'Hospitalet i ho continuarem
fent.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Herance? No sé si el Sr. del Río volia aclarir...
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SR. DEL RÍO
Sí, yo es que según parece, se dice que el Consejo Comarcal ya ha pagado la parte
correspondiente al año 2012-2013, a mí la semana pasada me dijeron que no, bueno,
por tanto, vamos a ver si es verdad o mentira, a mí me han dicho que no y, por tanto,
yo esto también lo voy a aclarar en el Consejo Comarcal.
Pido disculpas si he insultado a alguien, yo he dicho que yo no soy un histérico, yo no
he dicho que otro lo sea, he dicho que yo no lo soy, pero si alguien se siente
ofendido, pues pido disculpas.

SRA. ALCALDESSA
Jo ja m’he perdut, no sé quants torns hem donat o no hem donat, però crec que per
aclarir el tema concret de...

SR. ESTEVE
Per aclarir, o sigui, al final del trimestre és quan es paguen les beques de menjador a
les escoles. Normalment el Consell Comarcal hauria de rebre els diners de la
Generalitat cada final de trimestre, com no ho rep aquest trimestre, gràcies al conveni
que tenim, el Consell Comarcal ha avançat el 50% dels diners i nosaltres, com
Ajuntament, l’altre 50%, és això, però ja està pagat, l’Ajuntament ha pagat el 50%, sí,
sí.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve i Sr. del Río, el més important és que qui ha cobrat són les escoles, les
empreses i els nens han menjat. És evident que, en aquest cas, ha estat l’Ajuntament
qui ha avançat els diners, perquè en aquest Ajuntament ho podem fer, espero i
desitjo que a la resta de municipis de Catalunya, també puguin avançar, puguin fer
aquest avançament. Però no és menys cert que el que seria ideal és que qui té la
competència i la responsabilitat, que és la Generalitat, fos la que pagués en temps i
forma, però en tot cas, això ens portaria a un debat segurament molt més llarg i molt
més profund.
La Sra. Gloria Herance volia suposo aclarir algun tema.

SRA. HERANCE
Sí, sí, gràcies Sra. Alcaldessa. En referència a la intervenció de la Sra. Esplugas, a
veure, petites millores d’actuació, evidentment, són millores i són petites, perquè
milloren, no? realment, si és que no té cap sentit, vull dir, si el panot s’ha mogut i fem
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un servei de manteniment com el que fem, que fem partes i partes cada dia a molts
carrers i places d’aquesta ciutat, doncs és una petita millora d’actuació.
I en referència al PAM, nosaltres no hem de canviar el PAM, perquè evidentment
posa que elaborarem aquesta proposta i així es farà, perquè abans d’executar hem
d’elaborar i s’ha de dissenyar el projecte i els arquitectes no treballen en dos dies, és
a dir, des que vostès han presentat la moció, no hem posat els arquitectes
municipals, ni els tècnics municipals, com comprendrà, a treballar, a full time, les 24
hores al dia per redactar un projecte, és un projecte que porta temps redactant-se. I,
a més a més, es farà en fases, evidentment, per la dinàmica comercial que té l’entorn
del mercat, no podem tallar tot el mercat i fer-ho tot de cop. I també, evidentment,
com he anunciat a la meva intervenció, al principi, doncs per un tema de finançament.
I l’última cosa que li volia dir, perquè ha fet referència a la reunió de comerciants,
l’agenda política no la marca vostè, evidentment, la marcarà el govern, la marcarà la
situació econòmica i social, i l’agenda dels regidors la marquen ells. I sobretot li
recordo que aquesta agenda que marquem els regidors del govern, no la marquem,
en cap cas, per un oportunisme polític, simplement això. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap aclariment més, sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Hi havia una petició de retirada de la moció de l’entorn del mercat de Santa Eulàlia
presentada pel Partit Popular de Catalunya, que evidentment no ha retirat, però arran
d’això, manca el posicionament de vot d’Iniciativa i del Partit Socialista.

SRA. ALCALDESSA
De la número 25, entenc que és contrari.

SRA. HERANCE
En contra, en contra.

SR. ESTEVE
Sí, en contra.
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, no perquè no estiguem d’acord en fer aquesta obra, perquè és evident que
si s’ha inclòs dins del nostre Pla d’Actuació Municipal i ja estem a punt de finalitzar el
projecte i hi ha intenció de tirar-ho endavant, no estem en contra, evidentment, del
fons, però entengui Sra. Esplugas que entenem que vostè ha llegit el nostre Pla
d’Actuació Municipal i llavors ha provocat la seva moció, vostè pensa que ha estat al
contrari, però en tot cas ni molt menys hem fet aquest projecte arrel de la seva moció
en el Ple.

SRA. ESPLUGAS
És per una matisació.

SRA. ALCALDESSA
Doncs no hi ha, perquè hem debatut ja suficientment i tanquem aquí el debat.
Passem ja a l’apartat de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24, 25, 26 i 27; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 24.-

SOBRE BECAS COMEDOR.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 3 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que la Generalitat de Cataluña a través del Departament d’Ensenyament ha
incumplido su obligación de efectuar el pago de becas de comedor escolar a las
escuelas de l’Hospitalet.
Dado que las becas de comedor escolar están dirigidas a los niños más necesitados
de la ciudad correspondiendo a la Generalitat el pago del 50% del coste del comedor
a través del Consejo Comarcal que es la administración que gestiona esas ayudas. El
otro 50% del coste del comedor lo deben pagar las familias.
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Dado que ante el retraso en el pago por parte de la Generalitat el Consejo Comarcal
ha tenido serios problemas de tesorería para efectuar el pago de comedor escolar
debiendo los ayuntamientos adelantar esa cantidad al Consejo Comarcal.
Dado que el retraso en el pago de esa ayuda por parte de la Generalitat puede
provocar graves consecuencias para las familias con niños más necesitadas de
l’Hospitalet.
Dado que con el fin de evitar esa situación el Ayuntamiento ha tenido que adelantar
218.000 euros para que los niños de la ciudad con derecho a esa ayuda de comedor
puedan disponer de ese servicio.
Dado que en nuestra ciudad 2.294 familias han solicitado beca de comedor para sus
hijos por un valor de 1.275.525 euros.
Dado que según el coordinador de Cruz Roja de Cataluña, Sr. Enric Morist, ante la
caída de becas de comedor y el aumento de niños cuyo único sustento diario es el
que reciben en el colegio Cruz Roja ha lanzado una campaña internacional de
captación de dinero a través de internet para financiar la becas comedor a los niños
catalanes en riesgo de exclusión.
Dado que según Cruz Roja “la pobreza infantil roza el 28% y las familias se están
empobreciendo a marchas forzadas por lo que cada vez hay más niños que no tienen
cubiertas sus necesidades básicas”. Y que de los 720.000 alumnos que hay en
Cataluña 201.000 deberían poder contar con una ayuda de comedor escolar
recibiéndola solamente 61.000 menores.
Dado que en ejercicios anteriores la Diputación de Barcelona ante la grave situación
económica que afectaba a muchas familias de la provincia creó un programa de
becas de comedor escolar dirigido a los niños más desfavorecidos.
Dado que la prioridad debe ser las políticas sociales destinadas a ayudar a quién más
lo necesite máxime ante el actual momento de crisis económica donde tantas familias
catalanas tienen serias dificultades para llegar a final de mes.
Dado que lamentablemente para el gobierno de la Generalitat formado por CiU y
ERC la prioridad no es salir de la crisis económica y ayudar con ello a los miles de
catalanes en paro sino gastar más de 100 millones de euros en el mantenimiento de
embajadas por todo el mundo y la creación y duplicidad de nuevas estructuras de
Estado con el consiguiente coste económico que pagaremos entre todos con el
aumento previsto de impuestos. Lamentablemente para eso si hay dinero pero no
para las becas de comedor de 2.294 niños de l’Hospitalet.
Por todo ello el Grupo Municipal del PP propone a Pleno al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Solicitar a la Generalitat de Cataluña que priorice las políticas de ayudas
a las familias más necesitadas y haga efectivo en el menor tiempo posible el pago
correspondiente a las becas comedor de los alumnos de los colegios catalanes.
SEGUNDO.- Solicitar a la Diputación de Barcelona la creación de un programa
extraordinario de ayudas individuales de comedor escolar a los alumnos de las
escuelas de la provincia para el curso 2012/2013.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, al Consell Comarcal del Barcelonés, y a la Diputación de Barcelona.

MOCIÓ 25.- SOBRE L'ENTORN DEL MERCAT DEL BARRI DE SANTA
EULÀLIA. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 26.-

SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE GRAFITTIS.

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

El ayuntamiento de l’Hospitalet cuenta con un servicio gratuito de limpieza de
fachadas con el objetivo de mejorar el paisaje urbano de la ciudad eliminando de las
paredes los tags y grafitis que algunos ciudadanos poco respetuosos realizan.
Este servicio es gratuito y está dirigido a los propietarios que lo soliciten, tanto
individualmente como en el ámbito de las comunidades de propietarios de fincas de
la ciudad.
El problema estriba en que este servicio no está disponible para los comerciantes de
la ciudad, de forma que el objetivo de “mejorar el paisaje urbano de la ciudad” es
difícil de conseguir si los establecimientos comerciales de la ciudad están llenos de
tags, graffitis y pegatinas.
Por todo ello el grupo municipal del Partido Popular presentó en el año 2008 una
moción para extender el servicio de limpieza a los comerciantes.
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Atendiendo el voto negativo del equipo de gobierno a aquella moción y considerando
plenamente vigente el problema de la limpieza de los establecimientos comerciales y
el trato discriminatorio de los comerciantes respecto a las comunidades de vecinos
El grupo municipal del Partido Popular propone al ayuntamiento Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Que se estudie la posibilidad de extender el servicio de limpieza de
pintadas a los comerciantes de la ciudad, bien de forma gratuita o mediante formulas
de pago compartido como sucede en otras ciudades de nuestro entorno.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Àrea de Espais Publics, Urbanisme
i Sostenibilitat, al Àrea de Promoció Econòmica ,a las asociaciones de comerciantes
de la ciudad y a los grupos políticos de nuestro Consistorio.

MOCIÓ 27.- PARA PEDIR LA RETIRADA Y REORIENTAR LA CAMPAÑA ON
VAS ENVÀS.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 28, 29, 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, aquestes mocions també les presentaran em sembla que pràcticament tots,
comença, si no estic mal fixada, el Sr. Josep Lluís Pérez, després la Sra. Borràs i
després el Sr. Jordi Monrós.

Essent les 20.30 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea i
Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. PÉREZ
Bé, primerament, Sra. Alcaldessa, vull agrair la crida d’atenció que ha fet al portaveu
del Partit Popular, perquè un cavaller educat no li dirigiria aquests epitetos a una
senyora, que quedi clar.
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En aquesta moció proposem mesures de control de l’enllumenat públic per estalviar
despesa elèctrica. L’enllumenat públic és la instal·lació causant d’una important
despesa en la factura d’energia elèctrica de l’Ajuntament, que es veu augmentada per
la pujada dels preus.
Per reduir significativament el consum d’energia elèctrica en l’enllumenat exterior s’ha
d’actuar sobre les instal·lacions que el composen, per una banda, optimitzant els
sistemes existents i, per l’altra, efectuant la renovació progressiva introduint nous
sistemes tècnics d’eficàcia energètica com per exemple: la telegestió, la reducció de
la intensitat lumínica a tota la xarxa a altes hores de la nit, l’apagada parcial i
alternativa dels punts de llum, com també una adequada elecció dels elements
lumínics i material auxiliar.
Tanmateix, un altre aspecte del control per reduir el consum d’energia en la xarxa
pública d’una forma directa i pràctica, és optimitzant meticulosament el temps de
posada en funcionament, a la tarda en l’ocàs, i apagat en la matinada a la sortida del
sol. Qualsevol mesura d’estalvi energètic que es prengui al respecte, suposa
directament un estalvi econòmic per a la tresoreria municipal, fet que és ben vist per
la ciutadania en tant que no comporti una pèrdua en la qualitat del servei públic
donat.
Per la qual cosa, el nostre grup proposa els següents acords:
Primer, amb l’objectiu de fer un estalvi anual de 180 a 240 hores de consum
d’electricitat, posar en funcionament per la tarda l’enllumenat públic de la ciutat, de
quinze a vint minuts més tard de l’hora en la que es fa actualment, i el mateix marge
de temps al llarg de tot l’any, i apagar al matí de quinze a vint minuts abans de l’hora
en que es fa actualment, i el mateix marge de temps al llarg de tot l’any.
Segon, que l’estalvi econòmic assolit per aquesta mesura, s’apliqui a finançar les
millores escaients, per l’eficiència energètica de la xarxa de l’enllumenat públic.
Entenem que l’aplicació d’aquesta mesura, si s’aprova, estalviaria, potser, la factura,
aproximadament la factura del mes de juny, de consum de l’enllumenat públic, perquè
estem parlant de 180 a 240 hores d’estalvi. Gràcies.

SRA. PEREA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies. Aquesta moció fa referència a evitar que l’Estat Espanyol centrifugui el
seu dèficit a Catalunya, ens explicarem. Tots sabem que Europa està imposant una
política de disminuir el dèficit en els diferents estats i això implica una imposició de
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mesures d’austeritat. L’austeritat, en si mateixa, quan no és una obsessió, sinó un
valor, és positiva, és allò de no gastar més del que es disposa i, per tant, en aquest
sentit, doncs gastar amb seny i donar resposta a les necessitats, sabent també amb
el que es compta. La realitat és, però, que aquesta austeritat per part d’Europa i
s’està imposant d’una forma que dificulta, a l’hora de la veritat, als països tirar
endavant.
L’Estat espanyol, però, ha vist com, per la seva banda, Europa flexibilitzava en el
temps l’exigència d’aquesta disminució del dèficit fiscal i això vol dir poder reduir
aquest dèficit fiscal d’una forma més tranquil·la i, per tant, menys traumàtica, podríem
dir, pel que són els pressupostos i els balanços de l’Estat. Què fa l’Estat espanyol
quan rep aquesta mesura de flexibilització i, per tant, vol dir poder-ho allargar en el
temps, aquesta disminució que s’ha de fer respecte del dèficit, doncs contràriament al
que fa Europa respecte de l’Estat espanyol, l’Estat espanyol en canvi, Espanya obliga
a Catalunya a ser encara més exigent i, per tant, reduir aquest dèficit fins el 0,7% del
Producte Interior Brut.
Això voldria dir que l’esforç que ha fet Catalunya en aquests dos darrers anys, de
disminuir en 4.000 milions d’euros el que són els pressupostos de la Generalitat, ho
hauríem de fer en un sol any. Tenint en compte que això, doncs li correspon fer-ho a
la Generalitat i, per tant, aquella administració que té les polítiques sobre l’àmbit
social, que vol dir educació, que vol dir cultura, que també vol dir sanitat i que vol dir
estrictament les polítiques socials, vol dir que això representa un pes específic sobre
l’espatlla dels ciutadans.
Darrerament, fa molt poc, el 16 de gener del 2013, el Parlament Europeu, a proposta
del diputat Ramon Tremosa de Convergència i Unió, aprovava un manifest en relació
a la càrrega de l’ajustament que s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als ciutadans i en
el qual es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves
competències, però que encara existeixen sense poder, ni tasca concreta, i en el qual
es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra
d’equipaments militars nous i cars. Per tant, en aquest sentit, és una incongruència
que s’hagi de disminuir el dèficit en aquelles administracions, insistim, que fan
bàsicament les polítiques socials.
Per tant, què reclamem, que el Govern de l’Estat espanyol revisi a l’alça l’objectiu de
dèficit imposat a Catalunya pel 2013 i que, per tant, passi del 0,7% al 1,5% i que, per
tant, Catalunya suporti el que és el seu dèficit, que és un 30% només, si Espanya es
queda en el 4,5% del PIB, una tercera part seria 1,5%. I reclamar també al govern
espanyol, al govern del President Rajoy, que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són hores d’ara de la Generalitat i que, per tant, representen
una despesa sense una acció concreta a dur a terme, com és en l’àmbit de la sanitat,
la cultura o així en educació i disminueixi tot el que és la despesa en armament i en
un àmbit com és la despesa militar. Per tant, aquesta és la proposta que nosaltres els
hi fem.
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I així mateix, els hi anunciem que la moció següent, que fa referència al pagament a
la zona blava, la deixem sobre la taula.

SRA. PEREA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió presenta una moció contra les taxes
judicials, que el Govern de l’Estat espanyol va aprovar el 20 de novembre amb la Llei
10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
¿Per què ens oposem i demanem el rebuig per part de l’Ajuntament de l'Hospitalet
contra aquesta taxa? Aquesta Llei no fa sinó provocar inseguretat jurídica als
ciutadans, fet denunciat pel Sindicat de Secretaris Judicials. El diferent conjunt
d’actors jurídics, jutges, fiscals, procuradors, advocats, graduats socials, etc,
consideren que la pujada generalitzada de les taxes, dificulta l’accés als tribunals i
tindrà un efecte dissuasori, obstaculitzant l’accés a la tutela judicial efectiva i una
justícia pels rics i una altra pels pobres, ja que molts ciutadans renunciaran a
presentar reclamacions o recursos, perquè serà costós i literalment no pagarà la
pena. Per exemple, reclamar contra una multa de 200 euros, si per poder-ho fer
s’haurà de pagar una taxa pel mateix import.
Hem d’entendre que les taxes arriben ara no sols a les persones jurídiques, sinó
també a les físiques i, per primera vegada, a la jurisdicció social. Les noves taxes
perjudicaran especialment a la classe mitjana, atès que els més desfavorits seguiran
tenint dret a la justícia gratuïta, mentre que les persones més adinerades o les grans
empreses, podran assumir el pagament de les noves taxes per litigar. Abans pagaven
només taxes les empreses que facturaven més de 8 milions d’euros i això ja no és
així, eren empreses subministradores, generalment asseguradores o multinacionals.
Afectarà a hisendes particulars que tinguin uns ingressos anuals inferiors a dues
vegades l’IPREM, augmentarà la morositat comercial, ja que a un comerç no li sortirà
a compte reclamar un impagament de, per exemple, 3.000 euros.
Perquè veieu una comparativa de les taxes anteriors amb les actuals: el
procediments civils, un verbal canviari passa de 90 a 150 euros; un monitori demanda
incidental en el procés concursal, de 50 a 100 euros; l’execució extrajudicial, de 150 a
200 euros; un concurs necessari, de 150 a 200; una apel·lació, de 300 a 800 euros;
una cassació i d’infracció processal, de 600 a 1.200 euros. En el contenciós
administratiu, el procediment abreujat, de 120 a 200 euros; l’ordinari, de 210 a 350
euros; l’apel·lació, de 300 a 800; la cassació, de 600 a 1.200. I en l’ordre social, que
no n’hi havia hagut mai, el recurs de suplicació passa de 0 a 500 euros i el de
cassació de 0 a 750 euros.
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Per tot això entenem i demanem a l’Ajuntament de l'Hospitalet que traslladi al govern
de l’Estat espanyol el rebuig contra Llei que regula les taxes en l’ordre jurisdiccional.

SRA. PEREA
Moltes gràcies Sr. Monrós. Pel posicionament de Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bé, el grup de Plataforma per Catalunya, sobre la moció 28, la que ens parla de
l’enllumenat públic, bé, nosaltres ens abstindrem, entenem la bona fe que estan
tenint, en aquest cas amb aquesta mesura, però el que sí que demanaríem és que,
bé, ens portessin un estudi realment sobre d’idoneïtat o no d’aquesta mesura i que no
es fes, diguéssim, a ojo de buen cubero, això de l’enllumenat. Ens abstenim, perquè,
bé, m’imagino que no la retiraran, sinó els hi demanaríem que la deixessin sobre la
taula i, en tot cas, si portessin un estudi on es demostrés que això que diuen és cert i
la idoneïtat d’aquesta mesura, no tindríem cap problema en votar-se-la
favorablement.
Sobre la moció de les taxes judicials, estem d’acord amb el que han demanat, hi ha
un ampli rebuig de totes les associacions del sector, en aquest cas, i bé, ens està
demostrant el govern central que el que està fent realment és privatitzar tot el que
pot, en aquest cas està intentant privatitzar la justícia, amb els riscos que implica
frenar l’accés a la justícia, com molt bé deia vostè, sobretot de les rendes mitjanes i
amb els riscos que això comporta. Ha posat algun exemple, com és que per recórrer
una sanció de 100 euros, s’hagin de pagar 200 i això no té sentit, per la qual cosa
nosaltres els hi recolzarem la moció.
Sobre la moció on parlen que l’Estat espanyol no centrifugui el seu dèficit a
Catalunya, bé, ens sobte una mica, òbviament nosaltres podem estar d’acord en
aspectes que vostès poden compartir, com és el tema dels pactes fiscals o d’un millor
finançament, però clar, el que no podem defensar és el que defensen vostès en
aquesta moció que és suprimir ministeris, com ensenyament, sanitat i cultura, o sigui,
això no té sentit. Jo és que m’imagino que de vegades aquí s’han demanat moltes
coses i es demanen a la Generalitat i al govern central, però bé, la veritat és que no
n’havíem sentit una de tan gran, que és demanar suprimir uns ministeris, és una mica
surrealista, jo m’imagino al ministeri de torn que li arribi un paper de l’Ajuntament de
l'Hospitalet i que li digui, bueno señores, pues todos para casa y este ministerio no.
Home, realment..., jo entenc que poden ser posicions ideològiques, però a vegades
també s’ha de matisar com les fem i suprimir ministeris, doncs bé, realment em
sembla bastant fort demanar-ho des d’un ajuntament o bé tampoc compartim el sentit
en aquest cas.
Realment, clar, després el que podríem dir és que si tenen competències, que és cert
que tenim competències a la Generalitat, bé, també podríem parlar des de
l’Ajuntament de l'Hospitalet, fem una moció demanant que es tregui la conselleria
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d’Educació, perquè tenim competències en educació, bé, doncs sí, si és veritat que
tenen competències en educació, amb la qual cosa no podem demanar-li a tothom
que com tenim competències, doncs suprimeixi un ens que no hi hauria..., seria la
mateixa bajanada, no?
El que no podem anar fent i el que no pot anar el seu grup fent sempre, és plorar
sempre amb això de, Madrid nos roba, Madrid ens roba. A Catalunya, a veure, robar,
robar, el que es diu robar, estem veient tots els dies veritablement qui està robant i no
ens està venint des de Madrid, està robant molta gent d’aquí. I mirin, dir-los que els
catalans ja estem farts de ser una de les regions europees amb els impostos més
elevats i això és culpa del govern de la Generalitat i estan manant vostès, o sigui, ja
també prou una mica de, Madrid em roba. Si no, perquè paguem un 8% d’ITP aquí i
Madrid em roba paga un 7%, això ho han decidit vostès o bé paguem més en l’impost
de actos jurídicos documentados, això ho han decidit vostès, no ho ha decidit Madrid.
O perquè hi ha gent, bastant, que està pensant en canviar la residència fiscal a un
altre lloc d’Espanya i és pel tema dels impostos, els impostos que estan pujant vostès
simplement aquí i no Madrid nos roba.
Aleshores, aquí tenim un problema, mirin, precisament sortia ahir una notícia, que
segurament el govern central relaxarà els ajustos a les autonomies, però bé, ja
sabem que realment això a vostès els hi dóna igual, ja que no és un tema econòmic,
faci el que faci el govern central, vostès es queixarien, perquè aquí en el fons no
estem parlant d’economia. Si realment fos un tema econòmic de reducció del dèficit,
mirarien de reduir despeses francament supèrflues, com això que parlàvem de les
ambaixades catalanes d’arreu del món on l’any passat van gastar 3 milions d’euros o
les delegacions a l’exterior on al 2010 es van gastar altres 2 milions d’euros. I si diuen
que el govern central ofega a la Generalitat, dir-los i vostès ho saben, que la que sí
que està ofegant és la Generalitat als ajuntaments i, en aquest cas, ajuntaments com
el nostre, amb tots els milions d’euros que ens deuen. I veiem moltes partides dels
pressupostos, que han sortit fa poc, o sigui, és vergonyós que no paguin als
ajuntaments i destinin tants diners a partides realment supèrflues.

Essent les 20.43 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta.

