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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2013/11
Data: vint-i-sis de novembre de dos mil tretze
Hora: 18.15h fins 21.45h.
Lloc: Casa Consistorial

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

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

…/…

2

LECTURA
I
APROVACIÓ
DELS
ESBORRANYS
DE
LES
ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA
22 D’OCTUBRE DE 2013 I EXTRAORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31
D’OCTUBRE DE 2013.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes corresponents
a la sessió ordinària del dia 22 d’octubre de 2013 i extraordinària del dia 31 d’octubre
de 2013, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aproven
dites Actes per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, es transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tots i a totes, comencem..., si algú pot avisar al grup de Plataforma
per Catalunya si us plau, bé, ja hi som tots, comença el Ple ordinari del mes de
novembre, quan vulgui Sra. Secretària pot començar amb l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Plataforma per Catalunya s’abstindrà dels punts número 1,
3, 4, 5, 6, 8 i 9 i ens donem per assabentats del 2 i del número 7.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votem favorablement de l’1, ens donem per assabentats del número 2, votem
favorablement del 3, 4, 5, 6, ens donem per assabentats del 7.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, per part de la Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies. El grup municipal de Convergència i Unió ens abstenim en el dictamen 1,
ens donem per assabentats en el 2, ens abstenim en el 3, votem favorablement en el
4 i en el 5, ens abstenim en el 6 i ens donem per assabentats en el número 7.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partit Popular s’abstindrà en el dictamen número 1, ens
donem per assabentats del 2, abstenció en el 3, a favor del 4, abstenció en el 5 i en el
6, ens donem per assabentats del 7. Respecte als dictàmens 8 i 9 donaria la paraula
al Sr. Díez Crespo.

SRA. ALCALDESSA
No, el 8 i el 9 encara no toca.

SR. DEL RÍO
Perdoni, perdoni, sí, és veritat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passem llavors a la Comissió Permanent d’Espai Públic.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de
majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 24 de juliol de 2012 va
aprovar inicialment el Reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013 va resoldre les
al·legacions presentades i va aprovar definitivament el reglament referit que va ser
publicat al BOP de 25 de febrer de 2013, iniciant la seva vigència al dia següent a la
seva publicació de conformitat amb el que preveu la disposició final.
ATÈS que el referit reglament inclou, entre d’altres, la figura del Consell Social de
L’Hospitalet i la seva regulació jurídica com a òrgan obligatori per als municipis de
gran població de conformitat amb l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que en compliment del que disposen l’article 49.1 i la disposició transitòria
segona de la norma orgànica esmentada, l’Alcaldia per Decret 3274/2013 de 25
d’abril va iniciar el procediment per a la constitució del Consell Social de L’Hospitalet.
VIST l’acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de setembre de 2013 que nomena els
membres del Plenari del Consell Social de L’Hospitalet de conformitat amb l’article 48
del reglament orgànic.
VIST l’informe emès per l’Assessor Tècnic de la Gerència Municipal.
VISTA l’acta de la reunió de 29 d’octubre de 2013 de la Comissió Redactora dels
reglaments orgànics del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2013 pel qual
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s’aprova el projecte de modificació del reglament orgànic de participació ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat.
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
caràcter, entre d’altres, la regulació del Consell Social de la ciutat.
VISTES les facultats delegades per l’Alcaldia - Presidència a la Tinenta d’Alcaldia M.
Mercè Perea i Conillas, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 9385/2011, de 12 de
desembre (BOP 28.12.2011).
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia M. Mercè Perea i Conillas, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia
ACORDA:
PRIMER .- Afegir una disposició addicional quarta al reglament de participació
ciutadana de l’Hospitalet de Llobregat, en el sentit següent:
“Disposicions Addicionals.
../..
Quarta: El Consell Social de L’Hospitalet actuarà amb la denominació de “Consell de
Ciutat de L’Hospitalet.”
SEGON.- Sotmetre la modificació del reglament a informació pública per termini de
30 dies hàbils mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de la Corporació als
efectes que durant aquest termini d’exposició pública es puguin presentar
al·legacions i/o suggeriments. Així mateix l'aprovació inicial de la modificació del
reglament es publicarà a un diari dels de major circulació de la província i a la pàgina
web municipal.
TERCER.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin
suggeriments ni al·legacions, el reglament s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord. En aquest supòsit es procedirà a fer pública l'aprovació
definitiva del reglament i es donarà compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona
i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; i transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des d’aquesta comunicació, de conformitat amb el que determina l’art. 70.2 de
la Llei 7/1985, es procedirà a la publicació del text 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 de
la modificació.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència i a la Tinenta d’Alcaldia M. Mercè Perea i
Conillas per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes necessaris per a
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l’execució d’aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l'Alcaldia, a la Intervenció General Municipal i la
Tresoreria Municipal, a tots els regidors i regidores de l'Ajuntament i a totes les àrees
municipals, mitjançant la publicació en Intranet, als efectes legals oportuns.