SRA. ALCALDESSA
El posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem en contra de la 28, ens abstindrem de la 29 i votarem a favor de la 31.
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Sobre la 28, votem..., tot i que compartim bona part de..., o sigui, el sentit de la moció
i l’objectiu de la moció, en el seu moment, fa ja un parell d’anys que l’Ajuntament es
va adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, pel qual un dels objectius, òbviament,
d’aquell pacte era l’eficiència energètica, l’estalvi i el foment de les renovables. I
aquest pla s’està desenvolupant tal i com estava previst, segurament més lent del
que estava previst, perquè la part que té a veure amb les inversions, com tots vostès
saben, doncs no es pot desenvolupar al ritme que voldríem. I, en aquest moment, tot
el tema de l’enllumenat públic, com després li podrà..., tindrà ocasió d’estendre’s amb
més detall, el Tinent d’Alcalde d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, en aquell
moment es va optar per una determinada manera de fer més eficient l’enllumenat, per
tant, és el que s’està aplicant i aquesta mesura que vostès demanen, doncs
trasbalsaria en bona mesura allò que ja s’està fent i amb uns resultats, em consta,
bastant positius pel que fa referència a l’estalvi energètic i, per tant, també a l’estalvi
econòmic. Per tant, la mesura tècnica que vostès proposen no és la que en el seu
moment va escollir aquest Ajuntament, per tant, tècnicament no li podem donar
suport, tot i compartir l’objectiu.
La moció número 31 de les taxes judicials, aquesta la votem favorablement, tot i
assenyalar el que per nosaltres és una contradicció. Tots i cadascun dels arguments
que exposava ara el Sr. Monrós i que nosaltres compartim i així ho hem manifestat i
em fet proposicions i propostes al Congrés dels Diputats i el nostre vot contrari a
aquesta proposta, són aplicables al 100% a l’euro per recepta, per tant, home, el que
val per una cosa, doncs també hauria de valdre per l’altre. Per tant, assenyalant
aquesta contradicció, nosaltres no creiem ni en les taxes judicials, ni creiem,
evidentment, en les taxes que aplica el govern de la Generalitat de Catalunya i que
penalitza també, en aquest sentit, a la gent que més necessita la sanitat pública.
I sobre la moció 29, que hem dit que ens abstindríem, a veure, nosaltres no
compartim la literalitat de la moció, però sobretot no compartim el concepte, no
compartim de manera conceptual aquesta moció. Nosaltres neguem la major, que és
que la política..., neguem i estem totalment en contra de la política d’estabilitat
pressupostària i dèficit zero que és la que està portant, sobretot al sud d’Europa, a
tota Europa, però sobretot al sud d’Europa, a la ruïna econòmica i portant a l’atur a
sis milions de ciutadans i ciutadanes que viuen en l’Estat espanyol. Per tant, les
conseqüències de la política d’estabilitat pressupostària i dèficit zero les estem patint i
d’una manera cruenta i molt salvatge, a l’Estat espanyol en general i particularment a
Catalunya i en aquesta ciutat. I, per tant, no compartim el concepte de centrifugar el
dèficit, sinó que neguem la major i és que, com s’ha demostrat des de l’any 2010,
com a mínim, tota aquesta política només ha portat més pobresa, només ha portat
més destrucció d’ocupació i només ha portat més ruïna a aquest país i al sud
d’Europa, a països com Grècia, com Portugal, com Itàlia o com el nostre mateix.
I, per tant, Convergència i Unió, que cal recordar que ha compartit i ha votat aquesta
política d’estabilitat pressupostària, tant al Congrés dels Diputats, com a la Unió
Europea, com al Parlament de Catalunya, doncs ara entenem que és un contrasentit
que ara que governa, que té la responsabilitat de govern a la Generalitat de
Catalunya, doncs que es queixi del dèficit, quan ells, quan vostès, Sra. Borràs, han
aprovat tota la política d’estabilitat pressupostària, primer, amb el govern del Sr.
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Rodríguez Zapatero i després amb el govern del Sr. Rajoy. Per tant, em sembla una
postura poc coherent i de perdre totalment el sentit i els papers en aquest sentit, d’ara
sortir-se per la tangent demanant que sí, que allò que hem aprovat sí que val, però
que no s’apliqui a Catalunya, que s’apliqui a la resta de l’Estat i la resta d’Europa,
però a Catalunya no.
I tant és així, que nosaltres vam presentar en el seu moment, tant en el Congrés dels
Diputats, com al Parlament de Catalunya, dues propostes, tant al Parlament, con al
Congrés dels Diputats, que anaven en la línia d’harmonitzar aquests objectius del
dèficit de la Unió Europea, un cop la Unió Europea ja ens ho va imposar, i la proposta
del grup parlamentari, d’Izquierda Plural, d’Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, va ser rebutjada amb els vots de Convergència i Unió, tant a l’Estat, com al
Parlament de Catalunya. Aquella proposta, que era una proposta molt treballada de
com poder aplicar d’una manera més sostenible aquest objectiu del dèficit, del que
parlava era d’harmonitzar aquest dèficit, aquest nivell de dèficit, en funció del rang i
del nivell de despesa de les tres administracions estatals i, per tant, aquella proposta
nostra, que avui encara està vigent, per si la volen tenir en consideració, doncs
aquella proposta parlava de què l’administració central per l’any 2013, o sigui, aquest
exercici, tingués un tope de dèficit fins el 2,3%, les comunitats autònomes, no només
Catalunya, sinó totes les comunitats autònomes, un dèficit de l’1,9%, per tant, per
sobre del que proposa la seva moció i les entitats locals, la novetat que nosaltres
volem reivindicar aquí, o sigui, que els ajuntaments, les entitats locals, també
tinguessin una capacitat de dèficit, que ara la tenim prohibida, entre el 0,7% i l’1%.
Aquella proposta que vam presentar en el seu dia i que va ser rebutjada amb el vot
del Partit Popular, del Partit Socialista i de Convergència i Unió, és la que avui ens
dóna arguments i l’autoritat, si m’ho permet, per dir que no podem compartir la seva
visió, perquè li falta una visió més de conjunt, més estratègica. Per tant, si vostè en la
seva moció incorpora aquesta proposta nostra d’aquesta harmonització del 2,3, de
l’1,9 i del 0,7, que sumen el 4,5, tot i no compartir la part dispositiva, sí que la podríem
votar a favor, perquè seria coherent amb una estratègia de conjunt sobre l’economia
europea, espanyola i catalana.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La moción que hace referencia a descontar 15 minutos por
la mañana y por la tarde del alumbrado público, para ahorrar energía, desde el
Partido Popular no le vamos a dar apoyo, porque consideramos que algo así debe
estar avalado por un estudio de rendimiento y eficacia energética que al menos a
nosotros no se nos ha facilitado. Y segundo, porque es justo lo contrario de lo que
piden los vecinos y los comerciantes de esta ciudad, porque si algo critican es la falta
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de iluminación en nuestras calles, un factor que además incide en la percepción de
inseguridad que hay en la ciudad.
Respecto de la segunda moción de relajar el déficit a las autonomías, les pido que
retiren, que la retiren, dado que ayer el Ministro de Economía ya afirmó que el Estado
hará un reparto equitativo con las comunidades autónomas, de la relajación del déficit
para este año, a la espera de la reunión del 22 de febrero en Bruselas. De todas
maneras, indicar a Convergència i Unió que el recurso de España o el Estado nos
asfixia, ya no se lo cree nadie, máxime cuando se aportan datos como los que a
continuación voy a exponer de forma breve. Miren, Cataluña es la comunidad
autónoma con mayor inversión del grupo Fomento en el período 1996-2012, es decir,
etapa del gobierno socialista, etapa del gobierno popular, con 23.856 millones de
euros, muy por encima de la segunda comunidad autónoma que es Andalucía, con
20.660 millones de euros. La inversión prevista en Cataluña para el 2013 es de 1.122
millones de euros, que es 2,6 veces la media nacional y la inversión en la provincia
de Barcelona es de 631 millones de euros y, por tanto, la que mayor volumen de
inversión recibirá este año, de toda España, cuadriplicando la media nacional.
Cataluña es hoy la segunda comunidad con mayor stock público de capital y en unos
presupuestos restrictivos, resulta que Cataluña es la comunidad autónoma que más
inversiones recibe, eso es ayudar y no asfixiar como dice Convergència i Unió.
Cataluña es la comunidad autónoma que más dinero va a recibir del Fondo de
Suficiencia, con un 18% del total y además el gobierno central va a pagar todos los
vencimientos de deuda pendientes de la Generalitat, eso es ayudar y no asfixiar. El
resto de España, a través del gobierno central, ha entregado al gobierno de la
Generalitat de Catalunya 330 millones de euros, correspondientes a la ampliación del
período de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación, 945 millones de
euros correspondientes a los anticipos a cuenta de 2010, 1.100 millones de euros del
0,10% del Producto Interior Bruto, 1.304 millones de euros correspondientes a la
línea ICO, 2.665 millones de euros del Plan de Pago de Proveedores, 5.443 millones
de euros del Fondo de Liquidez Autonómico, en total 11.687 millones de euros que
es el 1,11% del Producto Interior Bruto.
Toda España está ayudando a Cataluña y lo seguirá haciendo a través del gobierno
central, porque Cataluña es muy importante para España. Y prueba de que Cataluña
es muy importe para el resto de España, es cómo priorizamos, desde el gobierno
central, una infraestructura importantísima para la competitividad y la economía
catalana, como es el corredor del mediterráneo y por eso ya está presupuestado con
1.019 millones de euros, de los que 420 millones van dirigidos a Cataluña, eso
significa el 41,2% del total. Y de igual forma, se mantienen las inversiones en los
aeropuertos con 89 millones de euros y las mejoras en el puerto de Barcelona con
128 millones de euros y en el de Tarragona con 33 millones de euros, eso señores de
Convergència i Unió, es ayudar y no asfixiar.
Y termino diciendo, con todo el respeto, con ese discurso victimista que ya nadie se
cree y con su pretensión de romper con España, lo que están ustedes consiguiendo
solitos, sin que nadie les ayude, es aquello que nunca jamás ningún otro partido
político ha conseguido, lograr que Convergència i Unió llegue a perder 12 diputados
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en unas solas elecciones, que estén entre ustedes enfrentados y que Esquerra
Republicana se esté frotando las manos ante la posibilidad de convertirse en la
primera fuerza política de Cataluña, a su costa. Están ustedes aislados en sus
asientos del Parlamento, no escuchan a la gente, no escuchan a los agentes
sociales, no escuchan a la patronal, cuando le piden al Sr. Mas que deje el proyecto
soberanista y trabaje en tender puentes con el gobierno central, para alcanzar una
mejor financiación para Cataluña. Creo que harían un mejor favor a Cataluña,
preocupándose por lo que preocupa realmente a los ciudadanos, que no es la
independencia, sino los casi 900.000 parados que hay hoy en Cataluña. Si no retiran
la moción, evidentemente la votaremos en contra.
Y respecto a la moción sobre tasas judiciales, indicar que con este anteproyecto se
garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que quien no tiene recursos
económico,s podrá acudir de forma gratuita a los tribunales. Además, las víctimas de
género, terrorismo, trata de personas, menores, discapacitados psíquicos, víctimas
de abusos, todos ellos, independientemente de su renta, tienen justicia gratuita. Con
ello se amplía el número de personas y colectivos que pueden acceder a la gratuidad
de la justicia, a la vez que se incrementa el umbral de renta para poder acceder a
ella, situándose en 16.000 euros al año. También con este anteproyecto,
asociaciones que defienden intereses específicos, como Cruz Roja, como los
sindicatos, como asociaciones en defensa de las personas con discapacidad,
también tienen derecho a la justicia gratuita. El Partido Popular lo que ha hecho es
recoger las recomendaciones establecidas en la directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo Europeo, del 25 de octubre de 2012, y dar apoyo a las víctimas de
delitos. Y no sólo lo ha cumplido, sino que ha ampliado las recomendaciones
establecidas en ese Consejo Europeo. Por último, miren, ahí tienen ustedes que
recordar que el sistema mixto de financiación de la administración de justicia, ha sido
avalado por el Tribunal Constitucional en la resolución 20/2012. Por ello,
evidentemente, votamos en contra de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de Convergència i Unió, perdó, perdó, m’oblidava del grup socialista. Sr.
Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, el nostre posicionament en la moció 28, la que fa
referència a l’enllumenat, jo estic convençut que el Sr. Josep Lluís Pérez presenta
una moció benintencionada, a més a més, en la que coincidim en l’objectiu final, que
és l’estalvi energètic i amb les avantatges, des del punt de vista mediambiental i de
sostenibilitat energètica que té i, associadament de la despesa econòmica. Dit això,
nosaltres, aquest Ajuntament en l’any 2010, vam fer un Pla Director d’Enllumenat
Públic, on el que es marcaven era una sèrie de directrius encarades, jo diria que
quasi exclusivament, a un tema d’eficiència energètica, a part d’intentar millorar en tot
el possible, el que era la intensitat lumínica de la ciutat.

…/…

198

Per tant, i en base a aquest estudi que hem vingut desenvolupant i que va poder tenir
un impuls molt important amb l’aplicació dels Fons Estatals, els FEILS, en els anys
2010 i 2011, ens han permès avançar prou en aquesta direcció, de tal manera que a
la nostra ciutat i no trobarà cap municipi de la nostra mida com a mínim, on tota la
xarxa d’enllumenat no té cap làmpara de vapor de mercuri i només tenim vapor de
sodi i leds i on tots els armaris que regulen l’electricitat del conjunt de la ciutat, estan
organitzats, diguéssim, amb el que es diu rellotge astronòmic, que és d’una exactitud
i d’una precisió que ens permet la màxima eficiència en el conjunt de la ciutat. Això, a
més a més, ens permet fer el que es diu la reducció de fluxe, què vol dir la reducció
de fluxe, vostè el que planteja és, tanqueu la llum un quart d’hora abans i enceneu-la
un quart d’hora més tard i això us donarà un estalvi, nosaltres li diem, aconseguim
molt més estalvi fent aquesta reducció de fluxe que és, en determinades hores amb el
llum encès, baixar la intensitat al 25% o el 30% en determinats dies de la ciutat, on no
implica una minva en els àmbits de seguretat, de la seguretat de les persones
fonamentalment, i això ens dóna un estalvi molt més important.
Pensi que des que vam aplicar tota aquesta modificació en el sistema d’enllumenat i
el control per la telegestió, que hores d’ara no està en el 100% de la ciutat, encara
ens queda recorregut de millora, perquè no hem acabat de poder tenir controlada tota
la ciutat, però que hores d’ara, respecte de la intensitat o de la despesa que fèiem en
el 2009, hem baixat en més d’1.200.000 kilowatts l’any. Per tant, ja estem en aquesta
direcció i en alguna prova que hem fet, amb això que vostè deia de intentar apagar
abans o encendre més tard, el que hem rebut és, fonamentalment, queixes per part
dels veïns, per tant, s’ha mostrat com no eficient, diguéssim, aquesta solució.
Respecte de la moció que fa referència a la centrifugació del dèficit a Catalunya, ja
avanço, a efectes de la secretaria, que votarem favorablement, però votarem
favorablement d’una manera crítica i d’una manera crítica per diferents qüestions. Per
una banda, perquè en algunes de les consideracions que vostès plantegen en la part
expositiva, diuen algunes coses que no podem compartir o que, com a mínim,
diguéssim, amaguen alguna realitat, perquè vostès comencen dient que el govern de
Catalunya, des de desembre de 2009, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit,
aplicant mesures d’austeritat per donar compliment a les exigències europees, el que
han fet, al nostre entendre, han sigut retallades, no ajustos, sinó retallades, en alguns
casos podríem qualificar-los pràcticament de monumentals, que, a més a més, no
han servit per complir els objectius de dèficit, amb la qual cosa, diguéssim, que
comencem amb una asseveració que no podem compartir, que entenem que no és
certa.
Després, vostès posen sobre la taula que l’Estat Espanyol ha imposat a Catalunya,
per el 2013, un objectiu del dèficit del 0,7%, cert, però en aquella votació, no a
Catalunya, al conjunt de les comunitats autònomes, i en aquella votació, el conseller
Mas-Colell es va abstenir, no va votar en contra, per tant, el que tenim són, com a
mínim, copartíceps per absència d’aquesta decisió. I, finalment, miri, vostès diuen
que l’Estat no centrifugui el dèficit cap a les comunitats autònomes, vostès diuen
Catalunya, nosaltres diem les comunitats autònomes, jo li diria, i si us plau que la
Generalitat no centrifugui el dèficit cap els ajuntaments, perquè clar, a nosaltres ja no
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ens queda ningú i el que no farem és centrifugar el dèficit cap a les polítiques socials
o cap a les polítiques que reben els ciutadans, per tant, facin d’aturadors i no
centrifuguin el seu dèficit cap a l’Ajuntament.
Perquè tot això ve per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aquest establiment de les
regles del joc del dèficit i de l’endeutament, ve per la Llei d’Estabilitat Pressupostària,
que amb un govern de majoria absoluta del PP i que no li feia cap falta, vostès van
votar a favor. I ara ens diuen, escolta, fem una moció per dir-los que no compleixin la
Llei que nosaltres vam votar a favor, nosaltres no, vostès. Ojo, a veure, a mi ja em va
bé, nosaltres vam votar en contra i, per tant, fem una moció perquè no es compleixi la
Llei, però és que vostès van votar a favor, van votar a favor de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària que diu justament el que ara diuen que no complim. Per tant, intentem
mantenir una línia de coherència durant un cert temps, tampoc fa falta tota la vida,
però com a mínim un parell o tres d’anyets sí que ens aniria bé per poder fer un
seguiment de la política en el conjunt de l’Estat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part de..., sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, molt ràpidament. La posició pel que fa a la moció contra les taxes judicials, la
posició del grup municipal socialista serà votar a favor de la moció en contra
d’aquestes taxes judicials. El posicionament del Partit Socialista sempre ha estat clar i
diàfan i d’evident oposició i rebuig a aquestes taxes judicials que s’imposen per part,
no només del Partit Popular en el govern de l’Estat, sinó també a les taxes judicials
que va aprovar en el seu moment el govern de la Generalitat, de fet va ser un govern
socialista, l’any 1986, qui va abolir aquestes taxes judicials. I ens oposem, perquè són
les taxes judicials que tenen un afany recaptatori, perquè són desproporcionades i
perquè evidentment el que pretenen és una clara finalitat dissuasòria del dret dels
ciutadans.
I els hi diré, la conseqüència directa d’aquestes taxes judicials, yo, Sr. del Río,
entiendo que no tenga mucho interés en escucharme, porque realmente esto es un
atentado directo contra la Constitución y contra aquellos artículos que están
superprotegidos en esta Constitución. Y le digo y me refiero a usted directamente,
porque yo creo que estamos hablando de un golpe, se podría decir de Estado
perfectamente, a la Constitución. La restricción en derechos que suponen estas tasas
judiciales, suponen que los ciudadanos ya no tengan la libertad que han tenido hasta
ahora, la libertad por necesidad de recurrir, como puede ser un acto contra una
administración, como puede ser una multa, o sencillamente en el ámbito social,
nunca se había tocado el ámbito social, por qué, porque estamos hablando de
derechos de los trabajadores o también en una reclamación de cantidad de 3.500
euros, estamos hablando de que entre Primera Instancia y apelación se va a una
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tercera parte de lo que puede suponer lo que se reclama. Y esto es, evidentemente,
un afany, té un afany recaptatori.
Són insòlites, són unes taxes insòlites, són desproporcionades i, evidentment, són
injustes, posen en escac i mat l’article 24, com he dit, de la Constitució i per això, el
Partit Socialista s’ha compromès a recórrer davant del Constitucional. Aquestes taxes
ens porten a parlar que a partir d’ara hi haurà una justícia censatària, és a dir, que
aquell que té diners podrà accedir-hi i el que no, no. I, per tant, estan lligant, vostès
estan lligant de peus i mans als ciutadans front al govern, perquè ja no podran
recórrer davant de les administracions o els treballadors davant de l’empresari. Són
mesures que afecten directament, que atempten directament contra els principis més
bàsics de la democràcia, la necessitat del control dels poders polítics i la necessitat
d’igualtat de totes les persones davant la Llei. És un retrocés en les garanties dels
ciutadans i, evidentment, és un retrocés i sembla que la societat, la nostra societat
que tant hem estat mimant des de fa més de 34 anys, vagi enrere com un cranc.
I sí, és cert, i ho deia la moció, és un atac frontal en la divisió de l’Estat, en els tres
pilars, l’executiu, el legislatiu i el judicial, això diu la moció. I el PP està desballestant
l’Estat a cop de Decret, la reforma laboral es va iniciar amb un Decret que ha
dinamitat una de les institucions bàsiques dels drets laborals, la negociació
col·lectiva, ara es pretén dinamitar el que és el tercer pilar territorial, com és
l’administració local, és un atac constant del Partit Popular de principi a fi de les
estructures de l’Estat, de les quals ens hem dotat i que ens han servit per estar units
com a societat. I sí, és cert, és un atac, unes invasions del govern de l’Estat, però no
ens oblidem, també unes invasions per part de la Generalitat, governada per
Convergència i Unió, Sr. Monrós, perquè vostès, la dreta formada pel Partit Popular i
Convergència i Unió, estan demostrant que poden reformar o alterar l’equilibri
constitucional, a cop de Decret o senzillament deixant els pressupostos sense
partides que puguin dotar aquestes polítiques.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea, se li ha acabat el temps.

SRA. PEREA
Dos segons.

SRA. ALCALDESSA
Dos segons.
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SRA. PEREA
Jo l’únic que els hi demano senyors de Convergència i Unió i em sembla molt bé que
presentin aquesta moció, perquè evidentment el Partit Socialista està en contra, és
que tinguin més coherència, no poden votar, aprovar vostès unes taxes judicials en
un lloc i posicionar-se en contra en un altre.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara ja sí, per part de Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, mirarem de respondre una mica a tothom. A veure, no
demanem bestieses, sinó ho estaria fent Europa respecte als ministeris i respecte a
aquest tema, li insisteixo que ha estat un tema aprovat a Europa i estem parlant que
les competències, els treballadors públics estan a la Generalitat de Catalunya, no així
per exemple en ensenyament i, per tant, les coses són com són. Vostè deia
ensenyament en el tema, perdoni, ensenyament en el tema local, no és així, la
competència és de la Generalitat, per tant, les coses són com són.
I, a partir d’aquí, home, primer de tot, Sr. Juan Carlos del Río, assabenti’s, perquè
ahir el Ministre d’Economia, Sr. de Guindos, deia, és veritat, que miraria de
flexibilitzar el dèficit de les comunitats autònomes, davant del que Europa està dient
que farà una segona cessió d’aquest dèficit, però avui el Ministre Hisenda, el Sr.
Montoro, ha dit que n’hi parlar-ne. Per tant, home, assabentin-se i aclareixin-se i, a
més a més, estaria bé que miressin de ser una mica coherents i responsables i
respecte al que obliguen a fer en aquelles administracions, insisteixo, que fan les
polítiques més socials. I respecte a totes les xifres que ha donat, n’hi una és certa,
perquè el govern espanyol en aquests moments, vostè ho sap, hauria de pagar per
no invertir el que en aquests moments s’està fent a Catalunya, respecte al que
l’Estatut posa i, per tant, és una Llei aprovada pel Congrés de Diputats, que hauria de
pagar en inversió a Catalunya el que és el Producte Interior Brut, ni tan sols vostès ho
han volgut posar en els Pressupostos Generals de l’Estat, per tant, no només
centrifuguen el dèficit, sinó que no paguen els seus... ni tan sols ho consideren el que
són els seus deutes.
Agraïm que el Partit Socialista voti a favor, només comentar un parell de coses, el
govern de Catalunya no centrifuga el dèficit, centrifuga el deute, aquesta sí que és
una realitat respecte als seus proveïdors, en alguns casos proveïdors, altres vegades
ajuntaments, com ho està fent el govern de l’Estat i aquesta és una realitat. Respecte
a la Llei d’Estabilitat Pressupostària, mostrar que és possible, perquè vostès van
modificar la Constitució, vostès conjuntament amb el Partit Popular, i si nosaltres hi
vam votar a favor, és per aconseguir que..., sí, és cert, amb una majoria absoluta del
Partit Popular no feia falta el nostre vot, però era perquè el superàvit, si algun dia en
aquest país el generem, no hagi d’anar directament al que és el deute, sinó a inversió

…/…

202

i, per tant, aquest era un tema que nosaltres el consideràvem cabdal. A partir d’aquí,
nosaltres hem aprovat els plans d’ajust també en aquest municipi i, per tant, el seu
pla d’ajust.
I respecte d’Iniciativa per Catalunya, home, sap què passa, és que les coses tenen
mesura i a vegades quan els sentim a vostès, ens sembla que vostès només veuen el
blanc i el negre i la vida, per sort, està plena de tonalitats, ple de tonalitats, ple de
graduacions i un pot apreciar, doncs tot això i vostès veuen el negre o veuen el blanc,
i no veuen la resta de l’arcoiris i, per tant, hi ha la mesura, la mesura la qual, doncs la
austeritat en si mateixa no és dolenta, però que cal graduar-la.
Per tant, en aquest sentit, doncs agraïm, insistim, el vot a favor i només una cosa, si
em permet Sr. del Río, després de tot el que ha dit vostè, segurament els catalans no
paguem res i en canvi nedem en l’abundància i el que passa és que ningú ens hem
adonat, doncs ja ens ho explicarà.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Agraeixo als grups que ens han votat a favor la moció de les taxes judicials. Sra.
Perea, no té res que veure la Llei que es va treure des del Parlament de Catalunya
amb les taxes, amb la que ha tret el Partit Popular al govern de l’Estat Espanyol, no té
res a veure, eren molt més petites, no afectaven, ni molt menys, a l’ordre social i a
molts dels procediments en primera i en segona instancia, el preàmbul de la Llei
10/2012 diu: “el derecho a la tutela judicial efectiva no ha de ser confundida con el
derecho a la justicia gratuita”. És evident, però és que ells s’han passat un poble amb
les taxes que han posat i aquí hi ha unes taxes totalment suaus. No crec que tampoc
estigui per donar, el Partit Socialista, lliçons de si el nostre grup és coherent, perquè
precisament, vull dir, en aquest aspecte també rellisca bastant, però de totes
maneres li agraeixo el vot favorable.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, vostès demanen estudis i els estudis són molt senzills,
surtin vostès al carrer a les vuit del matí i per la tarda a dos quarts de set i veuran que
hi ha llum i en un moment les llums continuen enceses i, bé, veuran que no cal que
estiguin funcionant. Després als senyors d’Iniciativa, escolti’m, ja li explicaran vostès
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a la seva militància, perquè voten a favor en contra d’un estalvi de megawatts que
suposa un estalvi de CO2, això ja els hi explicaran vostès, és el seu problema.
I el Sr. Belver s’acaba de carregar el que em va ensenyar el meu pare, això de dir,
apaga la llum quan no fa falta i encen-la o posa-la en marxa quan fa falta, i el que jo
he ensenyat a les meves filles, o sigui, és senzillament un botó. A més a més, m’ha
dit que tenen rellotgeria astronòmica per calcular, doncs molt fàcil, la retarda un quart
d’hora i la posa en marxa un quart d’hora, és tan senzill com això.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per part dels grups hi ha..., un moment, un moment que ordeno el debat, Sr.
Salmerón.

SR. SALMERÓN
Molt breu. Sra. Borràs, si d’alguna cosa no ens pot acusar en aquest cas, no se’ns
pot retreure, és que la nostra proposta no sigui mesurada, perquè nosaltres el que li
hem explicat és la proposta d’Iniciativa-Esquerra Unida sobre un altre tipus de
repercussió del dèficit que marca la Unió Europea, per tant, ens hem col·locat en una
sortida possibilista i li fèiem una proposta alternativa. Per tant, Sra. Borràs, no fugi
vostè d’estudi, no centrifugui vostè la seva responsabilitat, vostè és govern de la
Generalitat de Catalunya i vostè va donar suport al Partit Popular quan no ho
necessitaven, i van sostenir al Partit Popular i la política de dèficit zero, del Partit
Socialista primer i del Partit Popular després.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, dado que la Sra. Borràs ha pedido que le explique, pues mire le voy a explicar que
hoy mismo, ahora, ha salido una noticia de que la Generalitat de Cataluña ha
solicitado 9.000 millones de euros de rescate al gobierno central, para el año 2013, y
para que tenga una idea, eso es el 40% del total del dinero que van a recibir todas las
comunidades autónomas, pues el 40% para Cataluña. No tenga usted la menor duda
que una vez más el gobierno central en lugar de asfixiar, va a ayudar a Cataluña.
Pero mire, si alguien asfixia a Cataluña, permítame que le diga, yo creo que es el
gobierno de Convergència i Unió, porque si algo no cumple son esos compromisos
de inversión, ustedes se gastan el 60% de su presupuesto en gastos institucionales,
mantenimiento de empresas públicas y gastos identitarios y, claro, evidentemente no
hay dinero para inversión. De hecho, de las 17 comunidades autónomas, usted ocupa
el puesto 11 en dinero en inversión, por lo tanto, oiga, y me parece que a este
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Ayuntamiento nos debe 18 millones de euros, fíjese si estamos maltratados por el
gobierno de Convergència i Unió.
Y oiga, mire, no es verdad que no destinar el 11,9% del gasto del Estado en
Cataluña, sea un incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto. Y
además no lo es, porque lo dice el propio Tribunal Constitucional, al cual ustedes
acuden cuando les interesa y cuando no les interesa, pues prefieren ni escucharlo, y
es la Sentencia 31/2010 del 28 de junio. Por lo tanto, no es cierto lo que usted acaba
de decir.
Y, Sra. Perea, respecto a la Ley de tasas, usted puede ir al Tribunal Constitucional,
claro que sí, pero no sé si usted me escuchó o tampoco está muy atenta cuando yo
hablaba ¿no? porque la resolución 20/2012 del Tribunal Constitucional, ya dice que el
sistema mixto de financiación de la administración de justicia es correcto, por tanto,
no sé, seguramente usted no estaba muy atenta. Y le digo, se eleva el umbral de la
renta, se amplía a colectivos que antes no podían acudir a la justicia gratuita,
asociaciones como por ejemplo Cruz Roja, sindicatos, oiga, es que antes tampoco
era. Incluso, fíjese usted, un ejemplo, hasta ahora una mujer maltratada tenía
garantizada la defensa jurídica especializada, pero el acceso a la justicia gratuita
dependía de unos requisitos generales, ahora también podrá acceder a ese tipo de
justicia gratuita, independientemente de esos requisitos.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies Sr. del Río. Per part del grup socialista, Sra. Perea, Sr. Belver, no sé si hi ha
algú més, ho dic pel temps, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Molt breument. Sr. Monrós, la taxa és un impediment en l’accés a la tutela judicial
efectiva i vostè ho sap i no és ni taxa suau, ni és una taxa que es justifica i en aquest
moment a vostès els han suspès, per part del Tribunal Constitucional.
Sr. del Río, le leo la Sentencia si quiere, el trocito ese de la Sentencia que dice que
es constitucional: “sin embargo la cuantía de las tasas no debe ser excesiva a la luz
de las circunstancias propias de cada casa, de tal modo que impida satisfacer el
contenido esencial del derecho del acceso efectivo a la justicia.” Le pondré un
ejemplo sólo, la reclamación de un juicio verbal que es menos de 3.500 euros, resulta
que la tasa es una tercera parte, oiga, si eso no tiene afán recaudador y que no tiene
afán disuasorio, pues no lo sé, se lo dirá el Constitucional.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.
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SR. BELVER
Sí, molt breument. Em sap greu, Sr. Josep Lluís, haver malmès la seva ensenyança
cap a les seves filles, però, diguéssim, això de l’enllumenat públic d’una ciutat com
l'Hospitalet és una mica més complex.
Y, Sr. del Río, ya sé que las mociones son de Convergència, pero es que con sus dos
intervenciones me ha recordado, como decía un compañero, a aquello de, me gustan
los catalanes porque hacen cosas. Ahora va a resultar que ustedes están
enamorados de Cataluña, oiga, mire, que ustedes pongan cosas en el presupuesto
no es ninguna garantía de que vayan a pagar y como tengo poco tiempo, no le haré
la retahíla de sólo lo que concierne a esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Em sembla que, bé, la Sra. Borràs em sembla que té dos minuts i finalitzem. No, Sr.
del Río, ho sento, però ja no dóna més de si el debat. Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Certament el govern de Catalunya ha hagut de demanar
9.000 milions d’euros, diners que són dels catalans al cap i a la fi. Diners que són
dels catalans, perquè cada dia, cada dia del sant món, els catalans paguem 6 euros,
tots i cadascun de nosaltres, diners que se’n van i no tornen. I, per tant, això fa que
aquest país, Catalunya, tingui un dèficit cada any de 16.000 milions d’euros, per tant,
aquests diners que, a més a més, ens els deixen amb un interessos estupendos,
doncs és molt inferior al que són aquests 16.000 milions. Aquesta és una realitat que
és objectiva, que ho diuen els informes econòmics, no ho diuen els polítics i, per tant,
en aquest sentit, doncs home, recomanar-li que llegeixi més al Sr. López
Casasnovas, al Sr. Oriol Amat, a la Sra. Núria Bosch i a tants altres catedràtics
d’aquest país i d’altres, on demostren el dèficit que té Catalunya i que ens genera
aquest Estat que ens està ofegant.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat les mocions del grup de Convergència i Unió, passem ja al següent
bloc d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28, 29, 30 i 31; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 28.- MESURES DE CONTROL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER
ESTALVIAR DESPESA ELÈCTRICA. Ha estat rebutjada amb 21 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, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots a favor dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de
PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- PER EVITAR QUE L’ESTAT ESPANYOL CENTRIFUGUI EL SEU
DÈFICIT A CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; 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; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:

ATÈS que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de
2010, ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures
d’austeritat per tal de donar compliment a les exigències europees.
ATÈS que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit
del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les
competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una
altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les
Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una
tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (4,5% del PIB).
ATESA la reivindicació del conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, de revisar a
l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, per part del Govern de Rajoy, passant
del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses de cada
administració.
ATÈS l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, a proposta
del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest
que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les
administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el
qual es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les seves
competències però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en el qual
es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra
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d’equipaments militars nous i cars.
ATÈS que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció
de dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a
centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les
persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis,
posant en greu perill el nostre estat del benestar.
ATÈS que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un
conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat
pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar
mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert que
la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa repercuteixen de
manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal d’aquells
ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb rigor i
austeritat.
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple,
l'adopció dels acords següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa
una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que
l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per
Europa cap a les Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les
competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple,
ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i,
concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions
que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables
prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la
normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments
sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup
parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la
Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del
Govern espanyol.

MOCIÓ 30.- PER INSTAURAR EL SISTEMA DE PAGAMENT TELEMÀTIC A LA
ZONA BLAVA DE LA CIUTAT.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
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MOCIÓ 31.-

EN CONTRA DE LES TAXES JUDICIALS.

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 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:

ATÈS que per part del Congres dels Diputats a instancies del Govern de l’Estat s’ha
aprovat la Llei 10/12 de 20 de novembre per la qual es regulen determinades taxes
en l’àmbit de l’Administració de Justícia.
ATÈS que el Tribunal constitucional ja va tenir oportunitat de pronunciar-se en la seva
Sentencia 20/12 de 16 de febrer sobre la constitucionalitat de la anterior Llei 53/2002
.
ATÈS que el Fonament Jurídic 10e de l’esmentada Sentencia posava de manifest “
Esta conclusión solo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las
tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre son tan elevadas que
impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso
concreto en términos irrazonables .”
ATÈS que l’at. 7 de la Llei 10/12 es dedica a regular la determinació de la quota
tributaria, partint d’una part fixa en funció d’un fet imposable i de la seva aplicació se’n
deriva que les quotes resultants suposen un enorme increment respecte de les
resultants del sistema vigent .
ATÈS que l’efecte dissuasiu –en especial en aquells plets d’escassa quantia –
suposa una vulneració flagrant del principi al dret a la tutela judicial efectiva ,
garantida constitucionalment .
En aquest sentit l’article 7 de la Llei , “impiden en la práctica el acceso a la
jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables “ segons
el que esmentava el Tribunal Constitucional en la Sentencia 20/12 .
ATÈS que la Llei10/12 suposa ,per tant , per a un numero enormement elevat de
supòsits, que la quantia de les taxes establertes sigui tant elevada que impedeix en la
pràctica l’accés a la jurisdicció o l’obstaculitza en nombrosos casos en termes
raonables –segons doctrina del TC .
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ATÈS que l’administració de justícia és en sí tant un servei al ciutadà com un dels
tres poders bàsics de l’Estat ,la imposició de forma desmesurada també suposa un
atac frontal a la divisió de l’estat en els tres pilars bàsics ( legislatiu , executiu i
judicial).
ATÈS que aquestes consideracions determinen que la norma aprovada esdevé
inconstitucional al vulnerar els articles 14 i 24 del CE .
ATÈS que al marge de les consideracions jurídiques esmentades , l’actuació del
govern Popular ha estat duta a terme sense tenir present quines son les
conseqüències pera a la ciutadania ,en especial en el moment de greu crisi
econòmica que estem patint.
Per tant impedir el dret a la tutela judicial efectiva i per tant impedir a un nombre
important de ciutadans l’accés a la justícia , suposa encara més agreujar per aquests
la greu situació de crisi econòmica,. Tot plegat al frustrar les legítimes expectatives
que hom cerca amb l’Empar judicial per a la resolució de conflictes.
ATÈS que amb aquesta aprovació el govern del Partit Popular està demostrat una
manca absoluta de sensibilitat social vers als seus administrats .
ATÈS que la majoria d’associacions de la judicatura com els diferents col·legis
professionals han mostrat el seu rebuig frontal a l’aplicació de la Llei.
ATÈS que malgrat aquest rebuig de tots els àmbits jurídics i sectors professionals
implicats , el govern del PP ha manifestat la seva voluntat de persistir en l’aplicació
d’aquesta norma
ATÈS que es manifesta i palesa la voluntat del Govern del Partit Popular de procedir
a la recentralització de les competències constitucional i legislativament conferides a
les Comunitats Autònomes, mitjançant entre d’altres normativa com l’esmentada Llei
de Taxes .
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següent acord:
Instar al govern de l’Ajuntament de L’Hospitalet per tal de que traslladi al Gobierno del
Estado i a tots els grups polítics que formen part del Congreso de los Diputados el
rebuig contra les taxes judicials aprovades pel Govern d’Espanya en la Llei 10/2012.