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INICI DE LA VIGÈNCIA
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVADA INICIALMENT
PEL PLE EN SESSIÓ DE 23 DE JULIOL 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:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 23 de juliol de 2013 va
aprovar inicialment la modificació del reglament de govern i administració de
l’Ajuntament i que durant el termini d’exposició pública no es van presentar
al·legacions, mitjançant Decret de l’Alcaldia 7402/2013 de 3 d’octubre es va declarar
elevada a definitiva l’aprovació de la modificació.
ES DONA COMPTE AL PLE que al BOP de 4 de novembre de 2013, s’ha publicat el
text amb els preceptes que ha estat modificats del reglament orgànic de Govern i
Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i que de conformitat amb
les disposicions de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim i local
i el Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, la vigència de les dites modificacions s’ha iniciat amb efectes
del dia 5 de novembre de 2013.

PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE 26 DE
DICTAMEN 3.FEBRER DE 2013 RELATIU A LA COMPOSICIÓ DELS DIFERENTS CONSELLS
DE DISTRICTES.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de 29 de gener de 2013 es va acordar
l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet
de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels Consells dels
Districtes d’aquesta ciutat.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
ATÈS que de conformitat amb l’article 34.1 del Reglament orgànic de Participació
Ciutadana, per acord de l’Ajuntament en Ple de 26 de febrer de 2013 es va
determinar la composició genèrica de cadascun dels sis consells de districte que hi
ha a la ciutat.
ATÈS que per acord de l‘Ajuntament en Ple de 30 d’abril de 2013 es van modificar
alguns apartats de l’acord de Ple de 26 de febrer de 2013 en relació a la determinació
de la composició d’alguns dels Consells de Districte pel que fa al número d’entitats
que formen part del consell per tenir la seva seu al districte o portar a terme activitats
en el seu àmbit territorial.
VISTA la Resolució núm. 2909/2013 de 15 d’abril del Regidor President del Districte
IV-La Florida-Les Planes, en la que es recull la composició nominal del Consell de
Districte.
VISTA la Resolució núm. 2910/2013 de 15 d’abril del Regidor President del Districte
V-Pubilla Cases-Can Serra, en la que es recull la composició nominal del Consell de
Districte.
VIST l’article 34.1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
VIST l’informe de l’assessor tècnic de Plans Territorials i PAM de 21 d’octubre de
2013.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- MODIFICAR l’apartat quart de l’acord de Ple de 26 de febrer de 2013, en
relació a la determinació de la composició del Consell del Districte IV- La Florida-Les
Planes, pel que fa al número de membres designats entre veïns/es o entitats que
portin a terme una tasca significativa designats pel Regidor President del Districte,
que queda fixat en el número de 5 membres
SEGON.- MODIFICAR l’apartat cinquè de l’acord de Ple de 26 de febrer de 2013, en
relació a la determinació de la composició del Consell del Districte V- Pubilla CasesCan Serra, pel que fa al número de membres designats entre veïns/es o entitats que
portin a terme una tasca significativa designats pel Regidor President del Districte,
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que queda fixat en el número de 5 membres.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord als grups polítics municipals, a les
coordinacions dels districtes, als seus Regidors Presidents, al Gabinet de l’Alcaldia, a
l’assessoria tècnica de plans territorials i PAM i a la Secretaria General del Ple, per al
seu coneixement i als efectes adients.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 4.PER DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS, APROVANT ELS RESPECTIUS PROJECTES DE
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, A FAVOR DE LES ACTIVITATS EXERCIDES
PER: METROPOLITAN SPAIN SL A L’AV. GRAN VIA 142 (EFECTES 01/01/2013) i
COURIER SA AL C. RAFAEL BARRADES, 5.(EFECTES 01/01/2014).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a continuació, en el
quals adjunten el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·liciten que en base als
esmentats projectes, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats següents:
1) METROPOLITAN SPAIN SL, CIF B62936737, núm. de Registre general d’entrada
55438 i data 28 de desembre de 2012, amb local situat a l’Avinguda Granvia de
L’Hospitalet 142 PB 01, on es realitza l’activitat classificada a l’epígraf de l’IAE 1
9671, d’instal·lacions esportives, amb una superfície, segons consta per l’esmentat
tribut, de 3.085 m2.
2) FINAL CONTACTO COURIER SA, CIF A65713877, núm. de Registre general
d’entrada 36440 i data 29 de juliol de 2013, amb local situat al carrer Rafael Barradas,
5 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat classificada a l’epígraf de l’IAE 1 756,
d’activitats auxiliars i complementàries del transport, amb una superfície, segons
consta per l’esmentat tribut, de 1.430 m2.
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VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes
en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han presentat els
interessats i que s’adjunten al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes també informa que l’Ajuntament
no realitza la recollida de residus als locals i activitats assenyalades d’aquestes
empreses i que, durant l’any 2013, l’esmentada recollida de residus, segons
certificats dels gestors de residus aportats pels interessats, es realitza d’acord amb la
normativa vigent.
VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de gestió
integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti durant el més de
desembre anterior a cada any al que es demana la consideració de no subjecció a la
taxa, la següent documentació:
-

Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la
recollida de tots els residus que produeix amb un gestor de residus
autoritzat.

-

Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de
recollida de residus.

VIST l’article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d’altres, s’estableix que
la persona titular d’una activitat comercial entregarà els residus que generi a una
persona gestora autoritzada, o bé s’acollirà al sistema de recollida i gestió de l’Ens
local competent.
ATÈS que, en virtut de l’article 2, apartat 4, de l’Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser aprovat
pel Ple de l’Ajuntament i tindrà efectes en l’exercici següent a la data de la sol·licitud.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, en ús de les competències delegades per l’acord Setè, apartat 2 del Decret
núm. 9385/2011, de 12 de desembre (publicat al BOP de Barcelona en data 28 de
desembre de 2011), i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació NO SUBJECTES
a la Taxa per la Recollida d’Escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, pels locals, activitats i dates d’efectes esmentades, APROVANT els
Projectes de Gestió integral de residus d’aquestes societats, informats favorablement
pel Cap de Servei de Neteja i Zones Verdes:
1) METROPOLITAN SPAIN SL, CIF B62936737, núm. de Registre general d’entrada
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55438 i data 28 de desembre de 2012, respecte al local situat a l’Avinguda Granvia
de L’Hospitalet 142 PB 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat, classificada a
l’epígraf de l’IAE 1 967.1, d’instal·lacions esportives, amb una superfície, segons
consta per l’esmentat tribut de 3.085 m2, amb efectes des de l’1 de gener 2013.
2) FINAL CONTACTO COURIER SA, CIF A65713877, núm. de Registre general
d’entrada 36440 i data 29 de juliol de 2013, amb local situat al carrer Rafael Barradas,
5 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat classificada a l’epígraf de l’IAE 1 756,
d’activitats auxiliars i complementàries del transport, amb una superfície, segons
consta per l’esmentat tribut, de 1.430 m2, amb efectes a partir de l’1 de gener de
2014.
SEGON.- REQUERIR a les empreses esmentades a l’acord PRIMER, com a
productora de residus, l’aportació, durant el mes de desembre de l’any anterior a la
consideració de no subjecció a la Taxa, la documentació següent:
•

Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de tots
els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.

•

Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida de
residus.