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 32, 33 i 34, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, per la presentació, em sembla que intervindran també els dos, com vostès
vulguin, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Molt bé, gràcies, jo presentaré la primera i la tercera i el Lluís Esteve presentarà la
segona. Intentaré ser breu, sobre la primera, sobre el tema de la privatització de
l’empresa Aigües Ter-Llobregat, em remeto a fer una miqueta d’història. Al mes
d’agost la Generalitat de Catalunya, contra l’opinió i una resposta molt àmplia de
sectors de la societat catalana, va decidir obrir a concurs la privatització de l’empresa
pública Aigües Ter-Llobregat, això va ser a l’agost de l’any passat. En aquest concurs
es van presentar, en el procés de licitació, AGBAR i ACCIONA, en el seu moment va
ser finalment ACCIONA la que va guanyar aquest concurs i això va provocar una
resposta airada i molt virulenta per part d’AGBAR, que va denunciar davant de
l’Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, que és un
organisme, com vostès saben, que depèn del departament de Presidència de la
Generalitat.
Aquest organisme, segons la Llei, hauria d’haver suspès el procés de licitació, el va
suspendre en un primer moment, però després el va tornar a activar, amb la qual
cosa justament i aprofitant, casualment, el canvi de govern, finalment el conseller
d’Economia va signar el contracte amb l’empresa ACCIONA, contra l’opinió d’aquest
recurs i contra l’opinió d’AGBAR i només tres dies després l’organisme, aquest
organisme de la Generalitat, va desdir i va contradir el que havia fet el propi conseller
d’Economia i va fallar en contra d’aquell contracte i d’aquella resolució. Per tant, tot
és una situació molt kafkiana, molt de “camarote de los hermanos Marx”, en el qual
després el propi govern de la Generalitat va dir que posaria un recurs contenciós
contra el seu propi organisme que depèn de Presidència.
Per tant, tot aquest cúmul de despropòsits, de despropòsits d’aquest govern de la
Generalitat, que ens sobta que mediàticament ha passat força desapercebut, el que
és per nosaltres, ja la pròpia decisió de la privatització, però de la manera com s’ha
fet i el procés obert i d’inseguretat que hi ha en aquests moments, entenem que és el
moment de dir d’una manera molt contundent, de manifestar el nostre desacord sobre
aquest procés de privatització, que s’ha fet d’una manera molt precipitada i molt
irresponsable, que s’ha incorregut en una pràctica absolutament precipitada, amb
vulneració de normes bàsiques administratives i en perjudici del patrimoni i les
finances públiques de la Generalitat.
Demanem també, sol·licitem al govern de la Generalitat que deixi sense efecte, de
forma definitiva, el procés de concessió per a la construcció, la millora, la gestió i
l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment TerLlobregat.
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I tercer, demanem la reconstitució i el manteniment de forma definitiva de l’empresa
Aigües Ter-Llobregat com empresa pública, atès que aquesta és una estructura
d’Estat de la que ja disposa Catalunya i és un recurs estratègic, l'accés a la qual és
un dret humà fonamental i essencial per a la vida, per tant, allò que ja tenim i que ens
dóna garantia a los ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, no el fem malbé en
aquest procés i sobretot la imatge lamentable que ha donat el govern de Catalunya
durant tot el procés.
La segona moció és una moció sobre una problemàtica que estan patint moltíssimes
persones al nostre país i molt singularment també a la nostra ciutat, és una moció per
prevenir els desnonaments de la residència habitual. En aquests moments, en estos
momentos sabemos que desde el año 2007 ha habido ya, se han ejecutado, con
datos de finales del 2011, unas 250.000 hipotecas desde el año 2007, quiere decir
que un mínimo de 250.000 familias han sido puestas en la calle, desposeídas del
derecho fundamental a vivienda y de su propia vivienda, y estamos a finales del 2011
en una tasa de 159 desalojos diarios.
Según el informe reciente del Consejo General del Poder Judicial, llamado efectos de
la crisis en los órganos judiciales, se estima que en el primer semestre del año 2012,
se iniciaron más de 50.000 procesos de ejecución hipotecaria, que serán 100.000 al
finalizar, cuando finalizó el año, con la cual cosa se estiman que durante el 2013 se
superaran las 400.000 ejecuciones hipotecarias que pueden llegar incluso al medio
millón, medio millón de familias se verán puestas por los jueces, por la justicia de este
país, en la calle, familias desahuciadas en la calle, con un sistema judicial, que
debido a una Ley perversa, ejercen de organismo de recaudación de las entidades
financieras.
Es por todo ello que, ante esta injusticia, que estamos convencidos que al final se
conseguirá dar la vuelta con la movilización que está haciendo la Plataforma de
Afectados de la Hipoteca, que está haciendo un trabajo mayúsculo y ejemplar, dando
una lección de moralidad y de democracia brutal, estamos convencidos que
finalmente se conseguirá dar la vuelta a esta situación y es por ello que, mientras
tanto, esto se tiene que acabar, porque sí que se puede, mientras tanto le pedimos al
gobierno del Estado, le instamos a una suspensión de los desahucios de la
residencia habitual, a la que se puedan acoger todos aquellos colectivos
verdaderamente vulnerables.
Segundo, instamos al gobierno del Estado a que esta suspensión se mantenga hasta
que no se promueva una nueva normativa hipotecaria que contemple, entre sus
medidas, la dación en pago de la vivienda habitual, la posibilidad de permanencia del
deudor en el domicilio del litigio, bajo una fórmula de alquiler social.
Y, por último, hasta que no se decrete esa suspensión descrita, el compromiso de
este Ayuntamiento de solicitar al Jutge Degà del partido judicial, que haga llegar
mensualmente a los servicios sociales del Ayuntamiento, una relación de todos y
cada uno de los procesos judiciales que podrían finalizar con el llançament de les
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persones demandades, dins de la legalitat vigent. També demanem, ja s’està fent,
l’assessorament als afectats pels processos d’execució hipotecària.
I, per últim, el que pensem que és un exercici i un gest polític molt important que ja
han fet d’altres ajuntaments, que es deixi d’operar amb aquelles entitats bancàries
que promoguin desnonament de la residència habitual de persones empadronades
en aquest municipi i aquest cessament d’operacions es realitzi de forma immediata
per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió
contractual. Pensem que és un gest polític, de solidaritat d’aquest Ple, d’aquest
Consistori, amb els seus ciutadans i ciutadanes que estan lluitant pel seu habitatge,
aquelles famílies que estan lluitant cada dia pel seu dret a l’habitatge, d’una manera
exemplar.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Marín. La tercera de les mocions és de suport a la iniciativa legislativa
popular per a la renda garantida de ciutadania.
L’ Estatut d’Autonomia vigent, ens parla de..., estableix que persones o famílies que
es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, i aquest Decret el que
preveu també, és que cal que sigui regulat, aquest dret, per mitjà d’una llei del
Parlament de Catalunya. Cal dir també que en el conjunt de la Unió Europea al 2010,
hi havia 115 milions de persones en risc de pobresa i que es va aprovar l’Estratègia
Europea 2020, que el que proposava era reduir en 20.000.000 de pobres a Europa a
l'any 2020. Amb aquest objectiu es va llançar la Plataforma de Lluita Contra la
Pobresa i l'Exclusió Social, i s’ha posat a treballar en una millora de l'accés al treball,
a la seguritat social i als serveis bàsics del conjunt de la ciutadania Europea.
A Catalunya l’any 1990, es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda
Mínima d’Inserció, l’anomenat PIRMI, amb la finalitat de fer possible la inserció social
i laboral de les persones afectades. Per tant, aquesta renda mínima d’inserció ha
perdut el seu objecte amb les reformes que va fer el govern de Convergència i Unió i
els representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre estan
impulsant avui dia una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte garantir
una renda mínima de ciutadania, per complir el mandat de l’ Estatut d’ Autonomia.
Aquesta ILP es va presentar tot just aquest divendres passat, a la presidenta del
Parlament de Catalunya i demana el dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes,
no condicionat a disponibilitats pressupostàries, ni a l’obligació de participar en
accions d’inserció social i laboral, per tant, que sigui un dret efectiu i un dret subjectiu
de caràcter individual, però vinculat a la situació econòmica de la persona, per tant, el
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dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros, de caràcter
suplementari, a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol
concepte, es disposi, com a màxim, d’aquests 664 euros.
Per a nosaltres, aquesta proposta legislativa busca donar resposta coherent a les
necessitats d’una part de la població catalana i per això, demanem el suport d’aquest
Ple a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i també ajudar en el procés de recollida de
signatures de l’esmentada ILP.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, el grup de Plataforma per Catalunya votarà favorablement a la moció número 32 i
a la número 34 i votarà en contra de la número 33, malgrat compartir alguns dels
punts que es demanen en aquesta ILP, no compartim d’altres, amb la qual cosa no
podem estar d’acord amb la moció aquesta.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Començarem en el mateix ordre que ho ha fet Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i, per tant, parlarem en primer lloc de la
moció que fa referència al manteniment de la prestació per l’empresa pública Aigües
Ter-Llobregat. A veure, a vegades parla qui menys ha de parlar i aquesta és la
situació, vostès diuen que en perjudici del patrimoni i les finances públiques de la
Generalitat, home, vostès saben que aquesta ATLL està en fallida degut a la seva
gran gestió, ATLL està en fallida degut al que vostès van fer, que no és res més que
aprovar un projecte de finançament per poder fer obres, poder fer obres i això
representava 602 milions d’euros durant l’any 2007-2010, però també poder fer uns
ingressos en què vostès van establir, en aquest mateix pla, que incrementarien el
preu de l’aigua un 5% cada any, del 2007 al 2008, que al 2009 l’incrementarien el
35% i que del 2010 al 2023 l’anirien incrementant cada any un 7,194%. Per tant, això
significava que, l’any 2006 a l’any 2023, s’incrementava el preu de l’aigua, vostès
l’incrementaven per quatre, en aquests anys.
La realitat és que vostès van fer la inversió, però no només amb 600 milions, sinó que
van fer 981 milions d’euros i a l’hora de la veritat vostès no van aplicar l’altre part, és
a dir, si tu estàs disposat a fer una inversió, has de treure d’algun lloc els ingressos,
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vostès havien dit que això paguessin directament els ciutadans a través dels seus
impostos. Però això vostès no ho van aplicar i això ha fet que deixessin en un estat
absolutament de fallida i, per tant, de pèrdues acumulades per 110 milions d’euros i,
per tant, l’equivalent al deute amb els proveïdors d’ATLL.
I ara vostès ens vénen a dir que nosaltres som l’origen de tots els mals, no, mirin-se a
vostès mateixos per veure què és el que han fet, què és el que han fet en aquest
tema i què és el que han fet en el control, precisament, d’això que vostès consideren
tan essencial. I pèrdua de control públic no n’hi ha, no n’hi ha perquè aquí hi ha una
concessió i quan hi ha una concessió, el control, el marc que s’estableix, l’estableix,
en aquest cas, la Generalitat de Catalunya. ¿O vostès quan fan una concessió en les
guarderies municipals, perquè estan regentades, no directament per l’Ajuntament,
sinó per diferents empreses, resulta que vostès estan privatitzant les guarderies
municipals? ¿Privatitzen també l’atenció domiciliària? Perquè no es fa directament,
sinó que es fa a través de tercers. ¿Privatitzen vostès l’atenció domiciliària? Home, a
veure si s’aclareixen, perquè quan ho fan altres resulta que això és una privatització,
que no hi ha uns marcs establerts, ni de preus, ni de res, i som uns salvatges, ara,
quan ho fan vostès, ho fan d’una forma mesurada, precisa i correcta.
I, per què no parlen de la mesa de contractació, la mesa de contractació vostès
parlen d’aquest organisme unipersonal, no parlen de la mesa de contractació, hi ha
14 persones, tècnics de màxim rang de la Generalitat a on han decidit una cosa. O
per què no parlen d’AGBAR i qui són actualment, qui hi ha a AGBAR, en aquests
moments que van sortir de la Generalitat de Catalunya, de qui precisament tractava
temes d’aigua i el conseller Baltasar i també la Sra. Imma Mayol estan treballant a
AGBAR, curiosament s’han posat concretament en aquesta empresa, aquesta és una
realitat objectiva, que aquest tema a vostès no els hi ve de gust de parlar-ne. Doncs
les coses són com són. I, per tant, aquesta és una realitat que vostès sí que haurien
de donar moltes explicacions de cóm s’ha trobat aquesta empresa.
Respecte als desnonaments de la residència habitual, nosaltres li hem passat
aquesta tarda, per no fer-ho en l’últim minut, com ho hem fet en l’altre tema, unes
esmenes que ens semblaven que venien a millorar el text, ens han dit que no ens les
acceptaven, ens semblava que ho milloraven, si no és així, doncs fora. Nosaltres
votarem favorablement, encara que hi ha alguna de les mesures que entenem que
directament no hi podrem tenir acció i que, per tant, potser, en certa manera, algun
brindis al sol amb alguna de les mesures que vostès proposen. Ara, com vostès
saben, hi estem a favor i, per tant, votem favorablement d’aquesta moció.
Respecte a la moció de suport a la iniciativa legislativa popular per a la renda
garantida de ciutadania, és cert, fa pocs dies es presentava en el Parlament de
Catalunya i, concretament, a la Presidenta del Parlament, i nosaltres hem defensat
una renda mínima de ciutadania quan la situació econòmica ho permeti. No som
partidaris de generar falses expectatives a la gent en moments a on vostès saben
perfectament que això a dia d’avui, els propis, la pròpia gent que està impulsant
aquesta iniciativa, diuen que no és aplicable a dia d’avui i que, per tant, hem de
treballar de cara a un futur. Per tant, és en aquest sentit que nosaltres ens abstindrem
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respecte d’aquesta moció i, res més, em sembla que eren tres mocions, doncs
aquests són els nostres posicionaments. Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Muy bien, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción de la adjudicación de
la gestión privada de Aigües Ter-Llobregat, es evidente que estamos ante un
problema jurídico que puede ser muy serio, con una posible repercusión sobre las
cuentas públicas, que ya veremos cómo terminan y la repercusión posterior que
afectará a los ciudadanos, claro, porque si ahora tienes que devolver los 300 millones
que ya has cobrado, de alguna partida habrá luego que descontarlo. Por lo tanto, una
mala gestión posiblemente del gobierno de Convergència i Unió, con el apoyo de
Esquerra Republicana, pues vamos a ver cómo eso nos va a repercutir ante los
ciudadanos. Nosotros creemos que esto se va a resolver en los tribunales y ya
veremos, ya llegará el momento de reclamar responsabilidades por la gestión, a
quien corresponda y por eso, en este caso, en este momento nos vamos a abstener.
Todo y considerando que tienen ustedes mucha razón a la hora de, entiendo yo, ver
que es una cierta chapuza administrativa lo que se ha hecho en esta adjudicación.
Respecto a la moción de la renta garantizada de ciudadanía, nos abstenemos en el
primer acuerdo, ya que la admisión a trámite de la propuesta depende, y ustedes lo
saben, a si cumple o no los requisitos establecidos, tanto en el Estatuto, como en el
propio reglamento del Parlamento, ahí nosotros no podemos decir nada. Votamos a
favor del segundo punto, creemos que es interesante y acertado que se dé la
información a la ciudadanía. Y respecto del tercer punto, votamos en contra, porque,
claro, esto obligará al Ayuntamiento a dar apoyo, en las mismas condiciones, a
cualquier otra iniciativa de esas características, de cualquier otra entidad o de
cualquier ciudadano, y puede tener una repercusión económica para el propio
Ayuntamiento, que tiene que disponer de los medios, recursos materiales o lo que
sea, por lo tanto, en este tercer punto votamos en contra.
Respecto a la moción de los desahucios, hay que recordar que el gobierno del
Partido Popular aprobó, el 15 de noviembre, el Real Decreto 27/2012, por el cual se
incluían una serie de medidas para paliar los efectos del desahucio, entre otras, una
era paralizar durante dos años los desahucios de las familias más necesitadas. Bien,
pues mañana, en el Congreso de los Diputados, se va a presentar un proyecto de
Ley de medidas urgentes, para reforzar la protección de deudores hipotecarios,
medidas que, si me permiten, les voy a explicar, como la limitación de intereses de
demora, que son clausulas penales por cumplimiento tardío, y que en algunos casos
pueden llegar al 20%, pues ahora se limitará hasta el 6.
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También el gobierno quiere acabar con las clausulas abusivas en las hipotecas, como
por ejemplo son las clausulas suelo, que fijan un interés mínimo para las hipotecas,
impidiendo que los titulares puedan beneficiarse de mayores rebajas. También se va
a controlar la comercialización de las hipotecas, para evitar las hipotecas complejas,
como son aquellas que están ligadas, por ejemplo, a los yenes. Y también se va a
vigilar la relación entre tasadoras y entidades, ya que una de cada cinco de esas
tasadoras está en manos de la banca, con lo cual ya nos podemos imaginar la
tasación. También se propone reformar el artículo 5 de la Ley de regulación de
mercado hipotecario, para que el plazo de la hipoteca no pueda superar la edad de
jubilación del deudor y así evitar con ello el sobreendeudamiento de las familias. Se
va a regular un procedimiento extrajudicial, para evitar la subasta de la vivienda
hipotecada y que el banco estará obligado a aceptar cualquier tasación homologada
que presente el deudor y no como ahora que es el banco el que fija la tasación.
Y, a partir de ahora, el Consejo de Consumidores y Usuarios también podrá requerir
al Banco de España que incoe un procedimiento sancionador contra una tasadora y
no como ahora que tienen que ser los organismos administrativos. Se van a
aumentar los umbrales de renta para que más familias puedan acogerse a la dación
en pago y se pasará de un máximo de renta de 16.000 euros a 19.000 euros y la
condicionante de que todos los miembros estuvieran en paro, ahora no va a ser eso,
ya no habrá esa condición de que todos los miembros de la familia estén en paro,
únicamente que el umbral sean los 19.000 euros. También se va a proponer la
supresión del artículo 115 de la Ley hipotecaria y, por tanto, se elimina la facultad
legal del acreedor hipotecario, de exigir al deudor ampliación de la hipoteca para
asegurar los intereses vencidos y que no son satisfechos, se suprime ese privilegio,
un privilegio de la entidad financiera.
Y, por todo ello, miren, nosotros creemos que, dado que se va a debatir en el
Congreso de los Diputados mañana, esto va a suponer un antes y un después,
evidentemente, en la relación entre deudores y entidades financieras, creemos que
supone un gran avance en la protección de las personas frente a los bancos, tal y
como yo les he relatado lo que mañana se va a debatir en el Congreso de los
Diputados. Nosotros creemos que desde el gobierno se está trabajando para intentar
paliar lo que es una dramática situación de los desahucios, estamos haciendo todo
aquello que creemos que se puede hacer y ustedes estarán conmigo que este es el
primer gobierno que está tomando medidas para proteger a los más desfavorecidos,
antes no se había hecho absolutamente nada de esto. Hemos trabajado con bancos,
con plataforma del tercer sector, con ayuntamientos y fruto de ello es como hoy
también aquí este Ayuntamiento ha aprobado un dictamen, en el cual nos adherimos
a un convenio que es la creación del Fondo Social de Viviendas, que tampoco existía
anteriormente.
Por todo ello, nosotros consideramos que dado que el debate, como he dicho, va a
ser mañana en el Congreso, donde ustedes también van a tener la posibilidad de
mejorar incluso ese texto, yo le propongo que retiren la propuesta, dado que, insisto,
va a ser debatida mañana, ustedes van a tener el texto, ustedes van a poder
participar e incorpora aquello que consideren oportuno y, por tanto, si no la retiran,
votaríamos en contra de la moción.
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Perdonen, disculpen, el punto tercero sí que lo votamos a favor, votaríamos en contra
del primero y el segundo y el tercer punto sí que lo votamos a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’ha posicionat sobre les tres mocions, faltaria el grup socialista, Sr. Fran
Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Ja avanço el nostre posicionament a les tres mocions i
serà afirmatiu.
A la primera moció, la que fa referència a Aigües Ter-Llobregat, miri, jo, Sra. Borràs,
vostè pot fer les explicacions de perquè hem arribat a la situació i podríem debatre,
compartir més o compartir menys, però la situació és la que és. I la situació és que en
un moment on un element bàsic com és la distribució d’aigua, això és una qüestió
essencial pel país, tant que parlen d’estructures de país, l’aigua és un bé bàsic, i tenir
un lío de les dimensions que tenim, al voltant de l’aigua, crec que, com a mínim, no
és bo i, per tant, a mi retrotreure la situació a abans que comencés el lío i, a partir
d’aquí, a veure com ho fem, em semblaria, com a mínim, assenyat, perquè sinó ens
podem trobar amb un veritable problema de distribució d’aigua i amb un problema
amb la Generalitat, financer, de primer ordre. Perquè li recordo que el pagament que
ACCIONA va fer en el mes de desembre, va permetre pagar la nòmina dels
funcionaris, per tant, no estem parlant de qualsevol cosa.
Per tant, una impugnació sobre això, una demanda d’ACCIONA en el cas que
AGBAR vagi als tribunals, que demanin el retornament dels diners, en fi, el lío pot ser
colossal. Llavors, nosaltres creiem que una mesura prudent i sé de la dificultat,
perquè Aiguës Ter-Llobregat en el mateix Decret la van dissoldre, per no córrer riscos
i, per tant, no tenim ja empresa, no hi ha empresa en aquest país per fer aquesta
tasca, però crec que, per un principi de prudència, fora bo que poguéssim tornar
enrere, revisar el que hem fet i veure de fer-ho d’una manera, com a mínim, que doni
satisfacció a tothom, perquè estem parlant d’empreses, no se qualsevol tipus
d’empresa, i no de quatre pelagats que es miren els papers. Per tant, hem d’entendre
que ACCIONA per la seva banda i que el grup AGBAR per la seva, home, alguna raó
o alguna part de raó deuen tenir tots plegats i, a més a més, quan un organisme de la
Generalitat, un òrgan de la Generalitat, li dóna la raó, un òrgan, l’altre no, un òrgan sí,
l’altre no, clar, deu n’hi do, deu n’hi do la que tenim organitzada amb l’aigua, per tant,
jo crec que valdria la pena retrotreure’ns a l’anterior posició i veure què fem.
L’únic que a mi no em sorprèn, és una cosa que deia el Sr. Salmerón en la seva
exposició, i és que tot aquest lío hagi passat mediàticament desapercebut, és l’únic
que no em sorprèn. En aquest país, un lío d’aquestes característiques amb la
Generalitat, em sembla normal que mediàticament passi desapercebut.
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Respecte de la moció de la iniciativa legislativa per a la renda garantia de ciutadania,
és que, jo entenc el que ens plantegen des del grup de Convergència i Unió, de dir,
escolta, des del punt de vista econòmic, això ara mateix seria pràcticament inviable si
tirés endavant, per tant, no donem falses expectatives a la gent. És que ho posa
l’Estatut, ho posa l’Estatut, clar, si hem d’esperar a què la situació sigui molt millor, és
que segurament ja no caldrà o la gent que s’acabarà acollint seran quatre, ara tenim
la necessitat i entenc que això significarà un esforç de priorització, des del punt de
vista econòmic, per a la Generalitat, ho entenc i segur que estem parlant de molts
diners, segur, però crec que això no treu perquè una iniciativa d’aquest tipus i que, a
més a més, l’Estatut d’Autonomia, altres vegades santificat Estatut d’Autonomia, ho
recull, doncs valdria la pena que si ja que ho recull i en aquest cas és molt clar
establint aquesta renda garantida de ciutadania, crec que val la pena que encara que
sigui o que hagi de ser necessària una iniciativa legislativa popular i, per tant, una
recollida de firmes i un treball des del món social, per fer possible que es debati
aquesta qüestió en el Parlament, crec que val la pena que, com a mínim, donem una
mínima cobertura a què arribi aquest debat en el Parlament.
I, finalment, la moció per prevenir els desnonaments de la residència habitual, portem
jo no sé quants mesos que jo diria que o tots els mesos o mes sí, mes no, portem
alguna cosa sobre aquesta qüestió, amb el tema dels desnonaments, de l’habitatge
habitual i demés i crec i ho crec sincerament, que tothom amb una mateixa voluntat
d’intentar millorar la situació de la gent que es veu, malauradament, endinsada en
aquesta situació. Però, hi ha una de les peticions que es fa a la moció, que diu, instar
al govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments i després diu, instar al
govern a què aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una nova
normativa hipotecària, d’enjudiciament civil, en fi, tota una sèrie del marc legal.
Jo crec que valdria la pena i que segurament si haguessin començat fa un temps, que
tots plegats paréssim i diguéssim, escolta, anem a parar i deixem de produir, el Sr.
del Río ara mateix ens deia, demà s’aprovarà en el Parlament, la setmana passada
es va aprovar el conveni aquest amb les entitats financeres, fa un mes, en el mes de
novembre, es va aprovar..., és a dir, tenim una voracitat legislativa brutal, però el
problema no el solucionem, el problema no el solucionem, perquè cada dia tenim
desnonaments, cada dia tenim desnonaments de la mateixa tipologia de família, en
els mateixos llocs, per tant, alguna cosa entre tots plegats no estem fent bé, alguna
cosa no estem fent bé.
Per tant, jo crec que valdria la pena parar-nos, reflexionar, veure on està el problema,
fins a on estem disposats a arribar, decidir què fem i fer-ho d’una vegada, però d’una,
o sigui, no com una gota malaia. Algunes de les normes que s’han aprovat,
segurament ben intencionades, han afectat entre a zero i cap persona, perquè les
condicions que hem posat d’accés eren impossibles d’assolir, eren impossibles
d’assolir, o eren tan difícils, tan difícils d’assolir que han afectat, com els hi deia, entre
cap i ningú. Home, mirin, estem parlant de l’habitatge habitual que, a més a més, és
un dret reconegut a la Constitució, estem parlant d’un dret reconegut a la Constitució,
estem en una situació econòmica excepcional, estem en una situació econòmica
excepcional fins i tot per a les entitats financeres.
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Avui, dèiem, hem signat un conveni amb entitats financeres i demés, que posen
6.000 habitatges a disposició d’un fons social, però tots els habitatges que han anat a
parar al Sareb, el conegut com a banc dolent, aquestes no hi són ¿cóm és possible
que aquest banc dolent, que és un banc públic, no sigui el primer en posar a
disposició de tota la xarxa d’ajuntaments, de comunitats autònomes, de qui vulgui,
aquests habitatges a disposició a un fons social? ¿cóm és possible que estem
reivindicant, que estem demanant que la iniciativa privada posi habitatges i la
iniciativa pública no ho faci, quan els té i els té buits?
O sigui, tot plegat... i no vull que s’entengui això com una crítica a ningú, sinó una
crítica a tots, és una crítica a tots plegats, perquè, insisteixo, jo crec que tothom amb
bona intenció anem fent, anem proposant, anem impulsant una mesura, però el
problema real no l’abordem, el problema real, al final, complert, no som capaços
d’abordar-lo i jo crec que valdria la pena que paréssim, que reflexionéssim, que
abordéssim, des de totes les perspectives, el que és la qüestió de l’habitatge i dels
deutes que l’habitatge produeix, perquè aquí estem abordant exclusivament els
deutes hipotecaris, però ja li dic, Sr. del Río, hi ha un tema amb els temes dels
lloguers que és molt similar a això i aquí no tenim alternativa, perquè tota la producció
que fem, la fem respecte de la gent que té deute hipotecari, però ¿i la gent que no pot
pagar el lloguer, que acaba desnonat? perquè aquests si que no hi ha ni dació en
pagament, ni té dret a un fons social generat per qui l’ha fotut fora, perquè qui li ha
llogat el pis segur que no és una entitat financera, sinó que és un altre privat.
Per tant, l’habitatge jo crec que ara mateix és un element molt complex, per això, a
tots plegats, votem favorablement a la moció, perquè és continuar avançant, però
crec, sincerament, que val la pena que tots ens aturem, que qui pot legislar, legisli,
però legisli amb una certa perspectiva, per fer-ho d’una vegada, perquè el martiri
aquest de cada setmana, cada quinze dies, haver-nos de llegir o un Real Decreto Ley
o una Ley o un conveni o un protocolo de intenciones o un acuerdo marco, arriba un
moment que és impossible saber en quin moment ens trobem. I, insisteixo, amb tota
la bona voluntat del món, hem aprovat legislació que ha aconseguit no afectar a
ningú.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón, jo, si em permeten, volia fer, no és habitual que sigui jo la que faci
aportacions, però sí en l’apartat últim d’aquesta moció, de l’última moció, quan es
parla de notificacions i es parla de la Delegació del Govern, del Congrés de Diputats i
del Jutge Degà, també es parla del Cap de la Policia Local, que està bé que tingui
coneixement el Cap de la Policia Local, però afegiria a l’Intendent en Cap de l’ABP de
l'Hospitalet, perquè són els mossos precisament els que intervenen en aquests
temes, no és la policia local, sinó que són els mossos d’esquadra, demanaria que es
pogués introduir a l’hora de la notificació. Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Cap problema, s’accepta la qüestió. Dues qüestions, en primer lloc, a la Sra. Borràs,
o sigui, a veure, vostè no ha contestat a la moció, la moció sobre la privatització de
l’ATLL, ja es va discutir abans d’aquest Ple, i aquí el que estem portant en aquest Ple
és cóm s’ha fet el procediment, que com a mínim és un procediment estrany del qual
encara no hem sentit al govern de la Generalitat. Dit això, vostè sempre fa el mateix,
quan hi ha alguna cosa que no li quadra, l’argumentari de Convergència i Unió és, la
culpa és: a, de Madrid, o b, del tripartit, i d’aquí no se’n surten, o a, de Madrid, o b, del
tripartit, o a l’inrevés o les dues coses alhora.
Per tant, el govern anterior de la Generalitat va fer front, evidentment, a unes
inversions molt importants que s’havien de fer, molt importants, mai més s’ha tornar a
parlar, perquè ja no és un problema a Catalunya, de la sequera i s’havien de fer
inversions importantíssimes que s’han fet, i el que és doblement greu és el que està
afirmant vostè, quan s’han fet aquestes inversions i, evidentment, en una situació
deficitària d’una empresa pública que està prestant un servei públic i no ho fa amb
criteris economicistes, perquè a l’aigua té dret tothom, per tant, quan ja està feta la
inversió i la infraestructura, el que és molt heavy és que ara es privatitzi.
La inversió la hem fet tots i totes, incrementen el rebut de l’aigua, continuem pagant
nosaltres més cara l’aigua i li donem el negoci a una empresa privada, més igual que
sigui ACCIONA, que per cert és de Madrid, Sra. Borràs, és de Madrid ACCIONA, per
cert, no, a mi m’és igual, però dic que és una empresa privada, quan ja està feta la
inversió, el negoci, perquè home, tindrà un dèficit l’empresa Ter-Llobregat, però el
concurs no va quedar desert i AGBAR ha vist un negoci interessant quan ha fet
aquest recurs i ACCIONA quan ha concursat és perquè veu que hi ha negoci, no?
Per tant, serà deficitària, evidentment, perquè ha fet una inversió molt important que
s’havia de fer, o vostès quan pensaven portar l’aigua del Roine ¿cóm pensaven
finançar aquesta aigua des del Roine? Per tant, una mica de seriositat, vostè no ha
contestat a la moció.
Y, Sr. del Río, sobre el tema de los desnonaments, de la dación en pago, la única
movida urgente que los ciudadanos y las ciudadanas esperan y que nosotros
esperamos, por parte del gobierno, es que se aprueba la dación en pago, sin
condiciones, para la residencia habitual, cuando no se pueda hacer frente y el alquiler
social. Todo lo demás está en el guión, pero la única urgente es que se apruebe de
una vez por todas, la dación en pago, que se le quite esa losa y esa soga al cuello de
tantas y tantísimas familias, y se apruebe el alquiler social, es la única movida
urgente que están esperando los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Por lo
tanto, todo lo demás, bienvenido sea, nos hemos suscrito a ese convenio, porque
menos da una piedra, pero la única medida urgente que se está pidiendo y que usted
sabe que se acabará concediendo más temprano que tarde y que como se va a tener
que acabar concediendo, no tardemos ya más tiempo, se apruebe la dación en pago
sin concesiones, para la residencia habitual y el alquiler social.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, en tot cas, la ILP el que posen en el punt de vista de tots nosaltres és que hem de
complir l’Estatut d’Autonomia i, per tant, jo crec que vostès també estan d’acord que
s’ha de complir l’Estatut d’Autonomia, i si no és ara el moment per impulsar la Llei
que garanteixi aquest dret a la renda garantida, ja m’explicaran quan és el moment,
en tot cas, quan hi hagi el 100% d’ocupació crec que no caldria i, per tant, ara és el
moment.
I, en tot cas, jo també li voldria dir, el conseller Baltasar i la Sra. Mayol no han comés
cap tipus d’il·legalitat i no li relataré ara tots els casos que ens han sortit d’imputats,
en aquests moments, de Convergència i Unió, però, en tot cas, busquin algun cas
d’imputació, a Catalunya, a Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa que no el trobaran.

SRA. ALCALDESSA
Bé, per contestar, si hi ha algun grup que vulgui fer ús de la paraula, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Breument, el que és molt heavy, ens deien, el que és molt heavy, doncs el que és
molt heavy és que vostès facin uns pressupostos amb unes despeses, amb uns
ingressos i que els ingressos no es compleixin i passa el que passa, generes un
dèficit que portes a una situació de quiebra, entre cometes, a l’empresa i aquesta és
una realitat. Jo no defensaré ni a AGBAR, ni a ACCIONA, m’és igual, i una és de
Madrid i l’altre és francesa actualment, AGBAR actualment és francesa, vull dir que, a
partir d’aquí, el que vulgui. I, tornem-hi, es tracta d’una concessió pública, llavors,
home, acceptem que a una concessió pública, el marc l’estableix l’administració
pública, que el control és públic i que, per tant, en aquest sentit, vostès no estan dient
les coses com són i aquesta és una realitat, si no, insisteixo ¿privatitzen vostès les
guarderies?¿privatitzen vostès l’atenció domiciliària o és que, en aquest cas, no és
una concessió? És una concessió pública el que fan vostès, per tant, home, no ens
donin gat per llebre.
L’Estatut aprovat, certament, i som nosaltres, ja ho he dit, que nosaltres estem
d’acord amb la renda garantida de ciutadania, un Estatut aprovat al 2006, aprovat al
2006 i que fins al 2012, inicis del 2013, no s’ha dut a terme la renda garantida de
ciutadania i que, per tant, davant de la situació, diuen, ara és el moment més que
mai, el que és segur és que cal trobar aquests recursos, perquè si no, insisteixo,
estem fent un flac favor a la ciutadania i un cert engany, no? com a mínim un cert
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engany. I això, doncs haguéssim pogut també desenvolupar-ho del 2006 al 2010 i
entenc que no era manca de voluntat, sinó una gran dificultat.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, gràcies. Si no hi ha..., sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Simplement recordar-li a la Sra. Borràs que si no es va implementar abans, és perquè
hi havia un PIRMI que garantia, certament en part, aquestes necessitats, un PIRMI
que li recordo que, en un estiu, vostès van desmantellar i van deixar a milers de
persones a Catalunya, les més pobres de Catalunya, sense els 400 o 500 euros que
cobraven de PIRMI.

SRA. ALCALDESSA
Bé, hem finalitzat l’apartat d’aquestes mocions i passem a l’últim bloc de Plataforma
per Catalunya.

Essent les 22.05 hores, abandona la sessió el Sr. Alfons Bonals i Florit, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32, 33 i 34; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 32.- SOL·LICITANT DEIXAR SENSE EFECTE LA CONCESSIÓ DE
PRIVATITZACIÓ DELS SERVEIS TER-LLOBREGAT I EL MANTENIMENT DE LA
PRESTACIÓ PER L’EMPRESA PÚBLICA AIGÜES TER-LLOBREGAT (ATLL).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 17 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 6 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
i assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
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El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va fer
pública al DOUE del dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del
4.08.2012 la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió per a construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions que
constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que comprenen el tractament,
l’emmagatzematge i el transport de l’aigua a la Regió metropolitana de Barcelona.
Malgrat els nombrosos pronunciaments, requeriments i recursos en contra d’aquest
procés de privatització que van formular moltes administracions locals, forces
polítiques i sindicals, entitats cíviques, socials i de medi ambient, el Govern de la
Generalitat va mantenir la seva intenció de privatitzar la gestió d’aquest servei
estratègic de forma precipitada.
Un cop finalitzat els terminis a la licitació d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) al que es van
presentar dos grans grups empresarials i financers, un liderat per AGBAR i l’altra per
ACCIONA, es va retardar el procés d’adjudicació al·legant que calia una anàlisi
completa de les dues ofertes presentades per ACCIONA i AGBAR. Finalment, el 6 de
novembre, es va adjudicar la concessió a ACCIONA, la qual cosa va motivar una
reacció virulenta en contra per part d’AGBAR que va formular un recurs especial
contra l’adjudicació davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya (OARCC), previst en el text refós, de legislació de contractes del sector
públic, RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, òrgan de caràcter unipersonal que
està adscrit al Departament de Presidència.
Malgrat que l’article 45 del referit Text refós de legislació de contractes del sector
públic estableix de forma expressa i taxativa que una vegada interposat el recurs
especial contra l’adjudicació quedarà en suspens la tramitació de l’expedient, la
persona que ha estat nomenada, unipersonalment, com a Òrgan Administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) va aixecar la suspensió cautelar el 30
de novembre de 2012, al·legant l’existència d’interès públic superior però anunciant
que el recurs es resoldria en termini molt breu.
Malgrat aquest advertiment del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya (OARCC), el Govern de la Generalitat i molt concretament el Departament
d’Economia i Finances va forçar que el mateix dia del canvi de Govern, el 28 de
desembre de 2012 al matí, es signés el contracte amb ACCIONA de forma totalment
precipitada per tal d’ingressar els 298’6 milions d’euros del primer pagament previst,
tot i tenir coneixement que estava pendent la resolució del recurs d’AGBAR. En el
mateix moment es procedia a dissoldre l’empresa pública AIGÜES TER LLOBREGAT
(ATLL).
Exactament tres dies hàbils després d’haver-se signat el contracte de concessió amb
ACCIONA, l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC),
adscrit al Departament de Presidència de la Generalitat, dictava resolució el dia 3 de
gener de 2013 per la qual declarava exclosa l’oferta presentada per ACCIONA del
concurs d'adjudicació ja que va considerar que l’oferta tècnica d’ACCIONA incomplia
les condicions establertes als plecs del concurs pel fet que modificava el calendari
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d’execució d’obres i posposava les inversions exigides, atenent el recurs que hi va
presentar AGBAR.
Atesos els antecedents exposats, es fa difícil creure que el propi Govern de la
Generalitat no conegués l’existència d’aquesta resolució que, per força, havia d’estar
ja preparada el dia 28 de desembre de 2012, quan es va signar el contracte.
Atès que el Govern de la Generalitat ha anunciat que pensava interposar recurs
contenciós-administratiu contra el seu propi organisme intern i ha intentat fer creure
que entretant es resolia el recurs es continuaria mantenint la gestió del servei per part
d’ACCIONA.
Atès que l’article 49 de la referida llei de contractes del sector públic estableix ben
clarament el caràcter immediatament executiu de les resolucions de l'Òrgan
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), i els efectes
retroactius a efectes de l’adjudicació de la concessió, sense oblidar les importants
conseqüències indemnitzatòries tant per l’empresa que ha signat el contacte i pagat
el cànon –inclosos danys i perjudicis- com per l’empresa recurrent.
No deixa de ser del tot increïble que el Govern de la Generalitat digui que pensa
recórrer contra aquesta resolució del seu propi organisme, amagant que el mateix
article de la llei de contractes diu expressament que no procedeix la revisió d’ofici de
les resolucions d’aquest òrgan ni estarà subjecte a la fiscalització pels òrgans de
control intern de les administracions al que es trobi adscrit, és a dir en aquest cas el
Departament de Presidència de la Generalitat.
Atesos els antecedents que posen de manifest que, tant l’actual com l’anterior Govern
de la Generalitat de Catalunya, han actuat en aquest tema amb greu irresponsabilitat,
precipitació, vulneració de normes bàsiques administratives, i en perjudici del
patrimoni i les finances públiques de la Generalitat.
Atès que aquesta decisió suposa la pèrdua del control d’una estructura estratègica
per Catalunya, com és la xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la Regió
metropolitana de Barcelona i a sis milions d’habitants i que, a més, suposa posar en
mans privades un important patrimoni públic que ha estat pagat per tots els
consumidors d’aigua i per moltes administracions locals.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el seu desacord i rebutjar l’actuació de l’actual i de l’anterior
Govern de la Generalitat de Catalunya en tot el procés de concessió per a la
construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la
xarxa de proveïment Ter-Llobregat, per haver incorregut en una pràctica
absolutament irresponsable, precipitada, amb vulneració de normes bàsiques
administratives, i en perjudici del patrimoni i les finances públiques de la Generalitat;
així com per haver permès la pèrdua del control públic d’una estructura estratègica
per Catalunya, com és la xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la Regió
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metropolitana de Barcelona, pagada per tots els ciutadans i per moltes
administracions locals.
Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que deixi sense efecte,
de forma definitiva, el procés de concessió per a la construcció, la millora, la gestió i
l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment TerLlobregat que comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua
que afecta a l’àrea metropolitana de Barcelona, perquè no hi ha cap motiu ni tècnic, ni
econòmic, ni molt menys ambiental o social per seguir amb la seva privatització.
Tercer.- Demanar la reconstitució i el manteniment de forma definitiva Aigües Ter –
Llobregat com a empresa pública, atès que aquesta és una estructura d’Estat de la
que ja disposa Catalunya i és un recurs estratègic, l'accés a la qual és un dret humà
fonamental i essencial per a la vida.
Quart.- Traslladar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat i al Grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya.

MOCIÓ 33.- DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.
Atès que L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que
“les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a
una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’ una vida digna, d’
acord amb les condicions que legalment s’ estableixen”. D’ acord amb l’ article 37. 3.
de l’ Estatut d’ Autonomia, aquest dret de l’ àmbit dels serveis socials cal que sigui
regulat per mitjà d’ una llei del Parlament de Catalunya.
Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra
la pobresa i l’ exclusió social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha
115 milions de persones en risc de pobresa, inclosos 20 milions d'infants i el 8% de la
població treballadora. En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea
es planteja l'objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en situació de
pobresa i exclusió social per a l'any 2020. Amb aquest objectiu, llança la Plataforma
de Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social, que insta els estats membres a
treballar per tal de millorar l'accés al treball, a la seguritat social, als serveis bàsics
(assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els fons de la UE
per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i avançar cap a l’
innovació social per trobar solucions intel·ligents en l' Europa que sorgeixi de la crisi,
especialment de cara a un suport social més eficaç. Més recentment el Comitè
Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per reclamar un pla de rescat social
per tal de poder fer efectiva l ‘ Estratègia Europa 2020.
Atès que l’ any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991,
es va establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la
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finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones afectades. El
Programa va ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol. L’
any 1997 s’ aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la
renda mínima d’ inserció, que ha estat objecte de diverses modificacions.
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de
regulació de la renda mínima d’ inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres, i la més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives;
la renda mínima d’ inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva finalitat, i ha
deixat de ser un dret subjectiu de les persones en situació de pobresa; objecte i
finalitat que ha de ser recuperat en aplicació de l’article 24. 3. de l’ Estatut d’
Autonomia.
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre
impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda
Garantida de Ciutadania per donar compliment al mandat de l’ article 24.3. de l’
Estatut d’ Autonomia i assegurar els mínims d’ una vida digna a les persones o
famílies que es troben en situació de pobresa.
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que
ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no
condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en
accions d’ inserció social i laboral.
2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica
de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros
mensuals per dotze pagues.
4-La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a
percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics
que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics
iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.
5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC
són:
a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b)-Estar vivint legalment a Catalunya.
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits
equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya
(per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a
mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
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6-El projecte de Llei per la RGC regula també les obligacions de les persones
perceptores de la prestació econòmica; l’ incompliment de les obligacions pot
comportar la suspensió o la pèrdua del dret a percebre la RGC.
7-El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, i serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de
Catalunya, les administracions locals, i amb la participació de les entitats del
tercer sector, degudament acreditades.
8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel
ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la
prestació econòmica.
Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les
necessitats materials d'una part de la població catalana que, tingui o no problemes
socials afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la
nostra societat. És una proposta que busca minimitzar els efectes de la crisi en la
població més desafavorida econòmicament per evitar la marginació social i mantenir
la cohesió social que caracteritza a les societats europees basada en l'estat del
benestar. També és una proposta que s'adapta a la situació econòmica actual i obliga
els poders públics a replantejar alguns aspectes de la política social, molt
especialment la renda mínima d'inserció. La renda garantida ciutadana ha de ser
complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis
socials, especialment, per tal de donar un suport social més eficaç en el context
actual, d'acord amb l'Estratègia europea 2020.
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per una
Renda Garantida Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del Parlament, i és
fonamental comptar amb el suport més ampli per tal que pugui arribar si més no a ser
admesa a tràmit per la Taula del Parlament, i debatuda amb la seriositat que es
mereix.
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; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 10 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en
contra dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
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PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en el
seu moment, el debat seriós de la proposta.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots d’abstenció dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
SEGON.- Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de
comunicació locals.
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; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8 vots en contra dels representants
del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
TERCER.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 4 vots d’abstenció dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots en contra dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents a aquesta sessió i que
literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
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MOCIÓ 34.HABITUAL.

PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA

La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i
vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers
en patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik
(Nacions Unides A(67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012: “A
Espanya s’han executat més de 250.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011
es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes
investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments
registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les propietats
executades pertanyen a immigrants”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis
en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat
més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar
l’any, amb la qual cosa, se superaran les 4000.000 execucions hipotecàries des de
l’esclat de la crisis.
Atès el comportament antisocial d’entitats bancàries i una legislació no ajustada a un
context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d’alarma
social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. En aquest sentit, l’ Asociación
Española de Banca en una comunicat públic del passat 12 de novembre reconeix
l’alarma social generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats
membres d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els
propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies d’extrema
necessitat.
Atès que el Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic
als policies que es neguin a participar en llançament hipotecaris.
Atès que el President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els
jutges poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial
al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis
constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable
crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge.
Atès que l’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “les
entitats bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries” i que
“es tracta d’una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social”.
Atès que el president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de
la situació social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha manifestat
que “estamos viendo cosas terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en
un primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
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protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones
Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs.
Atès que el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgent per
reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient. Aquest Reial
Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les preguntes i
demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i quants i com es
crearan; i es limita a suspendre els llançament sobre habitatges habituals dels
col·lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys,
segons una sarcàstica Exposició de Motius que motiva a la suspensió referint-se en
ens afectats/des “con la confianza de que, a la finalización de este período habrán
superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento
actual”.
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia social, i
no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris als que es pot acollir a la
pràctica una petita part dels afectats/des.
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment vulnerable
una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec un
únic fill/a de 4 anys d’edat.
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden
cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de
forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.
Atès que les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han
denunciat reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius deixen
a les persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica
dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol.
Atès que l’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les
conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió prejudicial
sol·licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola
sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril
de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La
Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no
s’hagi verificat el caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita
que el consumidor perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil
reparació posterior.
Atès que els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les
ciutadanes i no poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la
insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica
abusiva de les entitats bancàries.
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El grup polític ICV-EUIA proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 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 en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas,
Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la
residència habitual al que es puguin acollir tots els col·lectius veritablement
vulnerables.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 6
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas,
Bas i Cañizares; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins
que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil,
adaptada a la Directiva de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de
regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entre les
mesures, la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les
entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi
sota una fórmula de lloguer social.

c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament acorda:
•

•
•

Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment als
Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que
podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades dins de
la legalitat vigent.
Assessorar als afectat/des pels processos d’execució hipotecària.
Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin
desnonament de la residència habitual de persones empadronades en
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aquest municipi. Aquest cessament d’operacions es realitzarà de forma
immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de
penalització per rescissió contractual.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, amb una esmena “in voce” ja
incorporada, que literalment diu:
QUART.- Notificar aquesta acords a la Delegada del Govern de l’Estat a
Catalunya, al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial,
al cap de la policia local, a l’Intendent en Cap de l’A.B.P. i a la direcció de les
entitats bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal.

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

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 35 i 36, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. En primer lugar traemos una moción para la instalación de un
sistema, bueno, que sea de detección de robo de cableado eléctrico en el alumbrado
público de la ciudad, es una moción que dejamos encima de la mesa el Pleno pasado
y es una moción que quiere responder al aumento considerable de robo de cobre,
tanto en edificios de viviendas, como en polígonos industriales, como en instalaciones
públicas. Y queremos remarcar que este robo de cobre no sólo afecta, no sólo puede
afectar a quien se lo han robado, sino que en el caso de instalaciones públicas, pues
puede afectar al conjunto de la ciudadanía o a un barrio en concreto. Visto que es
difícil detectar en primera instancia un robo de cobre y detectar “in fraganti” a los
autores de los robos, se han creado unos sistemas de alarma que son capaces de
detectar manipulaciones o sabotajes en los tendidos de cable y que avisan
directamente a guardia urbana, en un tiempo que permite la rápida localización de los
ladrones, con lo que para nuestra guardia urbana sería mucho más fácil dar alcance
si se produce este robo.
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Desde el gobierno se nos dio un informe de un sistema que existe actualmente, la
verdad, tampoco es un informe muy, muy, completo, pero lo que podemos deducir es
que este sistema que tenemos ahora no es exactamente o no es el mejor de los que
existen. Obviamente, como no somos técnicos y hay unos técnicos, retiraríamos la
moción, en este caso, si se comprometiesen a hacer un estudio de los sistemas más
modernos que hay, porque la diferencia básica es que los sistemas más modernos
detectan entre una incidencia, un sabotaje y una manipulación y, por lo que nos han
pasado, el sistema de la ciudad no es así, por tanto, no tendríamos ningún problema
en retirar esta moción, que simplemente pide, bueno, pues esta instalación de este
nuevo sistema, si ustedes se comprometiesen a hacer un estudio y nos lo pasasen a
los grupos de la oposición, donde se viesen las diferencias entre estas dos calidades
de sistemas.
Por otro lado, traemos una moción que, aunque no sea competencia del
Ayuntamiento, afecta directamente a las competencias de los ayuntamientos y
nosotros traemos una moción, que és una moció per demanar la continuïtat d’un
registre civil de gestió pública i gratuïta, per defensar les competències municipals en
els matrimonis civils. Bé, ara tenim un avantprojecte de Llei que està preparant el
govern central, que el que preveu en si és una privatització del registre civil, així com
l’anulació de les competències de celebrar matrimonis civils tant per part d’alcaldes,
com de regidors delegats, alcaldesses, perdó.
El que fa aquest projecte, per nosaltres és atemptar contra l’autonomia municipal i les
competències d’alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores per delegació d’alcaldia,
de poder celebrar matrimonis civils i relegar el matrimoni civil a una escriptura notarial
amb el conseqüent cost econòmic. El que passaria aquí realment, al cap i a la fi, és
que la gent acabaria pagant, al cap i a la fi la gent hauria de pagar una altra taxa, és
cert, hauria de pagar una altra taxa i avui en dia, en la situació que estem, creiem que
realment no és necessari, no és necessari ja que, diguéssim, una de les poques
competències, diguem, agradables que tenen els ajuntaments, que pot ser casar, la
traurien i necessitaríem anar a un notari.
Per tant, nosaltres el que demanen és que es derogui o demanar, diguéssim, la
derogació de l’article primer d’aquest avantprojecte i de l’article segon d’aquest
avantprojecte.

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

SR. ESTEVE
Sí, primer hauríem de saber si s’accepta l’acord de l’estudi, no sé si..., serà que no,
bé, molt bé. En tot cas, el nostre vot, com ja és habitual, votarem en contra de totes
les mocions que planteja Plataforma per Catalunya, perquè no volem compartir cap
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votació amb aquest grup polític, però aprofitaré per marcar la nostra posició respecte
a tot el tema de la segona de les mocions que ells plantegen, que és del registre civil.
Nosaltres estem al costat, evidentment, del contingut que està basat en els
posicionaments dels Jutges per la Democràcia, que denuncia la privatització del
Registre Civil, per tant, denuncia que un servei que s’havia concebut com un servei
públic de caràcter gratuït, doncs ara es privatitza, i que passarà a dependre dels
registradors de la propietat, dels registradors mercantils, dels notaris, etc. Per tant, el
que es produirà serà que es pagaran unes taxes per obtenir el certificat de
naixement, de defunció o d’altres actes d’estat civil, que és el que proposa la nova
Llei del govern de l’Estat Espanyol. Per tant, és una privatització que denuncien no
solament els Jutges per a la Democràcia, sinó que també Comissions Obreres i
l’UGT, els dos sindicats majoritaris de l’Estat, doncs també ho denuncien, en el sentit
que atorguen funcions de coordinació, cooperació, vigilància i inspecció als registres.
És una clara discriminació contra el matrimoni civil respecte del religiós i mentre els
ciutadans hauran de pagar per les inscripcions i certificacions, les administracions
públiques estaran exemptes d’aquests costos. Per tant, és una nova proposta política
del Partit Popular, lesiva contra els interessos de la ciutadania, més tenint en compte
que hi hauran taxes que oscil·laran, fins i tot, en els quaranta euros, en els tràmits
com matrimonis, divorcis, canvis de noms i cognoms i peticions de nacionalitat i, per
tant, això significarà que pràcticament 350 milions d’euros poden passar a ser el
negoci que aquests notaris, aquests registradors puguin tenir a l’Estat Espanyol. Per
tant, estem en contra, estem en contra que 1.300.000 operacions o registres que es
fan a Catalunya, dels quals 450.000 corresponen a naixements i 450.000
aproximadament també a defuncions, doncs passin a privatitzar-se i deixin de ser un
dret per a la ciutadania. Malgrat tot i estar d’acord amb el contingut, com he explicat
al principi, votem contràriament a les mocions de Plataforma per Catalunya.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Hi ha dues mocions, d’una d’elles, els hi hem de dir que
nosaltres no en tenim prou coneixement de tot aquest tema del coure, no som experts
en tot, i en aquest tema manifestem el nostre desconeixement en el qual vostès
manifesten i ens hagués agradat poder sentir abans el posicionament de l’equip de
govern també respecte d’aquest tema. Nosaltres és en aquest sentit que farem una
abstenció prudent, perquè desconeixem, entenem que l’equip de govern si ho fa
d’una determinada manera, deu ser prou correcta i que, per tant, entenem la bona
intenció de la moció presentada, però, insisteixo, no sé fins a quin punt, doncs
mereixedora del nostre vot afirmatiu.
L’altra moció sí que la votarem favorablement, hi estem d’acord, i nosaltres quan
estem d’acord votem favorablement i, per tant, entenem que el que es vegin
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obligades les persones a fer els matrimonis civils a través de notari, que no pugui ferse a través de l’Ajuntament, etc, entenem que aquest és un tema que, vaja, funciona
bé, funciona correctament, es pot ampliar si un vol a través de poder tenir altres
opcions, però no tallar les que en aquests moments funcionen i que donen una
resposta correcta a la ciutadania. Per tant, nosaltres en aquesta darrera moció del
grup de Plataforma, hi votaríem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, a favor de la primera y en contra de la segunda.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, respecte del tema de l’enllumenat, no, a veure,
votarem en contra, però no perquè pensem que hi ha una mala intenció, diguéssim, a
veure, com els hi explicava justament en la moció que abans presentava el grup de
Convergència, nosaltres, des de l’any 2010 que vam fer el Pla Director de
l’enllumenat, hem posat en marxa tot un sistema de telegestió que va, diguéssim, que
cobreix més aspectes que aquests que vostès plantegen, llavors crec que aquesta
inversió no està, ni molt menys, encara rendibilitzada i crec que no seria oportú ara
anar a buscar, que segurament i en aquestes qüestions segur que hi ha avenços, que
avui mateix trobaríem un sistema possiblement més modern, més eficaç si vostès
volen, però creiem que tenim un sistema que ens està donant un bon servei i, per
tant, creiem que hem d’aprofundir i arribar fins el final de la seva explotació i
aconseguir el màxim de beneficis que puguem del sistema que tenim.
Com els explicava i no sé si en el document que els hi vaig facilitar, diguéssim, el
sistema de telegestió controla tota la xarxa, per tant, qualsevol incidència fa que salti,
diguéssim, l’alarma. Evidentment, no ho fa saltar a la seu de la policia, de la guàrdia
urbana d’Hospitalet, evidentment, no ho fa, ho fa en el servei de control dels serveis
municipals, però com allà s’estableixen moltes més coses que no només aquesta
circumstància, doncs creiem que aquí està funcionant, tampoc hores d’ara,
afortunadament, hem tingut tants incidents en aquestes qüestions, com perquè ens
estigui generant un gravíssim problema, millor que continuï essent així, però pensem,
insisteixo, que per un problema d’eficiència dels recursos públics, crec que hem
d’esgotar l’amortització de la inversió feta en aquest sistema de telegestió.
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Pel que fa a la moció del Registre Civil, li votarem favorablement i li votarem
favorablement, perquè estem fonamentalment d’acord amb el que plantegen i
nosaltres fins i tot a la Comissió Informativa li dèiem d’anar més enllà i dir, escolta,
que retirin tot l’avantprojecte, perquè vostès plantegen dos articles i deu n’hi do el que
ens trobem a tot el Reglament. Però fent una lectura, si vostès volen, fins i tot
simpàtica del que ens plantegen aquí, la Sra. Borràs, per exemple, ara deia, escolta,
si volen donar la possibilitat de què facin casament els notaris, doncs molt bé, que ho
afegeixin, però perquè els notaris ho puguin fer no han d’obligatòriament deixar de
fer-ho els ajuntaments, per tant, que els notaris volen casar, doncs mira una cosa
més, ja seria una cosa rara que un vagi a casar-se i segons diu l’avantprojecte surti
amb una escriptura, ja això d’anar a casar-se ja..., diguéssim, una mica, i a sobre
surts amb una escriptura pública, poca conya, sí, sí, surts amb una escriptura segons
l’avantprojecte.
Però, a veure, aquesta modificació del codi civil, jo crec que afavoreix
fonamentalment a tres àmbits, un als notaris, evidentment, suposo que és per
compensar que com ara tenen menys hipoteques i menys compra-venda de pisos i
solars, doncs que puguin fer un caleró amb els casaments de la gent. Una altra cosa,
a veure, jo que he fet casaments i avui ho comentava amb l’Alcaldessa, jo crec que
és una de les coses més gratificants que un pot fer com a regidor o regidora, Alcalde
o Alcaldessa, d’una ciutat, és molt gratificant, perquè comparteixes un moment de joia
d’una família. jo he fet casaments “rocieros”, m’agradarà veure el dia que al notari li
diguin que li van a fotre un grup “rociero” a la Sala, perquè van 25 a veure un
casament, clar, si això que acaba en el notari, els dos que es casen, els dos
testimonis i la resta en el carrer, justament és el que es volia evitar o el que es va
voler donar una opció, quan es va eixamplar la possibilitat de casar-te en el jutjat i de
poder fer-ho en els ajuntaments, que ho fem i ja sé que està malament que ho
diguem, amb una certa gràcia o bastant més gràcia del que fan als jutjats. Jo crec
que els ajuntaments han esmerçat recursos en això, nosaltres fem servir el Palauet
de Can Buxeres, a Cornellà fan servir Can Mercader, a l’Ajuntament de Barcelona a
les regidories de districte, fins i tot, en el Saló de Cent, que són edificis emblemàtics, i
la gent ha posat una mica de cor per acompanyar a les famílies en aquest moment,
doncs no, ara tots a cal notari.
Per tant, primer col·lectiu que es veurà beneficiat, els notaris. Segon l’Església,
suposo que l’Església, perquè, clar, si has de fer cerimònia, si vas 25 amb el “coro
rociero”, a cal notari no hi caps, doncs anem tots a l’església que per un mòdic preu,
que això evidentment serà una aportació voluntària de com a mínim, no sé quant, que
ja t’ho dirà el cura de quant és i, a més a més, et dirà que el fotògraf ja el posa ell,
perquè no vindràs tu amb el teu, doncs bé, segon col·lectiu que sortirà beneficiat. I el
tercer, amb el tema del Registre Civil que passi a dependre del Registre de la
Propietat i del Registre Mercantil, suposo que li estan buscant una sortida
professional al Sr. Rajoy que, com tots sabem, és registrador de la propietat, per
quan deixi de ser President del Govern.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna qüestió més? Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, agradecemos el voto favorable en la moción sobre los Registros de la
Propiedad, obviamente compartíamos el fondo o incluso las formas. Nosotros
creemos que es la obligación también de los grupos de la oposición, referente a las
medidas sobre los sistemas de seguridad del alumbrado público, traer todo el tipo de
posibles mejoras a este Ayuntamiento, nosotros hemos visto un sistema que
facilitaría mucho a guardia urbana, en caso de robo, el que pudiesen pillar in fraganti
a los delincuentes, por tanto, nos creemos en una obligación también de traer al
Pleno y traer este tipo de propuestas.
Respecto al Sr. Esteve, pues lo de siempre, realmente antes la Sra. Borràs les ha
dicho una cosa que tenía razón, que ustedes todo lo ven blanco o negro, les ha
faltado simplemente decirles pues lo que es eso, que es ser sectarios. Y bien,
simplemente la verdad es que viendo un poco cómo ustedes han actuado, pues
bueno también a raíz de alguna vez que ustedes han traído algo aquí al Pleno, pues
se lo pensaba decir al final del Pleno, en una interpelación Sr. Esteve, ya que, bueno,
he visto unas fotos suyas con un señor que ha sido detenido últimamente por traficar
con gran cantidad de heroína, ahora se la daré a la Secretaria para que conste en
Acta, pues bueno, una interpelación directa a ver qué relación, porque lo veo en un
par de fotos con él, tiene usted con este señor detenido por traficar con tanta heroína,
a lo mejor, yo qué sé, puede ser que por…, no sé, veremos a ver lo que usted nos
dice, entonces veremos también un poco para que un Teniente de Alcalde de
Educación, pues bueno, hay que ver un poco con qué gente se relaciona y entonces
a lo mejor no nos extrañamos de ciertas cosas que pasan en la ciudad.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Ordóñez, a ver, respetando el uso de la palabra, me parece que hay
cuestiones que, en fin, si usted quiere plantearlas tiene mecanismos para hacerlo y
no sé si es precisamente el Pleno Municipal el lugar más adecuado para hacer ese
tipo de consideraciones, por tanto, si usted tiene algún tema, no sé si el Sr. Esteve
por alusiones, supongo que querrá intervenir, pero a ver, no convirtamos el Pleno
Municipal en algo que no es, ni pretende, ni los grupos políticos hemos acordado
unas reglas de juego que en absoluto estos temas se contemplan. Lo digo, en fin…
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Lamento haver de respondre a això, les fotos que han aparegut a les notícies els
últims dies, són arran de la detenció, efectivament, d’una persona d’origen pakistanès
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que sembla presumptament que va traficar amb droga, que resulta que era el
President de tota la Federació Espanyola de les entitats pakistaneses. Una persona
que s’ha fotografiat amb Artur Mas, amb el Sr. Colom, amb el Sr. Joan Herrera, amb
el Sr. Carod Rovira, amb mi mateix, amb algun altre membre d’aquest Ple, un senyor
que ha organitzat un munt d’actes esportius també a la nostra ciutat, per tant,
evidentment, el fer-se la fotografia amb algú, en una acte públic, en un acte que
munta la Federació Espanyola d’entitats pakistaneses, em sembla que no és motiu
perquè s’intenti posar en dubte l’honorabilitat de ningú. Per tant, li demano que retiri
aquestes paraules o en tot cas pot ensenyar les fotografies que vulgui, però haurà
d’ensenyar-les totes, perquè és una persona que tenia un càrrec públic associatiu a
l’Estat Espanyol, representant a totes les entitats pakistaneses d’Espanya i, per tant,
aquest senyor es fotografiava, amb ell li agradava molt fotografiar-se amb tothom i
s’ha fotografiat amb absolutament tothom. Evidentment amb mi també, perquè jo, en
un moment donat, vaig ser el responsable de tots els temes d’immigració d’Iniciativa
per Catalunya.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bé, jo no he de retirar res, ja que jo simplement he fet una pregunta, per tant, jo no he
de retirar res i, bé, ell es pot fotografiar amb qui sigui i li demanarà al senyor si és
Artur Mas, doncs algú li demanarà al Parlament, però jo com l’únic que s’ha
fotografiat amb ell és vostès i és d’aquí d’Hospitalet, li he de demanar a vostè i al Sr.
Angel Colom no li puc demanar res, perquè no és d’Hospitalet o no té cap
representació aquí a l'Hospitalet. Simplement li he fet una pregunta, torno a dir que
voldré que constin en Acta les fotografies i ja està, simplement. Jo no he fet cap
afirmació que vostè hagi fet res malament, però bé, està bé que ens aclareixi les
seves amistats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si hem de començar a treure fotos, tindrem un problema. Sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
La veritat és això no estava al guió, jo demano que, abans de la inclusió en l’Acta
d’aquesta fotografia, se m’atorgui un termini per fer un informe jurídic, perquè s’acusa
a una persona d’un delicte, es fa pública reproducció de la seva imatge i jo penso,
així a “bote pronto” i pendent d’un informe definitiu, que això comporta una violació
del dret de la pròpia imatge d’aquesta persona que, en un moment donat, podria
ocasionar perjudicis a l’Ajuntament i una greu indemnització de danys i perjudicis.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, Sr. Ordóñez, si vol demanar la paraula, a veure, aquí vostè ha fet una cosa
que, ja ho he dit abans, no és la fórmula ordinària, ni forma part de la tradició, ni de
les regles del joc amb les que hem funcionat des de l’inici de la democràcia fins el dia
d’avui. Vostè està en tot el seu dret de fer el que cregui convenient, però en aquest
cas la Sra. Secretària, davant de les seves paraules, fa una apreciació, demana fer
un informe jurídic.

SRA. SECRETÀRIA
A veure, jo, amb el seu permís Sra. Alcaldessa, a veure el problema de recollir les
paraules, no hi ha problema perquè no s’ha mencionat el nom de ningú, però això
amb una imatge fotografiada que sembla que hem tingut algun problema sobre això...

SRA. ALCALDESSA
No, no, si està clar Sra. Secretària, en tot cas, jo sí que li demanaria que, davant del
que ha succeït, doncs elaborés un informe jurídic i, en tot cas, el faci arribar a tots els
membres d’aquest Consistori i, a partir d’aquí, el Sr. Ordóñez que faci allò que cregui
convenient i, per tant, crec que... Sí, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
No, jo a l’informe també demano, si a l’Alcaldessa li sembla bé, és que s’averigui si jo
em puc negar, evidentment a que apareguin unes fotos, s’adjuntin unes fotos, però
bé, en tot cas, jo el que...

SRA. ALCALDESSA
En tot cas, que s’esperi al tema jurídicament.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 35 i 36; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 35.- PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE
ROBO DE CABLEADO ELÉCTRICO EN EL ALUMBRADO PÚBLICO. Ha estat
rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; amb 8
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vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; 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.

MOCIÓ 36.- PER DEMANAR LA CONTINUITAT D’UN REGISTRE CIVIL DE
GESTIÓ TOTALMENT PÚBLICA I GRATUÏTA I PER DEFENSAR LES
COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS.
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, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 8 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

L’esborrany d’avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres que està
preparant el govern espanyol per a la seva pròxima aprovació parlamentària preveu
una privatització del registre civil, així com l’anulació de les competències de celebrar
matrimonis civils tant per part d’alcaldes com de regidors en qui aquest delegui.

El nou esborrany contempla la nova redacció del Código Civil, que dirà:
Artículo 51.
Será competente para celebrar el matrimonio:
1º El notario libremente elegido por ambos contrayentes, previa aprobación del
expediente por el encargado del Registro Civil competente.
2º El funcionario diplomático o consular encargado de la Oficina el Registro Civil en el
extranjero.

També el matrimoni s’ha de celebrar davant notari mitjançant escriptura pública:
Artículo 57.
El matrimonio deberá celebrarse ante el notario o funcionario competente y dos
testigos mayores de edad.
Artículo 62.
La celebración del matrimonio se hará constar mediante escritura pública.

Respecte a la modificació del registre civil, la nova redacció de l’article 16 diu al punt
3:
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Artículo 16
3.- Tendrán la consideración de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

I a partir d’ara, haurem de pagar taxes per la inscripció, article 21 punt 5:
Artículo 21
5.- Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los
costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo
sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles.

Atès que aquest projecte de llei atempta contra l’autonomia municipal i les
competències dels alcaldes i regidors per delegació d’alcaldia de poder celebrar
matrimonis civils, relegant el matrimoni civil a una asèptica escriptura notarial amb el
conseqüent cost econòmic.
Atès que aquest projecte de llei privatitza la gestió dels registres civils per passar-la
als registradors mercantils i de la propietat, amb la inclusió del pagament de les
preceptives taxes.
Considerant inadmissibles aquestes modificacions tant del Codi Civil com de la Llei
del Registre Civil.
Per tot això el Grup Municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Demanar que es retiri l’article primer de l’avantprojecte de la reforma de la
Ley del Registro Civil.
Segon.- Demanar que es retiri l’article segon de l’avantprojecte de la modificación del
Código Civil.
Tercer.- Demanar al Parlament de Catalunya la seva oposició a aquests dos articles
esmentats.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Diputació
Permanent del Parlament de Catalunya, al President del Govern espanyol, al ministre
de Justícia, al Congres dels Diputats, al Senat i als membres d’aquest consistori.

…/…

242

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 46277, de 25 d’octubre de 2012, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 46277 i data 25 de octubre de 2012 i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal de 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Referente al local situado en la calle Santa Ana 1-7 (local y altillo) y que
actualmente está ocupado por la entidad Ateneu de Cultura Popular.
Solicitamos conocer:
1. Si es cierto que tuvo un coste de 1.192.577,54 €
2. Si está destinado en exclusiva a la entidad antes mencionada o hay otras
entidades o dependencias municipales
3. Si esta entidad abona algún tipo de alquiler o contraprestación al
ayuntamiento.
4. El periodo de tiempo por el cual se le cede o alquila el local
5. Quien paga los suministros (luz, agua, teléfonos, …)
6. Solicitamos copia del acuerdo por el que este ayuntamiento cede a esa
entidad el local.”
Dir-vos que en la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2011 es
troba la informació sol·licitada.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 49557, de 16 de novembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49557 i data 25 de octubre de 2012 i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal de 27 de novembre de 2012, en relació a:
“Por la presente solicitamos conocer qué porcentaje de ejecución se ha llevado a
cabo del total de las Inversiones previstas para el año 2012. Agradeceríamos
detalle de cada una de las inversiones (objeto, coste, etc.).”
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Dir-vos que la informació sol·licitada es troba a la pàgina web de l’Ajuntament.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 49793, de 19 de novembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández i Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49794 de data 19 de novembre de 2012 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 27 de novembre de 2012,
en relació a “atenent que l’ajuntament disposa de varis contractes amb l’entitat
JIS (Joves per la igualtat i la Solidaritat) sol·licitem examinar l’expedient relatiu a
l’aplicació dels esmentats contractes”.
Us comunico que cal que us poseu en contacte amb aquesta ponència per
concertar dia i hora, per la consulta de l’expedient.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 49794, de 19 de novembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Joventut i Esports, Sr. Cristian
Alcázar i Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49793 de data 19 de novembre de 2012 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 27 de novembre de 2012,
en relació a “sol·licitem conèixer quin tipus de col·laboració realitza l’entitat Avalot
amb aquest Ajuntament, si hi ha algun contracte en vigència i el seu import, amb
els motius de l’esmentada col·laboració, etc”.
Us comunico que el Programa municipal d’Emancipació Juvenil, a través de
l’Oficina Jove d’Emancipació, ofereix als joves una oferta de serveis i recursos,
dintre dels àmbits de formació, de laboral, d’habitatge, de creixement personal,
social i professional i de mobilitat internacional, mitjançant la informació i
l’orientació.
La línia d’assessorament especialitzat s’externalitza a través d’una entitat
especialitzada. És el cas de l’assessoria especialitzada de laboral, que durant
l’any 2012 ha estat desenvolupada per l’entitat AVALOT, especialitzada en
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temàtica laboral, en diversos àmbits, a nivell presencial i on line: legislació laboral
(conflictes clàusules d’un contracte; acomiadament; drets i deures); ajuts i
subsidis per a joves i revisió i assessorament en la recerca de feina i elaboració
de currículum; així com la realització de tallers grupals d’assessorament
especialitzat en matèria laboral. Amb aquest servei aconseguim solucionar
dinàmiques per a col·lectius que tenen o veuen el món laboral molt lluny, així com
fomentem l’autonomia personal dels usuaris joves en quant al procés de recerca
de feina.
La prestació del servei al 2012, ha estat formalitzada, a través d’un contracte
menor, per un import de 14.813,80 euros.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 51535, de 29 de novembre de 2012, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 51535 i de data 29/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 18/12/2012 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a”.. ... Black Panters i Trinitarios.”
Resposta:
Según datos del anuario del 2010, hay 3877 dominicanos censados en
HOSPITALET, con un amplio porcentaje de población joven. Hay algunos
movimientos juveniles asociados a esta nacionalidad que se trabajan
regularmente desde la Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, en la medida que
se producen o se tiene noticia que se puedan producir comportamientos ilegales
o que puedan originar algún conflicto en la ciudad.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal del Partit Popular
en el Ple de 29 de gener de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que vàreu fer en el Ple del dia 18 de desembre de 2012, i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013,
en relació a:
“
...., teniu a les mans el número 1 d’Avançament, el butlletí que es feia des de la
Comissió d’Igualtat.
....
Voldríem saber si hauria un numero 2 d’aquest butlletí, i en cas afirmatiu, quina
serà la periodicitat d’aquest butlletí.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar
la informació necessària.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 52515, de 5 de desembre de 2012, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment
diu:
Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 52515 i data 5 de desembre de 2012 i, que
s’havia de contestar en el Ple Municipal de 27 de novembre de 2012, en relació a:
“
.....
Es pensa reclamar la posada en marxa d’una oficina de correus al barri Centre?
.- Si es pensa fer, quan serà?
.- Si no es pensa fer, per quin motiu?.”
Dir-vos que des d’aquest Govern s’han portat a terme diverses gestions amb els
responsables de Correus per aconseguir que no únicament tornin a obrir l’oficina
de la Pl. del Repartidor o la recuperació de l’edifici, sinó aconseguir que tots els
districtes d’aquesta ciutat puguin gaudir del servei de Correus, cosa que
malauradament en l’actualitat no és així.”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Convergència i
Unió en el Ple de 29 de gener de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
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Senyor,
Respecte al prec que veu formular en la sessió plenària de data 18/12/2012 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a:
....”Darrerament en el entorn del passeig de l’Ermita i Mare de Deu de Bellvitge,
es detecten furts nocturns als establiments comercial.......”
Us informo que em dono per assabentat/ada de la vostra petició
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, RGE número 50918, de 26 de novembre de 2012, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde
de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 50918 i de data 26/11/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el dia 18/12/2012 i de la que es va demanar
ajornament, en relació a”.. queixes dels veïns al voltant del carrer Salamina.”
Resposta:
Des de ja fa un temps es venen realitzant tot un seguit d’actuacions a la zona,
per el control d’aquest tema , de les quals us referim un breu històric.
En data 23/06/2009, es va efectuar denuncia de la deixalleria per efectuar-se
carrega de camió ploma, provocant molèsties.
Des de aleshores i durant l’any 2010, 2011 i 2012 s’han realitzat actuacions
diverses , al marge del patrullat ge diari de les unitats de zona. També s’han
realitzat inspeccions i consultes amb Activitats Reglades i Sanitat sobre correcció
en les llicències i del seu funcionament .
S’han mantingut al llarg del transcurs del temps entrevistes freqüents amb els
responsables del establiment per advertir-los, corregir i aclarir aspectes sobre el
bon funcionament del negoci, amb advertiments relatius a la prohibició de carrega
i descarrega a l’exterior del local, a facilitar l’entrada als clients y habilitar un espai
a l’interior del local on puguin manipular les deixalles que aporten, i a no deixar el
vehicle parcialment estacionat entre el local i el guals existents.
S’han realitzat amb diversos veïns dels carrers adjacents reunions amb
comandaments de Guardia Urbana i Responsables de la Regidoria per tractar les
diverses problemàtiques de primera mà .
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S’han denunciat infraccions en materia de documentació i altres relacionades
amb la càrrega o els neumàtics dels camions de l’empresa, amb l’objecte de
complir la normativa de tràfic i del transport.
Així mateix s’han realitzat inspeccions per unitats de Guardia Urbana en solitari o
de forma conjunta amb altres departaments de l’Ajuntament (Sanitat, Activitats
Reglades, Via Pública), altres cossos policials o inspeccions de treball, en la
majoria dels casos impulsades des de Guardia Urbana.
L’agost de 2010, es confecciona acta per deficiències tècniques de la nau
annexa, que en aquell moment s’està habilitant per ampliació del negoci. Per
altre banda la Policia Nacional està fent un seguiment i identificació de les
persones
Un altre inspecció d’aquest establiment (Salamina, Metales Alcolea, S.A.) on es
van observar petites deficiències al local paro si es van denunciar als vehicles per
deficiències tècniques, va generar però desembre de 2010 la “Campaña sobre
Chatarrerías “ on es van inspeccionar totes les existents a la ciutat.
S’han realitzat inspeccions i informes sobre diversitat d’aspectes on han
intervingut també altres àrees.
• 24/4/11. Acta por exercir la activitat en dia festiu
• 24/9/11. Un altre acta per exercir activitat en dia festiu.
• 13/10/11. Informe per tenir un contenidor al terrat no permès.
Es va confeccionar informe i es va gestionar per la supressió de la zona de
carrega i descarrega al costat del local per evitar manipulacions de ferralla , ja
que es tenen que manipular a l’interior del local, així mateix es va reordenar els
estacionaments de tot el carrer autoritzant únicament el de turisme en cordó a tots
dos costats del carrer. Durant el 2012 s’ha mantingut tant en aquest carrer com
els adjacent un seguiment i vigilància per prevenir actituds incíviques de qualsevol
tipus.
A data d’avui es continua controlant la situació per a que no estacionin
furgonetes i no es produeixin conductes que generin problemática. No s’han
rebut notificacions veïnals de queixes en aquest sentit.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya en el Ple de 29 de gener de 2013, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que vareu formular durant el transcurs del Ple de
data 18/12/2012 en relació a si l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme ha
tingut noticies sobre la presencia del grup los “Vatos Locos”. Informar-vos que
s’han detectat dues pintades en el mur de les dependencies del bombers
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d’aquesta ciutat i un altre pintada localitzada al carrer Pinos 37, de la qual
adjuntem fotografia.

Ben atentament,

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que disposa
l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 26
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 12 i 20 de
desembre de 2012 i 8, 9, 10, 15, 17, 18 i 21 de gener de 2013 i, per tant, amb més de
6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 53204, de 12 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
D’acord amb la contestació donada en data 25 de setembre de 2012, a la pregunta
amb núm. registre 39.001 de 12 de setembre sobre la quantitat que deu la Generalitat
a aquest ajuntament, en la que la sra. Perea va contestar “ els informem que l’import
del deute de la Generalitat de Catalunya amb aquest Ajuntament amb data 6 de
setembre de 2012, ascendeix a 18.267.720,80”
Al respecte sol·licitem conèixer:
Com ha afectat aquesta manca de diners a les distintes actuacions a la nostra
ciutat ( inversions, habitatges protegits, manteniment via pública, etc. etc)
Quines actuacions s’han fet per reclamar aquests diners a la Generalitat.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 53204 i data 12 de desembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:
“D’acord amb la contestació donada en data 25 de setembre de 2012, a la pregunta
amb núm. Registre 39-001 de 12 de setembre sobre la quantitat que deu l Generalitat
a aquest ajuntament, en la que la Sra. Perea va contestar “els informem que l’import
del deute de la Generalitat de Catalunya amb aquest Ajuntament amb data 5 de
setembre de 2012, ascendeix a 18.267.720,80”
Al respecte sol•licitem conèixer:
Com ha afectat aquesta manca de dines a les distintes actuacions a la nostra
ciutat (inversions, habitatges protegits, manteniment via pública, etc.)
Quines actuacions s’han fet per reclamar aquests diners a la Generalitat. “
L’Ajuntament ha continuat desplegant el seu programa d’actuació en totes les
actuacions que havien de rebre finançament de la Generalitat i avançant amb
recursos propis per poder seguir desenvolupant el programa d’actuació.
La reclamació dels deutes pendents de la Generalitat s’ha dut a terme en el marc de
la Federació de Municipis de Catalunya i des de la Tresoreria Municipal amb el
Departament d’Economia de la Generalitat.”
2.- RGE núm. 54578 de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Atendiendo que se han concedido diversas subvenciones a entidades de la ciudad
solicitamos consultar los siguientes decretos:
DECRET NÚM. 008285/2012 17/10/2012
DECRET ATORGANT UNA SUBVENCIÓ DE 3.500 € A L’ENTITAT “ASSEMBLEA
DE COOPERACIÓ PER LA PAU” PEL PROJECTE “MILLORA DE LES
CONDICIONS D’IGUALTAT DE GÈNERE I DE PARTICIPACIÓ JUVENIL PER A 40
JOVES DE LA COMUNA DE TÀNGER. MARROC”.
DECRET NÚM. 008286/2012 17/10/2012
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DECRET ATORGANT UNA SUBVENCIÓ DE 4.000 € A L’ENTITAT “GRUP DE
DONES DE CAN SERRA” PEL PROJECTE “ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN
GLOBAL PARA LA CASA DE LA MUJER “SONIA BELLO DE RIBAS”.
DECRET NÚM. 008287/2012 17/10/2012
DECRET ATORGANT UNA SUBVENCIÓ DE 4.000 € A L’ENTITAT “COMISSIÓ DE
CULTURA CAN SERRA” PEL PROJECTE “MILLORES I EQUIPAMENTS EN
CENTRES COMUNITARIS DE MASAYA
RESOLUCIÓ NÚM. 008325/2012 17/10/2012 Full: 32/58 …/continua
DECRET NÚM. 008451/2012 18/10/2012
DECRET ATORGANT UNA SUBVENCIÓ DE 5.000 € A L’ENTITAT “COL•LECTIU
MALOKA”.
RESOLUCIÓ NÚM. 008607/2012 24/10/2012
RESOLUCIÓ PER A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ GENERAL A L’ENTITAT
“ASSOCIACIÓ SOCIO-CULTURAL VIVENCIAS” DURANT L’ANY 2012 PER UN
IMPORT DE 5.000,00 EUROS.
RESOLUCIÓ NÚM. 008755/2012 30/10/2012
RESOLUCIÓ PER A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ PUNTUAL A L’ENTITAT
“ASSOCIACIÓ JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT (JIS)” DURANT
L’ANY 2012 PER UN IMPORT DE 1.500,00 EUROS
RESOLUCIÓ NÚM. 008842/2012 02/11/2012
RESOLUCIÓ PER A CONCEDIR UNA SUBVENCIÓ PUNTUAL A L’ENTITAT
“ASSOCIACIO ALMOUNA” DURANT L’ANY 2012 PER UN IMPORT DE 610,00
EUROS.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, i
pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diuen:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 54578 de data 20 de desembre de 2012, i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari del dia 29 de gener de 2013, en relació a la consulta de
les resolucions 008607/2121, 008755/2012 i 008842/2012, us comunico que cal que
us poseu en contacte amb aquesta ponència per concertar dia i hora i poder
examinar els expedients.
Atentament,”
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 54578 de data 20 de desembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a “atenent que
s’han concedit diverses subvencions a entitats de la ciutat sol•liciten consultar:
1.
Decreto nº 008285/2012 17/102012- SUBVENCIÓN DE 3.500 € A LA
ENTIDAD “ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU” PEL PROJECTE
“MILLORA DE LES CONDICIONS D’IGUALTAT DE GÈNERE I DE PARTICIPACIÓ
JUVENIL PER A 40 JOVENS DE LA COMUNA DE TÀNGER.MARROC”.
2.
Decreto nº 008286/2012 17/10/2012-SUBVENCIÓN DE 4.000€ A LA
ENTIDAD “GRUP DE DONES DE CAN SERRA” PEL PROJECRE
“ALFABETIZACIÓN Y FORMACIÓN GLOBAL PARA LA CASA DE LA MUJER
“SONIA BELLO DE RIBAS”.
3.
Decreto nº 008287/2012 17/10/2012- SUBVENCIÓN DE 4.000€ A LA
ENTIDAD “COMISSIÓ DE CULTURA CAN SERRA” PEL PROJECTE “MILLORES I
EQUIPAMENTS EN CENTRES COMUNITARIS DE MASAYA”. RESOLUCIÓ
Nº008325/2012 17/10/2012 Full:32/58…/continua.
4.
Decreto nº 008451/2012 18/10/2012- SUBVENCIÓN DE 5.000€ A L’ENTITAT
“COL·LECTIU MALOKA”.
Us comunico que cal que us poseu en contacte amb l’assessoria tècnica del servei de
Cooperació per concertar dia i hora, per la consulta de l’expedient.”
3.- RGE núm. 54559, de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Respecto a la URL http://www.dinamitzaciolocallh.cat/ de Promoció Econòmica i
Ocupació.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer:
-

Cuál es el coste de la creación de esta URL y la empresa responsable.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 54.559 i 54.568 i data 20 de desembre de 2013 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
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contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació
a la pàgina web de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, l’informo:
Que la pàgina http://www.dinamitzaciolocallh.cat/, no és una pàgina de nova creació,
sinó una actualització de la que ja existia anteriorment (www.e-promocio.com).
Aquesta renovació ha estat contractada a l’empresa STERIA IBERICA SA, mitjançant
contracte menor i per un import total de 21.469,05’-€ IVA inclòs..
Atentament,”
4.- RGE núm. 54561, de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
La mezquita ubicada en la calle Fortuna cuenta con una carpa cubierta con una lona
de grandes dimensiones, algún vecino de la zona se ha dirigido a este grupo político
manifestando su inquietud por la estabilidad de esta lona los días de mucho viento.
Así, este regidor y su grupo político solicitamos conocer:
1.
Si la entidad que gestiona la mezquita ha solicitado algún tipo de permiso para
la instalación de esta carpa
2.
Si cuenta con algún tipo de seguro para el caso de que el eventual
desprendimiento de la lona cause algún daño a los transeúntes.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 54.561 i data 20 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 de gener de 2013, en relació amb la
instal·lació d’una lona a la carpa de la mesquita ubicada al carrer Fortuna, us
comunico que els tècnics municipals hi faran una vista d’inspecció per veure en quin
estat es troba.”
5.- RGE núm. 54561, de 20 de desembre de 2012.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Según comentan trabajadores de la Guardia Urbana, durante la celebración de la
pasada edición del salón de las manualidades, labores y bellas artes CREATIVA
BARCELONA 2012 celebrado en la Farga, no se dispuso ningún dispositivo especial
para la vigilancia exterior de este salón por lo que dada la gran afluencia de público
se tuvieron que enviar agentes de servicio ordinario, lo que conllevo una disminución
en el número de efectivos para la vigilancia del resto de la ciudad.
Además, el sindicato GIGU comenta que efectivos de Protección civil y Guardia
Urbana tuvieron que realizar control de accesos a la Farga, es decir, a un recinto
privado.
Por todo ello, ete regidor y su grupo municipal, solicitamos conocer:
1.
Los motivos por los que no se planificó un servicio extraordinario de vigilancia
exterior
2.
El número de efectivos de Guardia Urbana que prestaron servicio en los
alrededores de la Farga
3.

Quién realizó los controles de acceso

4.
Conocer si había vigilancia privada, sí la respuesta es afirmativa conocer el
número de efectivos
5.
Si se va a instar a los organizadores para que en futuras ediciones se
incremente el personal destinado a los controles de acceso
6.
Si se siguieron vendiendo entradas una vez cerrado el acceso por estar el
aforo completo”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 54564 i de data 20/12/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 29/01/2013 en relació a ”..dispositivo especial CREATIVA
BARCELONA 2012”.
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Resposta:
El servicio estaba planificado, como el resto de eventos que se celebran en la Farga.
Durante todo el certamen hubo un mínimo de dos agentes y un cabo, siendo
reforzado en algún momento y en función de las circunstancias hasta 6 agentes y el
sargento jefe de servicio.
Que el sábado por la mañana la asistencia fue notoriamente más numerosa que el
año anterior. Dado el gran número de personas, se formó una gran cola en el
exterior.
Los controles de acceso los realizó la empresa organizadora. El sábado se colaboró
con ellos para filtrar la entrada de asistentes en los momentos de mayor afluencia, sin
llegarse a completar el aforo en ningún momento.
En el interior había servicio de vigilancia privada y no tuvimos conocimiento de que
hubiese ningún problema. El certamen ocupó solo una mitad aproximada del recinto
interior de La Farga.
Las entradas se vendían para cada uno de los cuatro días, y no hubo incidentes que
afectasen a la entrada de personas y la cola mencionada.
Ben atentament,”

6.- RGE núm. 54565, de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
En el día de hoy (19/12/12) ha aparecido en la sección de Cartas de los lectores del
diario 20 minutos una queja sobre la problemática de las furgonetas que se dedican a
portes ilegales “piratas”.
En concreto se comenta que esta furgonetas están aparcadas en “los alrededores del
Ikea-L’Hospitalet. Están aparcadas en la misma Gran Via y también frente al colegio
Xaloc. Diariamente tengo que hacer esa ruta a pie, por lo que me consta que en esas
furgonetas, duermen, se asean en plena calle, comen sacando sillas a la vía pública y
lo peor es que hacen sus necesidades allí y tiran basura y restos de comida. La
presencia de estas furgonetas acarrean un problema de orden y limpieza (olor a orín
insoportable) y parece que no le importa a ninguna autoridad. A los transeúntes nos
incomoda mucho que esta zona se esté convirtiendo en poco menos que una
república bananera.
Maria Torres.”
Al respecto, este regidor u su grupo político, solicita conocer qué medidas se piensan
tomar para solucionar esta problemática.”
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En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 54565 i de data 20/12/2012, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 29/01/2013 en relació a ”..carta de los lectores del diario
20 minutos con queja sobre la problemàtica de las furgonetas que se dedican a
portes ilegales”
Resposta:
Realizada de manera habitual vigilancia por el lugar por éste y otros problemas en
materia de circulacion no se ha confimado el término de que personas pernocten en
el interior de furgonetas y tampoco se han detectado indicios que así lo indiquen. No
obstante, y tras un estudio de señalización realizado en el lugar se está
contemplando la posibilidad de prohibir el estacionamiento de furgonetas en el lugar
para evitar los problemas de circulación que se generan.
Por otro lado, se siguen realizando los controles de transporte junto con Mossos y
Transports de la Generalitat y las reuniones con el centro comercial sobre este tema
y su problematica.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 54568, de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Atendiendo que el Ayuntamiento ha creado una nueva web, L'Hospitalet va per feina,
donde se recogen los recursos para fomentar el empleo, la empresa y el comercio
que ofrece el consistorio.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer:
Cuál es el coste que ha tenido la creación de esta página Web y cuál es la
empresa que la ha diseñado.”
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En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 54.559 i 54.568 i data 20 de desembre de 2013 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació
a la pàgina web de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, l’informo:
Que la pàgina http://www.dinamitzaciolocallh.cat/, no és una pàgina de nova creació,
sinó una actualització de la que ja existia anteriorment (www.e-promocio.com).
Aquesta renovació ha estat contractada a l’empresa STERIA IBERICA SA, mitjançant
contracte menor i per un import total de 21.469,05’-€ IVA inclòs..
Atentament,”
8.- RGE núm. 54577, de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Atendiendo que este ayuntamiento participa en el programa EMIDEL y que diverso
personal de este ayuntamiento ha asistido a varios encuentros, este regidor y su
grupo político solicitamos consultar los siguientes expedientes:
RESOLUCIÓ NÚM. 008651/2012 25/10/2012
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ DEL SR. JOSÉ Mª GARCÍA MOMPEL A LA
TERCERA TROBADA URBSOCIAL DINS EL PROJECTE EMIDEL, DEL 24 AL 29
D’OCTUBRE DE 2012 A BOGOTÀ, COLÒMBIA
RESOLUCIÓ NÚM. 008807/2012 31/10/2012
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ DEL SR. MANUEL GARCÍA MORALES A LA
TERCERA TROBADA URBSOCIAL DEL PROJECTE EMIDEL, DEL 24 AL 27
D’OCTUBRE DE 2012 A BOGOTÀ, COLÒMBIA
RESOLUCIÓ NÚM. 008828/2012 02/11/2012
RESOLUCIÓ PER LA QUE ES RESOL RATIFICAR L’AUTORITZACIÓ DE LA
COMISSIÓ DE SERVEIS DE FRANCISCO JAVIER BLANCA FLORES, TÈCNIC
SUPERIOR DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ, PER
ASSISTIR A LA REUNIÓ DEL PROJECTE EMIDEL, ELS DIES 22 I 27 D’OCTUBRE
DE 2012 A BOGOTÀ, COLOMBIA.”
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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 d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 54577 i data 20 de desembre de 2012 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:
“Atendiendo que este ayuntamiento participa en el programa EMIDEL y que diverso
personal de este ayuntamiento ha asistido a varios encuentros, este regidor y su
grupo político solicitamos consultar los siguientes expedientes:
RESOLUCIÓ NÚM. 008651/2012
RESOLUCIÓ NÚM. 008807/2012
RESOLUCIÓ NÚM. 008828/2012

25/10/2012
31/10/2012
02/11/2012 “

En relació a les resolucions sol•licitades posem en el seu coneixement que podran
sol·licitar dia i hora per la seva consulta a:
Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, les resolucions núm. 008651/2012 i
008807/2012
Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, la resolució núm. 008828/2012.”
9.- RGE núm. 54579, de 20 de desembre de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Según parece se ha derruido una parte del muro exterior del Canal de la Infanta,
atendiendo que este ayuntamiento se comprometió a conservar este elemento y que
el Parlament de Catalunya reconoció el Canal de la Infanta como parte integrante del
patrimonio cultural catalán, instando a las administraciones a proteger y divulgar su
legado,
Este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.

Que acciones se van a realizar para preservar el Canal de la Infanta

2.
Si se piensa requerir a la empresa responsable de este derribo a que reponga
los elementos derruidos
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3.
Si hay algún plan concreto de conservación de este elemento y se ha
comunicado a las empresas constructoras y de derribos”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 54.579 i data 20 de desembre de 2012, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 de gener de 2013, en relació amb
l’enderroc d’una part del mur exterior del Canal de la Infanta, us comunico el següent:
El Canal de la Infanta, al seu pas pel terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, no
té cap tipus de protecció històrica artística, ni està classificat com a bé d’interès local
o nacional de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, segons consta a
l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, de data 18 d’abril de 2012.
Vist el resultat de les excavacions que es van fer, es va decidir la reconstrucció del
pont i atesa la inexistència de restes de la traça a conservar, el Projecte
d’urbanització de l’ARE La Remunta incorporarà un paviment especial que, al llarg de
la futura vorera costat muntanya del prolongament de l’avinguda de Josep Tarradellas
fins arribar al terme municipal de Cornellà de Llobregat, deixarà memòria històrica del
què en el seu moment hauria estat la traça en aquest àmbit.
L’empresa urbanitzadora de l’ARE La Remunta coneix la intenció de salvaguardar les
restes del pont, que en el seu moment s’ha de reconstruir.
La mateixa empresa serà l’encarregada de pavimentar la vorera que ha d’incloure el
paviment que distingirà l’antic traçat del Canal al seu pas per l’àmbit de La Remunta.”

10.-RGE núm. 949, de 8 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Sol·licitem conèixer quants treballadors d’aquest ajuntament estan alliberats per
motius sindicals i quants hi ha a cada sindicat.”

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
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d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Comillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 949 i data 8 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:
“Sol·licitem conèixer quants treballadors d’aquest ajuntament estan alliberats per
motius sindicals i quants hi ha a cada sindicat.“
1.- UGT, CSI-F i GIGU no tenen cap representant sindical alliberat a temps complert,
els representants, segons ho necessiten, fan ús de la borsa d’hores sindicals que els
hi correspon segons la legislació i acords d’aplicació. La resta de la jornada o de dies
de la setmana presten els serveis corresponents en el seu lloc de feina al que estan
adscrits.
2.- CCOO té 2 representants que estan alliberats a temps complert a càrrec de la
borsa d’hores que els hi correspon segons la legislació i acords d¡’aplicació. La resta
fan ús de la borsa d’hores sindicals quan ho precisen i els hi correspon.”
11.- RGE núm. 953, de 8 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Respecto a los diferentes boletines informativos que edita el Ayuntamiento de
l’Hospitalet solicitamos la siguiente información respecto al año 2012:
Que boletines informativos edita el Ayuntamiento de L’Hospitalet : por áreas
y/o distritos de este ayuntamiento ( p. Ej. Los boletines informativos de cada distrito)
Periodicidad , tirada y coste de cada uno de ellos y gestión del reparto
Previsión respecto a este año 2013”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 953 de data 8 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
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Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, sol·licitant informació sobre
“els diferents butlletins informatius que edita l’Ajuntament respecte l’any 2012, per
àrees, districtes, periodicitat, tirada, cost i previsió respecte l’any 2013”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta informe signat per la senyora
Eulàlia Santiago i Bayona, Assessora tècnica de Mitjans de Comunicació.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 8 de gener
d’enguany, per Sonia Esplugas González, del Grup Polític del PP a l’Ajuntament de
l'Hospitalet.
El Servei de Comunicació no ha editat butlletins de districte ni d’àrea durant l’any
2012. Tanmateix, no hi ha cap previsió pel 2013.”
12.- RGE núm. 1334, de 9 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Sol·licitem conèixer quants treballadors d’aquest ajuntament han rebut prestacions
econòmiques a càrrec dels Pressupostos Municipals durant el passat 2012
desglossat per :
-

Treballadors funcionaris
Treballadors eventuals
Membres consistori”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1334 i data 9 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:

…/…

261

“Sol·licitem conèixer quants treballadors d’aquest ajuntament han rebut prestacions
econòmiques a càrrec dels Pressupostos Municipals durant el passat 2012
desglossat per:
-

Treballadors funcionaris
Treballadors eventuals
Treballadors consistori “

El total de persones que l’any 2012 han percebut retribucions a càrrec del pressupost
de l’ajuntament ha estat de 1771, de les quals 1721 són personal funcionari o laboral,
28 són personal eventual, i 22 són membres de la Corporació.”

13.- RGE núm. 1335, de 9 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Donada la recent constitució de la Comissió Municipal de Normalització
Lingüística per aquest mandat sol·licitem conèixer si s’ha començat a treballar , que
s’ha analitzat, i quines han estat les conclusions.
Alhora sol·licitem conèixer la data de la darrera reunió d’aquesta Comissió i si
tenim dret a conèixer els temes tractats, agrairíem tenir copia de l’acta o expedient de
la reunió.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluis Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1335 i data 9 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a la Comissió Municipal de
Normalització Lingüística us comuniquem el següent:
Després de la constitució de la Comissió Municipal de Normalització Lingüística en el
Ple del passat mes de desembre, aquesta té convocada la seva primera reunió el
proper divendres 22 de febrer de 2013.
En aquest reunió s’ha previst treballar els temes següents:
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•
Seguiment de la implementació del Reglament per a l’ús de la llengua
catalana a l’Ajuntament
o
Materials produïts: Reglament i Extracte del reglament
o
Actualització de les dades de coneixement del català dels treballadors i
treballadores municipals i proposta d’actuacions
o
Presentació de l’anàlisi de l’ús del català a tres poliesportius municipals
•

L’ús del català als mitjans de comunicació municipal

o
o

Presentació de l’anàlisi de l’ús del català al diari
Estratègies de treball amb els mitjans municipals

•

Renovació de la Comissió Tècnica Municipal de Normalització Lingüística

En relació amb la darrera reunió de la comissió, n’adjuntem l’acta amb els acords als
quals es va arribar. Sobre aquests acords, cal destacar que tots s’han dut a terme,
malgrat que queda pendent l’actualització de les dades de coneixement del català
dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament, que és un dels punts previstos a
tractar en la propera reunió, ja convocada, de la Comissió.
Ben atentament,
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE 2009
Identificació de la sessió
Data: 2 de novembre de 2009
Horari: d’11 a 11.45 hores
Lloc: sala de reunions de l’Àrea d’Educació i Cultura
Hi assisteixen:
Lluís Esteve, tinent d’alcalde d’Educació i regidor d’Educació i president de la
Comissió
M. Dolors Fernández, tinenta d’alcalde de Benestar Social
C.P., en representació d’A.R.
A.C., directora del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet
E.R.O., que actua de secretària
Excusen l’assistència:
Mario Sanz, tinent d’alcalde d’Educació i Cultura
Francesc Josep Belver, tinent d’alcalde de Governació de l’Ajuntament
M. Mercè Perea, tinenta d’alcalde d’Economia i Hisenda
Ordre del dia:
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1.
2.
3.
4.

Difusió del Reglament per a l’ús de la llengua catalana
Proposta de línies prioritàries de compliment del Reglament
Actualització de la Comissió Tècnica de Normalització Lingüística
Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
1.
Lluís Esteve explica que el Reglament per a l’ús de la llengua catalana va ser
aprovat l’any 2007 i que actualment està penjat al web de l’Ajuntament (www.l-h.cat).
Tot i això considera que cal fer-ne difusió entre els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament. Per això, el CNL de l’Hospitalet n’ha elaborat un extracte.
A.C. presenta l’extracte i n’explica el contingut. S’han seleccionat els articles que
afecten la majoria de treballadors i treballadores.
Per a la difusió de l’extracte, Lluís Esteve proposa dur a terme una reunió amb tots
els caps de servei per explicar-los-en el contingut i perquè n’assumeixin la distribució
i l’explicació del contingut.
Dolors Fernández comenta que cal fer-lo amb un format senzill i còmode.
Lluís Esteve es compromet a convocar els caps de servei de les diferents àrees.
2.

Lluís Esteve proposa les línies prioritàries de compliment del Reglament:

a)
Millorar la formació de català dels treballadors i treballadores municipals.
En aquests moments no es disposa de dades fiables respecte de la formació
lingüística del personal en relació al lloc de treball. Atès aquest fet, cal demanar a
Recursos Humans l’actualització d’aquesta informació amb la incorporació dels
resultats de les proves de selecció i la informació sobre la formació de llengua
catalana dels treballadors i treballadores duta a terme fora de l’àmbit municipal.
Alba Conesa remarca que aquest curs acadèmic només hi ha un grup de català.
Lluís Esteve proposa, doncs, dur a terme una diagnosi completa, l’establiment del
percentatge de personal que encara no ha assolit el nivell de català respecte al lloc
de treball i una proposta de cursos de formació de català adequada. Per tot això,
caldrà prèviament concertar una reunió de treball amb N.F., cap de servei de
Recursos Humans.
b)
Ús del català als mitjans de comunicació municipals.
Lluís Esteve presenta una anàlisi de l’ús de la llengua catalana dels 5 darrers
números del butlletí municipal L’Hospitalet. Diari Informatiu de la Ciutat. En aquesta
anàlisi s’observa que l’índex d’ús de la llengua catalana (índex LC) oscil•la entre el
0,40 i el 0,64, essent 1 la utilització al 100% del català. També s’observa que en
l’editorial no s’utilitza en cap cas la llengua catalana, que en el reportatge central l’ús
de la llengua varia segons el número, que la publicitat institucional sempre és en
català i que hi ha hagut un augment important de l’ús del català en la secció
d’esports.
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D’altra banda, Lluís Esteve comenta que atesa la demanda espectacular de cursos
de català per part dels ciutadans de l’Hospitalet és una contradicció que el diari
municipal utilitzi tant el castellà.
Per tot això, i d’acord amb l’article 15 del Reglament, proposa que l’editorial es redacti
en català i que s’arribi a un 0,75 en l’índex LC. Per fer-ho, caldrà prèviament
concertar una reunió de treball amb C.S.
Lluís Esteve comenta que en aquests moments les campanyes de ciutat s’estan
duent a terme en català i castellà alhora. Aquest fet no respon a les directrius del
Reglament i, per tant, proposa parlar-ne amb B.B. per saber exactament els criteris
que se segueixen.
D’altra banda, també es comenta que en el sumari del recull de premsa es redacten
en castellà sistemàticament els titulars de la premsa, independentment de la llengua
en què estiguin escrits. C.P. comentarà aquest fet al coordinador del Gabinet
d’Alcaldia, A.R.
3.
Lluís Esteve proposa l’actualització de la Comissió Tècnica de Normalització
Lingüística amb personal implicat directament amb les prioritats de la Comissió de
Normalització Lingüística i una representació tècnica de les àrees dels components
actuals de la comissió.
Acords
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Convocar una reunió amb tots els caps de servei.
Actualitzar les dades de coneixements de català dels treballadors municipals.
Incentivar nous cursos per al personal.
Convocar una reunió amb N.F.
Convocar una reunió amb C.S.
Convocar una reunió amb B.B.
Nomenar un tècnic per a la Comissió Tècnica de Normalització Lingüística.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.”

14.- RGE núm. 1337, de 9 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Per la present sol·licitem conèixer si el nostre ajuntament, mitjançant els
representants als Consells Escolars dels centres de la nostra ciutat, ja disposa de la
taxa actualitzada de fracàs escolar a la ciutat ( curs 2011-2012), i en aquest cas,
agrairíem tenir l’actualització d’aquestes dades al nostre grup municipal.”
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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 i Regidor d’Educació, Sr. Lluis Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1337 i data 9 de gener i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a les dades d’èxit escolar a la nostra
ciutat us comuniquem el següent
Com ja els vam informar el passat mes de juliol, les dades dels resultats acadèmics
de l’alumnat són recollides pel Departament d’Ensenyament, el qual no les facilita als
ajuntaments tot i que es fan sol·licituds explícites, al·legant aspectes de
confidencialitat malgrat es tracte de dades estrictament estadístiques.
Aquest fet, ens obligar a fer un recull de les mateixes a partir dels representants
municipals en els Consells Escolars, raó per la qual no disposem d’elles fins ben
entrat el curs.
Les dades de l’èxit escolar del passat curs 2011-12, en el cas de la primària ha estat
del 89,59%. En el cas de la secundària obligatòria el percentatge ha estat del
75,45%.
En el cas de la primària això significa un increment de 2,99 punts percentuals en
relació a l’anterior curs (2010-11). Si comparem amb el curs 2006-2007, el increment
ha estat de 19,59 punts.
En el cas de la secundària, la diferència amb el curs 2010-11 és de 2,89 negatius. Tot
i això, la comparació del resultat amb el curs 2006-07, significa un increment de 5,45
punts.
Tant en el cas de la primària com en el de la secundària els resultats comparats dels
darrers cinc anys (xifra mínima per poder parlar de tendències en educació)
demostren una clara millora, atribuïble a diversos factors, entre d’altres la priorització
en educació que es va fer durant uns anys. En aquest sentit, les diferents reduccions
de recursos de tota mena que s’han practicat per parts dels governs central i
autonòmic, estan posant en perill aquesta clara tendència de millora dels resultats
dels darrers anys, aspecte altament preocupant.
Ben atentament,”
15.- RGE núm. 1538, de 10 de gener de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
El passat mes de setembre de 2012, el Ple Municipal va aprovar l'Acord per
l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de l'Hospitalet 2012-2015
(ACODELH), un acord de concertació amb els agents socials i econòmics de la ciutat
per promoure polítiques de promoció econòmiques i ocupació a la ciutat.
Posteriorment, el mes de desembre de 2012, el Ple Municipal va aprovar el Pla
d’Actuació Municipal (PAM) 2012-2015, on un dels punts estableix:
1.1.3. Constituir un nou Pacte Local per a l'Ocupació i la Competitivitat, període
2012‐2015, amb els principals agents econòmics i socials de la ciutat, com a
instrument de concertació de les politiques de promoció econòmica i ocupació.
En aquest sentit, des del Grup Popular estem interessats en saber:
En què es diferencia l’actual l’ACODELH 2012-2015 i el futur nou Pacte Local
per a l’Ocupació i la competitivitat 2012-2015?
Una vegada constituït el futur nou Pacte Local per a l’Ocupació deixarà sense
efecte l’actual l’ACODELH 2012-2015?
O bé, el Govern Municipal ha pensat esmenar el PAM atès que l’ACODELH
(aprovat i en vigor) substitueix presumptament el Pacte Local per a l’Ocupació?”

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. Josep M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1538 i data 10 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a l’Acord per
l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015,
l’informo:
Que L’Acord per l’Ocupació i el desenvolupament Econòmic Local de l’Hospitalet
2012-2015 (ACODELH) és el document que substitueix el Pacte Local per a
l’Ocupació 2007-2011, per tant segueix sent l’acord de col•laboració entre els
principals agents socioeconòmics del nostre municipi i l’Ajuntament que es renova
cada quatre anys des de l’any 2001. Es tracta només d’un canvi en la denominació
d’aquest acord.
Atentament,”
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16.- RGE núm. 1984, de 15 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Sobre el acuerdo de colaboración de ayuda económica a la entidad “Associació
d’estudiants de l’Hospitalet” por un importe de 6678 € por la organización al desarrollo
de las diferentes actividades durante el curso escolar 2012-2013, solicitamos conocer
:
1.- Desde cuando recibe subvención dicha entidad.
2.- Detállese cuantía por años.
3.- Motivación de las diferentes subvenciones.”
17.- RGE núm. 1986, de 15 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
En el año 1989 se estableció un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
L’Hospitalet y las asociaciones de estudiantes de la ciudad como expresión del
desarrollo de la política de promoción del tejido asociativo juvenil de la ciudad.
1º.- Que se detalle las asociaciones juveniles de la ciudad que se han acogido a
dicho convenio y las cuantías otorgadas a cada una de ellas, desglosadas por años.”

En relació amb les preguntes 16 i 17 presentades pel grup municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números 1984 i 1986 de data 15 de gener de 2013,
respectivament i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de
gener de 2013, sobre “l’acord de col·laboració d’un ajut econòmic a l’entitat
“Associació d’estudiants de L’Hospitalet per un import de 6678€ per l’organització al
desenvolupament de les diferents activitats durant el curs escolar 2012-2013” i sobre
“el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i les associacions
d’estudiants de la ciutat l’any 1989 i associacions que s’han acollit a l’ esmentat
conveni, quanties desglossades per anys”, us informo del següent:
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1.
2.
3.

Desde cuando recibe subvención dicha entidad.
Detállese cuantía por años.
Motivación de las diferentes subvenciones.

L’Ajuntament de L’Hospitalet té establerta, des de l’any 1989, una línia de
col•laboració amb l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, com a expressió del
desenvolupament de la política de promoció del teixit associatiu juvenil de la ciutat.
Les quanties concedides, a través de subvenció, funcionen per curs escolar, i aquest
curs escolar 2012-2013, l’import concedit ha estat de 6.678,00 euros.
Mandat 2008-2011:
Curs escolar 2008-2009:
Curs escolar 2009-2010:
Curs escolar 2010-2011:
Curs escolar 2011-2012:

12.000,00 euros.
12.000,00 euros.
7.210,00 euros.
6.678,00 euros.

Els elements que motiven l’establiment d’aquests convenis de col•laboració es troben
incorporats als acords que reflecteixen els propis convenis, aprovats anualment.
En qualsevol cas, el servei de Joventut, a través del Programa d’Acció Comunitària,
l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, com a entitat que col•labora amb
l’Ajuntament, comparteix els objectius de descentralització dels recursos i la
informació pels joves als instituts de L’Hospitalet, així com fomentar la seva
participació activa, i té com a finalitats: informar, orientar i assessorar als estudiants;
fomentar la participació activa del jove i desenvolupament d’activitats dels estudiants
als centres d’ensenyament; donar suport a l’associacionisme estudiantil i establir els
canals de col·laboració entre l’Ajuntament i els estudiants, mitjançant la participació
en accions de dinamització i sensibilització en instituts i altres, del Servei de Joventut.
4.
Que se detalle las asociaciones juveniles de la ciudad que se han acogido a
dicho convenio y las cuantías otorgadas a cada una de ellas, desglosadas por años:
El conveni de col·laboració ha estat subscrit entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i
l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, com a associació estudiantil de referència a
L’Hospitalet, que aglutina estudiants que cursen estudis d’ensenyament secundari a
L’Hospitalet i tots aquells universitaris que resideixin a L’Hospitalet.
Respecte a les quanties assignades a través d’aquest conveni, podeu consultar la
resposta a la pregunta amb registre d’entrada 1984, de data 15 de gener de 2013,
sobre la col·laboració amb l’Associació d’Estudiants de L’Hospitalet, presentada pel
seu propi grup municipal.
Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i m’acomiado amb una
cordial salutació.”
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18.- RGE núm. 1987, de 15 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Respecte la Unitat de desenvolupament de webs municipals e intranet de
l’ajuntament de l’Hospitalet, ubicada al c. Girona núm 10 , 2on pis, sol•licito la
següent informació:
Quants treballadors están adscrits a aquesta unitat, ( personal de l’ajuntament
i/o extern)
Categories laborals que tenen
Funcions que desenvolupen
Projectes actuals vigents”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1987 i data 15 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:
“Respecte a la Unitat de desenvolupament de webs municipals e intranet de
l’ajuntament de l’Hospitalet, ubicada al c. Girona núm. 10, 2on. Pis, sol•licito la
següent informació:
Quants treballadors estan adscrits a aquesta unitat (personal de l’ajuntament
i/o extern)
Categories laborals que tenen
Funcions que desenvolupen
Projectes actuals vigents “
Tenim 3 persones adscrites a aquesta unitat del personal de l’Ajuntament.
Les categories son: 2 A1 i 1 C1
Les seves funcions: Cap de la Unitat , Tècnic superior responsable del
Programa i Programador Sènior.
Manteniment del web municipal, seu electrònica, Intranet i resta de webs
municipals. Desenvolupament del nou Web de l’Ajuntament, Nou web L’Hospitalet va
per feina (www.dinamitzaciolocallh.cat), amb la inclusió dels tràmits d’inscripció a la
borsa de treball i a l’oferta formativa. Web especial de: les Festes de Primavera,
festes majors, activitats d’estiu, especial de Nadal, Manteniment d’aplicacions
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relacionades amb processos electorals, Adequació de la Seu electrònica en matèria
de transparència, Projectes relacionats amb OpenData, Projecte de sol•licitud
d’incidències CAU a la Intranet, Bústia de procediments unificada a la Intranet,
Cercador de continguts a la Intranet, Millora d’Apps mòbils (Android, Blackberry, iOS),
Manteniment i millora de gestor de continguts GAIA, Millores en el programa INTRO
(Educació), Millores en el Recull de premsa, Renovació Intranet, Desenvolupament
de procediments d’administració electrònica, Nous tràmits a la Intranet.”
19.- RGE núm. 2144, de 15 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Respecte el Registre Municipal de Contractistes sol·licitem conèixer quantes
empreses hi ha enregistrades .
Alhora sol·licitem conèixer amb quin altres registres similars treballa el nostre
ajuntament en quant a la contractació pública.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2144 i data 15 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:
“Respecte el Registre Municipal de Contractistes sol•licitem conèixer quantes
empreses hi ha enregistrades.
Alhora sol•licitem conèixer amb quin altres registres similars treballa el nostre
ajuntament en quant a la contractació pública. “
En el Registre Municipal de Contractistes consten 206 empreses enregistrades.
En relació els altres registres que son admesos per la Taula Permanent de
Contractació d’aquest Ajuntament als efectes d’acreditació de la personalitat i
capacitat d’obrar dels licitadors, els indiquem que: en qualsevol Registre de
Contractistes creat per una Administració Pública en què aquest Ajuntament tingui
accés.”
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20.- RGE núm. 2489, de 17 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Respecte el díptic informatiu que s’ha repartit amb informació de la Regidoria del
Districte I, sol·licitem conèixer:
-

Quant ha costat aquesta foto
Qui l’ha realitzat”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 2489 i 2699 de data 17 de gener de 2013,
respectivament, i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de
gener de 2013, sol•licitant informació sobre “els díptics informatius de la regidoria del
Districte 1”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta informe signat per la senyora
Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta als escrits presentats, amb data 17 de gener
d’enguany, pel regidors del grup municipal del PPC, senyor J.Javier Díez Crespo i la
senyora Sonia Esplugas González, en relació a les preguntes amb número de
registre 0085 i 0089, en què sol·liciten informació sobre els díptics informatius del
Districte I:
En relació aquests fulletons manifestar que aquests formen part d’una campanya
comunicacional que pretén donar a conèixer entre els ciutadans els serveis que
ofereixen les regidories de districte i promoure el seu coneixement i existència. Per
una part, s’ha embustiat un díptic informatiu i per una altra una octaveta convidant als
veïns i veïnes a la Jornada de Portes Obertes.
Pel que fa a l’import de les fotografies per a tots els Districtes, s’ha realitzat un
reportatge fotogràfic als regidors, a les persones que formen part de l’equip de treball
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de la Regidoria i a les façanes dels equipaments, per un import total de 1.633,50
euros. El professional que ha realitzat aquest treball és el fotògraf V.V.S. La fotografia
de l’alcaldessa forma part de l’arxiu fotogràfic institucional.
El nombre de fullets i octavetes realitzats en el cas del Districte I (barris de Sant
Josep, Sanfeliu i Centre) és de 21.500 exemplars, per cadascun dels materials
publicitaris. El seu cost és de 985,97 euros, i s’ha assumit mitjançant el contracte de
serveis anual de material gràfic. La distribució s’ha realitzat a totes les bústies dels
barris i els diferents equipaments municipals del districte i el seu cost és de 1.025,52
euros.
I, perquè així consti i als efectes oportuns.”
21.- RGE núm. 2491, de 17 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Solicitamos conocer la ubicación de los tramos de carril bici actualmente en
funcionamiento y la ubicación de los carriles bici en proyecto así como la previsión
temporal en cuanto su inauguración.”

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 2.491 i data 17 de gener de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 de gener de 2013, en relació amb la
ubicació dels trams de carril bici, us comunico que els recorreguts de carril bici
existents es poden trobar a l’Hospigràfic (Catàleg de productes/Altres/Serveis
Municipals).”
22.- RGE núm. 2699, de 17 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Dels díptics informatius sobre la Jornada de Portes Obertes del Districte I, sol·licitem
la següent informació:
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Quants díptics s’han fet
Quant ha costat
On s’han repartit, com, i quan ha costat el repartiment.
Motiu d’aquesta campanya
És una campanya per a tots els districtes? En aquest cas sol•licitem
desglossament d’aquestes dades per districte.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb números 2489 i 2699 de data 17 de gener de 2013,
respectivament, i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què siguin contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 29 de
gener de 2013, sol•licitant informació sobre “els díptics informatius de la regidoria del
Districte 1”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta informe signat per la senyora
B.B., Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta als escrits presentats, amb data 17 de gener
d’enguany, pel regidors del grup municipal del PPC, senyor J.Javier Díez Crespo i la
senyora Sonia Esplugas González, en relació a les preguntes amb número de
registre 0085 i 0089, en què sol·liciten informació sobre els díptics informatius del
Districte I:
En relació aquests fulletons manifestar que aquests formen part d’una campanya
comunicacional que pretén donar a conèixer entre els ciutadans els serveis que
ofereixen les regidories de districte i promoure el seu coneixement i existència. Per
una part, s’ha embustiat un díptic informatiu i per una altra una octaveta convidant als
veïns i veïnes a la Jornada de Portes Obertes.
Pel que fa a l’import de les fotografies per a tots els Districtes, s’ha realitzat un
reportatge fotogràfic als regidors, a les persones que formen part de l’equip de treball
de la Regidoria i a les façanes dels equipaments, per un import total de 1.633,50
euros. El professional que ha realitzat aquest treball és el fotògraf V. V.S. La
fotografia de l’alcaldessa forma part de l’arxiu fotogràfic institucional.
El nombre de fullets i octavetes realitzats en el cas del Districte I (barris de Sant
Josep, Sanfeliu i Centre) és de 21.500 exemplars, per cadascun dels materials
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publicitaris. El seu cost és de 985,97 euros, i s’ha assumit mitjançant el contracte de
serveis anual de material gràfic. La distribució s’ha realitzat a totes les bústies dels
barris i els diferents equipaments municipals del districte i el seu cost és de 1.025,52
euros.
I, perquè així consti i als efectes oportuns.”

23.- RGE núm. 2734, de 18 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Solicitamos conocer si los carteles que están colgados en farolas y diversos puntos
de la ciudad anunciando “The human neanderthal exhibition” cuentan con el
correspondiente permiso, en caso negativo solicitamos conocer si se piensa
sancionar esta vulneración de la ordenanza del civismo.”

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 2734 i de data 18/01/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de sigui contestada en el proxim Ple Ordinari que es
celebrarà el dia 29/01/2013 en relació a”.. ... carteles colgados en farolas y diversos
puntos de la ciudad anunciando “The human neardenthal......”
Resposta:
Se observan una gran cantidad de carteles de publicidad de un certamen de
exhibición de dinosaurios, que tiene lugar en el Parc del Forum, Barcelona, hasta el
13 de enero de 2013.
Que dichos carteles de distintos tamaños, mínimo de metro por 70 cm, y que están
ubicadas en distintos soportes, principalmente en farolas de alumbrado en calles o
avenidas de gran tránsito o vias principales de comunicación de la ciudad o
aprovechando vallas de solares no edificados , encontrándos solo un lugar donde se
han pegado con cola fuera de los lugares habilitados para ello, en calle Prat de la
Riba esquina con calle Canigó, en la pared del solar antiguo A-20.
Que se han controlado los lugares mas destacados por parte de la Guardia Urbana ,
situandose principalmente en :
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-

2 carteles en Rosalia de Castro con Tierra Baja
1 en Rosalia de Castro frente a c. Treball
13 en calle Prat de la Riba con calle Canigó ( en este lugar estan pegados)
1 Carrilet calle Vigo
1 Carrilet con Pau Casals
2 Josep tarradellas frente al 195
1 Carrilet con Plaza Mare de Deu de Montserrat
16 en Rambla Marina desde Prat de la Riba a puentes de San Roque
5 Aprestadora entre Amadeo Torner y Buenos Aires
5 en Amadeo Torner
1 en Carmen Amaya ( el resto está en soportes autorizados)
2 en Travesia Industrial con Feixa Llarga
Manuel Azaña con Albert Bastardas
Manuel Azaña con Ctra. de Collblanc
Avda Catalunya con Plza. Blas Infante
Primavera con Aguas de Llobregat
Dr. Solanich Riera con salida Metro Esteban Grau

Que se estan realizando las gestiones oportunas para localizar a los organizadores y
responsables de la instalacion de dichos carteles para proceder a la incoacion del
correspondiente expediente sancionador en base al informe presentado por el
servicio de Guardia urbana, por las infracciones administrativas a la Ordenanza de
Civismo y Convivencia que conlleven los actos realizados.
Ben atentament,”
24.- RGE núm. 2735, de 18 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Vecinos de la calle Xipreret nos han trasladado la problemática existente en la calle,
concretamente en el primer corralón (números 77 y siguientes) con un grupo de
chicos y chicas que generan una gran cantidad de ruido a horas intempestivas. Se
trata de un grupo de alumnos del colegio Tecla Sala que antes de entrar a las clases
(a las 8:40 de la mañana, a las 14:40 y a partir de las 17 H) se reúnen en el corralón y
forman una cierta algarabía que molesta a los vecinos ya que se trata de una calle
estrecha donde el ruido se amplifica, sobre todo a las 08:40 de la mañana, hora en la
que aún hay vecinos descansando.
Se ha producido alguna fricción (incluso alguna pelea) entre algún vecino y estos
chicos, por lo que solicitamos conocer si el ayuntamiento tiene constancia de este
problema y si piensa tomar alguna medida al respecto.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 2735 i de data 18/01/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de sigui contestada en el proper Ple Ordinari que es va
celebrara el dia 29/01/2013 en relació a ”.. vecinos de la calle Xipreret nos han
trasladado la problemàtica existente en la calle .....”
Resposta:
Des de el area de Seguridad, Convivència y Civimo no tenemos antecedentes de que
esta situacion haya generado problematicas de este tipo.
Ben atentament,”
25.- RGE núm. 2737, de 18 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Este grupo político ha recibido quejas de usuarios del polideportivo del Centro
referentes a las taquillas de los vestuarios. Según parece en el vestuario femenino
hay frecuentes problemas con las taquillas que llevan código, ya que se bloquean a
menudo. Asimismo, el otro tipo de taquillas también es problemático ya que funciona
con monedas de dos euros, monedas que no se llevan siempre encima, ya que las
monedas más comunes son las de 1 € o las de 0,50 €.
Por todo ello solicitamos conocer si se piensa solucionar este problema y se va a
proceder al cambio del sistema de apertura de las taquillas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2737 i data 18 de gener de 2013 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 29 de gener de 2013, en relació a:
“Este grupo político ha recibido quejas de usuarios del polideportivo del Centro
referentes a las taquillas de los vestuarios...
Por todo ello solicitamos conocer si se piensa solucionar este problema y se va a
proceder al cambio del sistema de apertura de las taquillas. “
Per aquestes qüestions que pertanyen a l’àmbit del Consell d’administració de la
Farga, els hi agrairia que el membre del seu grup municipal que pertany en l’esmentat
Consell ho plantegi en aquest òrgan.”
26.- RGE núm. 3206, de 21 de gener de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 29 de gener de 2013.
Según aparece hoy 18/01/13 en la prensa y en varias agencias “El Ayuntamiento de
L'Hospitalet de Llobregat y el cocinero catalán F.A. trabajan en la creación de un
mercado para la promoción de la gastronomía catalana de calidad, un equipamiento
que se instalará en una antigua fábrica textil de la avenida de la Granvia.
Al respecto solicitamos conocer qué tipo de colaboración tiene o tendrá el señor A.
con este proyecto y conocer cuáles son o serán sus retribuciones, asimismo
solicitamos conocer la vigencia temporal de esta colaboración.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 3206 de data 21 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a “conèixer quin tipus
de col·laboració té o tindrà el senyor A. amb el projecte de la creació d’un mercat per
a la promoció de la gastronomia catalana de qualitat, un equipament que s’instal·larà
en una antiga fàbrica tèxtil de la Granvia”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
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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
8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 18 i 21
de gener de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 2919, de 18 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PREGUNTA
Respecte els antics Jutjats del carrer Bruc cantonada Josep Tarradellas, sol•licitem
conèixer el següent:
.- S’està fent servir algun espai de l’edifici de forma puntual per algun organisme
públic? Si és que sí, per quin? per quin motiu?
.-S’ha concretat ja l’ús que es pot fer del mateix? Si és que sí, sol•licitem informació.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2919 i data 18 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a:
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“Respecte als antics Jutjats del carrer Bruc cantonada Josep Tarradellas, sol•licitem
conèixer el següent:
S’està fent servir algun espai de l’edifici de forma puntual per algun organisme públic?
Si és que sí, per quin? Per quin motiu?
S’ha concretat ja l’ús que es pot fer del mateix? Si és que sí, sol•licitem informació. “
Informar-vos que no s’està utilitzant cap espai de l’edifici per cap organisme públic.
Per altra banda us informem que s’està treballant per definir el futur aprofitament
d’aquest espai i que quan aquest estigui, seran informats puntualment.”
2.- RGE núm. 2922, de 18 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hi ha un cotxe abandonat davant del número 34 del carrer d'Enginyer
Moncunill amb matrícula B-0811-TX
Vist que aquest cotxe ja té la notificació d'abandonament de la Guàrdia Urbana però,
tot i així, ja fa més de tres mesos que hi és.
Atès que aquest cotxe abandonat ocupa una plaça d'aparcament que d'altra manera
podria ser utilitzada per la resta de veïns del barri.
PREGUNTA
.- Quan es pensa retirar de la via pública aquest cotxe abandonat?
.- Si no es pensa retirar, quins són els motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 2922 i de data 18/01/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 29/01/2013 en relació a ”cotxe abandonat davant el numero 34 del
carrer Enginyer Moncunill......”
Resposta:
Segun ens consta al nostre servei, desprès de fer les comprovacions oportunes es va
realitzar acta d’abandonament el 13 de gener passat i per normativa es retirarà en 30
dies passat aquesta data.
Ben atentament”

3.- RGE núm. 2925, de 18 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha rebut per part de l’ajuntament en aquest grup polític, una invitació de
l’Alcaldessa L’H SUMA 12, a una conferència “L’Hospitalet, de la transformació
urbanística a l’economia” a l’auditori de la Ciutat de la Justícia.
Atès que en aquesta invitació, hi va inclòs un distintiu d’aparcament gratuït.
Atès que la reserva d’aquests aparcaments han de representar un cost per a
l’ajuntament.
Atès que en aquests temps de crisi per a la població en general, els ens públics han
de donar exemple d’austeritat unint esforços en el sentit de minimitzar la despesa
pública tot el que es pugui, per afrontar aquests temps de duresa econòmica.
PREGUNTA
.-Quina despesa representa per l’ajuntament la reserva d’aquests aparcaments?
.-Quants hi ha en total?
.-Es pensa minimitzar la despesa en aquest sentit?
.Si es pensa fer, quan serà?
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.-Si no es pensa fer, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 2925 de data 18 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a “conèixer quina
despresa representa a l’Ajuntament la reserva dels aparcaments amb motiu de la
conferència L’H SUMA12 que es va celebrar a l’auditori de la Ciutat de la Justícia”.
Dir-vos que no va significar cap despesa per aquest Ajuntament ja que va ser una
col·laboració de la pròpia Ciutat de la Justícia i d’Urbicsa.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 3175, de 21 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que als solars de Renfe existents en la confluència dels carres Pintor
Sorolla/Treball, ha estat muntada una antena pel servei de telefonia.
Donat que l’ ubicació es rebutjada per els veïns de l’entorn.
PREGUNTA
Ha tingut coneixement oficial l’Ajuntament de la instal·lació d’aquesta antena?
Compleix aquesta antena la nostra ordenança municipal existent al respecte?
Si és que no, quines actuacions es pensen dur a terme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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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 3.175 i 3.179, respectivament, i data 21 de gener de 2013,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 de gener de 2013,
en relació amb l’antena de telefonia situada als carrers Pintor Sorolla i Treball, us
comunico el següent:
L’antena la qual feu referència no està pensada per donar servei de telefonia
comercial al conjunt de la població. És una instal•lació per completar la comunicació
del sistema ferroviari de rodalies i únicament ha de donar servei als explotadors de la
xarxa, en aquests moments RENFE i ADIF. Per tant, el seu direccionament només
contempla la cobertura de la platja de vies del seu entorn i no enfoca cap a les
vivendes ni l’entorn urbà.
Des de principis de l’any 2’012 s’han estat mantenint converses amb ADIF per tal de
trobar la millor ubicació que no suposés un neguit per als veïns de la zona que ja
havien manifestat el seu desacord amb l’emplaçament proposat.
El passat 21 de desembre, ADIF, sense comunicar res a l’Ajuntament, va procedir a
l’aixecament de l’antena i, de forma immediata, vam contactar amb ells per tal de
mostrar el nostre rebuig a la ubicació triada i el nostre enuig per no haver estat
consultats.
Malgrat que a hores d’ara l’antena no està en funcionament, el proppassat 18 de
gener vam mantenir una reunió amb els màxims responsables de telecomunicacions
d’ADIF i vam acordar que buscarien una localització alternativa i que no es
connectaria la instal•lació fins trobar un amillor ubicació.
De totes aquestes gestions tant els veïns de la zona com l’Associació de Veïns de
Sant Josep han estat degudament informats.”

5.- RGE núm. 3176, de 21 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al pàrking situat en el Passeig Carmen Amaya, els Joncs i Avinguda
Vilanova, es troba aixecat un tros de paret i que la Regidoria de Districte va
comunicar als veïns la intenció de enderrocar-la.
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PREGUNTA
Es mante aquets compromís? Si és que no, per quina raó?
En cas afirmatiu, quan es pensa dur a terme aquets enderroc?”

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 3.176 i data 21 de gener de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 de gener de 2013, en relació amb la
intenció d’enderrocar un tros de paret del pàrquing situat al Pg. Carmen Amaya, els
Joncs i av. Vilanova, us comunico que sí que es té la intenció d’enderrocar aquest
tros de paret i que es realitzarà durant el primer trimestre del 2013.”
6.- RGE núm. 3177 , de 21 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que a l’edifici de la fabrica Godó i Tries, que forma part del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic de L’Hospitalet, s’ha fet un estudi i un projecte
per a la seva utilització per part del Consorci de la Gran Via, segons manifestació de
la Sr. Alcaldessa en la Conferencia del passat dia 17/01/2013 a l’Auditori de la Ciutat
de la Justícia.
PREGUNTA
En quina situació es troba a dia d’avui aquest projecte?
En quina data es portarà a terme la seva execució?
Demanem informació.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Coordinador del Gabinet d’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyora, senyor
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 3177 de data 21 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, en relació a “conèixer en quina
situació es troba el projecte del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
de L’Hospitalet, del qual forma part l’edifici de la fàbrica Godó i Tries”
Dir-vos que es necessari sol•licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 3178, de 21 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que amb l’obertura del supermercat Mercadona al barri del Gornal es
contemplava la construcció d’un pàrking al subsòl del que es va fer un projecte.
PREGUNTA
En quina situació es troba a hores d’ara aquest projecte?
En cas d’efectuar-se la seva construcció per a quina data es pensa iniciar l’obra?
Demanem informació.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 3.178 i data 21 de gener de 2013, 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 proper dia 29 de gener de 2013, en relació amb la
sol·licitud d’informació sobre la construcció d’un pàrquing al subsòl del supermercat
Mercadona al barri del Gornal, us comunico el següent:
Per a la construcció d’aquest aparcament REGESA Aparcaments havia de fer,
prèviament, un estudi de viabilitat.
En relació amb aquesta previsió, REGESA Aparcaments va lliurar a l’Ajuntament i a
MERCADONA, SA l’esmentat estudi, elaborat per l’arquitecte sr. R.Ll., on es constata
que l’aparcament no és viable en les condicions econòmiques actuals ja que els
preus de repercussió per plaça d’aparcament són molt elevats.
Per altra banda, l’edifici comercial és viable funcionalment sense necessitat de la
construcció de l’esmentat aparcament ja que acompleix amb els estàndards
d’aparcament fixats per la normativa municipal.
Per tot això, les parts renuncien a la seva construcció.”

8.- RGE núm. 3179, de 21 de gener de 2013.
“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
29/1/013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que als solars de la Renfe existents en la confluència dels carres Pintor
Sorolla/Treball, ha estat muntada una antena pel servei de telefonia.
Donat que la ubicació és rebutjada per els veïns de l’entorn.
PREGUNTA
S’ha verificat pel serveis municipals el fet que el sistema radiant d’aquesta antena
estigui per sota de l’alçada dels edificis més propers, emetent part del seu camp
radioelèctric cap a aquets?
Quina solució es planteja al respecte per part de l’Ajuntament?”

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 les preguntes que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb números 3.175 i 3.179, respectivament, i data 21 de gener de 2013,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestades en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 29 de gener de 2013,
en relació amb l’antena de telefonia situada als carrers Pintor Sorolla i Treball, us
comunico el següent:
L’antena la qual feu referència no està pensada per donar servei de telefonia
comercial al conjunt de la població. És una instal•lació per completar la comunicació
del sistema ferroviari de rodalies i únicament ha de donar servei als explotadors de la
xarxa, en aquests moments RENFE i ADIF. Per tant, el seu direccionament només
contempla la cobertura de la platja de vies del seu entorn i no enfoca cap a les
vivendes ni l’entorn urbà.
Des de principis de l’any 2’012 s’han estat mantenint converses amb ADIF per tal de
trobar la millor ubicació que no suposés un neguit per als veïns de la zona que ja
havien manifestat el seu desacord amb l’emplaçament proposat.
El passat 21 de desembre, ADIF, sense comunicar res a l’Ajuntament, va procedir a
l’aixecament de l’antena i, de forma immediata, vam contactar amb ells per tal de
mostrar el nostre rebuig a la ubicació triada i el nostre enuig per no haver estat
consultats.
Malgrat que a hores d’ara l’antena no està en funcionament, el proppassat 18 de
gener vam mantenir una reunió amb els màxims responsables de telecomunicacions
d’ADIF i vam acordar que buscarien una localització alternativa i que no es
connectaria la instal·lació fins trobar un amillor ubicació.
De totes aquestes gestions tant els veïns de la zona com l’Associació de Veïns de
Sant Josep han estat degudament informats.”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 22 de
gener de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 3426, de 22 de gener de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
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disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 29 de gener de 2013.
Pregunta sobre el cost de la campanya informativa de la Regidoria del Districte I:
Quin ha estat la despesa econòmica que ha comportat la campanya
informativa/publicitària de la Regidoria del Districte I? Aquesta despesa s’hauria de
desglossar en els diferents conceptes, incloent el repartiment. S’adjunta a aquest
escrit una d’aquestes butlletes informatives.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Coordinador del Gabinet de l’Alcaldia, Sr. A.R.L., que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 3426 de data 22 de gener de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 29 de gener de 2013, sol·licitant informació sobre “la
campanya informativa de la regidoria del Districte 1”.
Us comunico que per respondre a les preguntes, s’adjunta informe signat per la
senyora Begoña Baldó, Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
“INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 2 de gener d’enguany,
pel portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, senyor Daniel Ordóñez
González, en relació a la pregunta amb número de registre 0131, en què sol·licita
informació sobre el cost de la campanya informativa de la Regidoria del Districte I.
Pel que fa a l’import del material gràfic editat (fullets i octavetes) el seu cost és de
985,97 euros, i s’ha assumit mitjançant el contracte de serveis anual de material
gràfic.
La distribució s’ha realitzat a totes les bústies i els diferents equipaments municipals
del districte i el seu cost és de 1.025,52 euros.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns.”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Bé, ha finalitzat l’Ordre del Dia, amb aquesta intervenció crec que poc adequada,
estaríem al punt de precs i preguntes, si hi ha algun prec o alguna pregunta, Sra.
Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Doncs atenent que la Sra. Herance abans ens ha
comentat que hi ha tot el procés del projecte de l’entorn del mercat de Santa Eulàlia,
en aquest sentit volíem saber el detall del projecte, el pressupost del projecte, les
fases i el calendari. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tindrà tota la informació en el moment en el qual es disposi de tot per part de
l’Àrea i li farem arribar. Sr. Senen Cañizares.

SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldessa. Yo tenía una pregunta de funcionamiento, quiero hacer una
pregunta escrita y no sé si la tengo que entregar ahora o al final del Pleno.

En aquest moment per part del regidor del grup municipal del Partit Popular, Sr.
Senen Cañizares, es fa lliurament a la Secretaria General de la pregunta següent:
•

Entendiendo que los municipios han ido desempeñando con el paso del tiempo
cada vez más funciones en el ámbito de la cooperación internacional y en el
escenario político mundial.
Considerando que cada vez es más necesario atender al caràcter de gobernanza
global de nuestra ciudad.
A este concejal le interesa saber:
Si el Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat, La Farga o cualquier otra
empresa municipal ha encargado alguna vez en este mandato o en los anteriores
algún tipo de servicio a la observadora global Amy Martin.

SRA. ALCALDESSA
Si la quiere entregar ahora mismo, la puede formular, si la quiere entregar, pues la
puede entregar ahora mismo a la Sra. Secretaria.
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¿Hay algún miembro del Consistorio que tenga alguna pregunta o algún prec?
¿Alguien entre el público quiere hacer algún comentario sobre algún punto del Orden
del Día? Voy a decir una cosa, hoy hemos aprobado un reglamento de
funcionamiento, bueno, el reglamento de participación, es el último Pleno en el que
se podrá participar por parte del público en el Pleno Municipal, sí se podrá hacer de
una forma habitual en los Consells de Districte, lo digo porque como hay alguna
persona entre el público que es asiduo de los plenos y que habitualmente hace uso
de esta cuestión, lo digo para que, en fin, no hoy, pero en el próximo Pleno no habrá
esta posibilidad de hacer uso de la palabra.
Si puede decir su nombre y el tema concreto del Orden del Día.

SR. J.M.
Por un lado, agradecer a la Sra. Alcaldesa y al resto de miembros del Consistorio que
nos dejen hablar…

SRA. ALCALDESSA
Si puede decir su nombre por favor, es para que quede grabado.

SR. J.M.
Soy J.M., es que enlazaba con esto, J.M., Ciutadans, normalmente hablamos un
poco como agrupación, más que nada hablamos los temas antes de comentarlos el
Pleno, pero bueno, ya se pasaran por escrito, no tengan duda.
Por un lado, respecto al tema de becas, ya que ha tenido que avanzar el
Ayuntamiento el 50% y gracias por atender una consulta que se hizo en su momento,
a lo que es los colegios, a ver si se ha previsto algún mecanismo, porque los
continuos incumplimientos financieros, por parte de la Generalitat, de los pagos que
corresponden a este Consistorio y a otros muchos, que tienen que hacer efectivos y
no los hacen, a ver si se ha previsto algún mecanismo puente, sea con el Estado o
sea con la Unión Europea, para poder seguir pagando esas becas, ya sean de FP,
que las recibió la Generalitat en julio, ya sean de comedor, ya sean de otros temas
similares, para becas, para otro tipo de becas que no se han hecho efectivas, a parte
de las de comedor, porque supongo que del otro 50% nos tendremos que hacer
cargo igual el Consistorio o el resto de ciudadanos de Hospitalet, esto por un lado.
Y por otro, si por parte del Consistorio se ha previsto para lo que es iluminado, o sea,
iluminación, perdón, usar fuentes fotovoltaicas y aprovechar la amplitud del municipio
que tenemos, los suficientes kilómetros, para poder usar fuentes fotovoltaicas para
alimentar el alumbrado público y nos ahorraremos parte de …, por acumuladores,
Sra. Alcaldesa, por acumuladores, o sea, así nos ahorraremos la discusión sobre el
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tema de que si se paga más o se paga menos de luz, cuando hay comercios que se
están quejando y otros sitios.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, quiere contestar.

SR. BELVER
Simplemente para decir que tenemos algunas instalaciones de placas fotovoltaicas
en algunos edificios públicos, en algunos edificios municipales, por ejemplo en el
edificio de la calle Mediodía o en el edificio de la calle Cobalto o el más reciente que
hicimos aprovechando la remodelación del cementerio, en el que en los bloques, en
todos los bloques, se instalaron placas fotovoltaicas para aprovechamiento tanto para
dar servicio al propio cementerio, como incluso para vender a la red el excedente de
la energía.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més per part del públic? Si no, bona nit i aixequem
la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