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a l’acord
PRIMER, al director de l’Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de Serveis d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Zones Verdes, a la
Intervenció General i a la Tresoreria municipal.

DICTAMEN 5.PER AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PER M.R.C. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Atès que, en data 14 de d’octubre de 2013, M.R.C., amb NIF XXXXXXXXX,
treballadora d’un Pla d’Ocupació d’aquest Ajuntament, va sol·licitar poder realitzar
tasques administratives, en activitats esportives, per un temps de 7 hores i 30 minuts
setmanals, de dilluns a divendres, en l’empresa SPORTSBAIX 2012, a la ciutat de
L’Hospitalet, formulant la corresponent declaració d’activitats.
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Atès que l’article 2.1.c) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que aquesta llei es
aplicable al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen.
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 23 de desembre de
1985, va aprovar els criteris, amb subjecció a l’establert en la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,
pels quals han de regir-se les autoritzacions o denegacions de compatibilitat per a un
segon lloc o activitat en el sector públic o privat, del personal al servei d’aquesta
corporació o dels seus organismes autònoms, que hagin de ser adoptades pel Ple de
l’Ajuntament.
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 11 de la llei d’incompatibilitats, no es podrà
exercir activitats privades que es relacionin directa o indirectament amb les que
desenvolupi en el departament, organisme o entitat on el funcionari presta serveis.
Atès que l’ article 12 de la referida llei d’incompatibilitats estableix que les activitats
privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva de
l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada de treball en les
administracions públiques només es podran autoritzar quan l´activitat pública sigui
feta a temps parcial. Tenint en compte que M.R.C., en la seva sol·licitud manifesta
que l’activitat privada serà prestada en un règim de 7 hores i 30 minuts setmanals,
no supera el límit fixat en la llei d’incompatibilitats.
Vist l’informe emès per M.G.M., cap de servei de Promoció Econòmica, Ocupació i
Programes Europeus, en data 14 d’octubre de 2013, l’activitat privada que vol
desenvolupar M.R.C. “no hi ha cap inconvenient en que se li concedeixi mitjançant
l’aprovació dels acords corresponents”.
Vist l’ informe de l’ assessora jurídica de Recursos Humans
Atès que l’article 123.1.p) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim Local
en la redacció donada per la Llei 57/2003, disposa que serà atribució del Ple de
l’Ajuntament “les altres que expressament la confereixin les lleis”. Respecte al
reconeixement de compatibilitats l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, estableix
que correspon al Ple de la corporació local resoldre motivadament el reconeixement
de la compatibilitat o declarar la incompatibilitat.
L’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local
estableix quines competències pot delegar el Ple, no trobant-se entre elles, aquelles
que li vinguin conferides per les lleis.
Atès que l’acord que es proposa s’ajusta a les disposicions legals vigents sobre la
matèria.
El Ple, a proposta de la Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
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Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.
ACORDA:
PRIMER.- AUTORITZAR a la senyora M.R.C. la compatibilitat per realitzar tasques
administratives, en activitats esportives, en l’empresa SPORTSBAIX 2012, a la ciutat
de l’Hospitalet, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis
relacionats amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el
temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18,75 hores setmanals, havent de
realitzar-se l’activitat que es compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la
prestació de serveis en aquest Ajuntament.
SEGON.- NOTIFICAR l’acord anterior a M.R.C., a l’Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació i al Comitè de Treballadores/ors.

DICTAMEN 6.PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 74
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2013
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 152-187 I 188/2013, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
D’acord amb l’informe d’aquesta Intervenció General de data 11 de novembre de
2013, s’incompleix conjunturalment l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa.
No obstant això, donat la inexistència de normativa respecte a les incorporacions de
crèdits amb finançament afectat, a aquests efectes, el còmput per a l’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, s’efectuarà en la liquidació de l’exercici 2013 i
en la aprovació del Pressupost de l’any 2014.” No obstant això, es dóna compte del
dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 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 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.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
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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 74 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 152-187-188/2013 en la modalitat
de Transferència de crèdits (41.100,00 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :

ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.557.607,04
21.360.856,07
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 5.246.018,27
77.236.889,32
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00 5.121.281,93
6.229.281,93
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 43.588.979,05
0,00 245.944.059,76
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
INICIAL
ANTERIOR
ACTUAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.505.630,90
82.538.363,75
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.008.845,18
-41.100,00
41.100,00 81.467.018,03
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-458.988,95
5.141.011,05
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.661.171,04
19.644.906,95
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 28.153.664,70
37.511.664,70
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 4.707.680,56
11.330.119,66
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL
202.355.080,71 43.588.979,05
0,00 245.944.059,76

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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DICTAMEN 7.PER DONAR COMPTE DE LES INSTRUCCIONS SOBRE
OPERACIONS COMPTABLES DE TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DELS
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’EXERCICI DE L’ANY 2013, APROVADES
PER L’INTERVENTOR GENERAL, RESOLUCIÓ NÚM.7884/2013 DE 17
D’OCTUBRE.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que en data 17-10-2013 l’Interventor General ha emès la resolució número 7884,
per la que aprova les Instruccions per a les operacions de tancament comptable i de
liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2013, a l’empara del que disposa el
Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel RDL 2/2004, de
05/03, i la resta de normativa complementària, els articles 130, 133, 134 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim local, l’apartat e) de la regla 8 de la
Instrucció de Comptabilitat, model Normal, aprovada per l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de
novembre i els articles 28 i 29,del Reglament de Govern i Administració del l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple el 25 d’octubre de 2011.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia,
ACORDA:
PRIMER.- Donar compte de les Instruccions per a les operacions de tancament
comptable i de liquidació del pressupost de l’exercici pressupostari de 2013, aprovades
per l’Interventor General en data 17-10-2013, les quals han estat aprovades per la
resolució número 7884.
SEGON.- COMUNIQUI’S per mitjans informàtics (Intranet) el present Acord als Tinent
d’Alcalde i Regidors Delegats, així com als Caps de Servei que componen aquesta
Administració Municipal, a la Unitat de Gestió i a la de Inspecció Tributària, a la Secretaria
General, a la Tresoreria, al Servei de Comptabilitat i a la Secció Fiscal de la Intervenció
General i al Centre d’Informàtica Municipal.

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:
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Sí, abstenció en els dos punts.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor dels dos.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs o Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, a favor del..., abstenció en el dictamen número 8 i a favor del número 9.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ CRESPO
Con respecto al dictamen 8 nos vamos a abstener, ya que se validan unas facturas
del servicio de ambulancia de guardia urbana, porque no tenían la cobertura de
ningún contrato, la nueva adjudicación empezó en diciembre de 2012 y al respecto
nos gustaría hacer un comentario. A pesar de haber ganado de nuevo el contrato
Ambulancias Condal, el servicio ofrecido es claramente inferior, hemos pasado de
contar con una ambulancia con soporte vital avanzado, a pasar a una ambulancia con
soporte vital básico. Es decir, que con la nueva adjudicación que, insisto, es a la
misma empresa, la ambulancia municipal ha pasado de ser sólo un servicio de
traslado, antes en la ambulancia había personal de enfermería, un ATS, y ahora no
se exige esta titulación, la ambulancia está muchísimo menos equipada, y con este
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cambio hemos perdido los ciudadanos. Por todo ello, nos abstenemos.
Y con respecto al dictamen 9, esperamos que con este convenio de colaboración se
solventen los problemas de mantenimiento del parque de Las Planas y de Bellvitge,
ya que hemos recibido bastantes quejas en lo que es la limpieza y el alumbrado. Una
parte importante del parque de Las Planas lleva más de un año sin luz, lo cual genera
unos problemas de inseguridad tremendos en ese parque. Por todo ello, nos vamos a
abstener en este dictamen.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Respecte a la qüestió que ha plantejat el Sr. Díez Crepo sobre l’ambulància de la
guàrdia urbana, dir que a partir d’ara els ciutadans de l'Hospitalet tindran menys
serveis en situació d’emergència, no només tindran el mateix servei, sinó que tindran
molt més servei que totes les ciutats del nostre entorn, perquè li vull recordar que és
l’única ciutat d’aquest entorn que fa un esforç econòmic molt important, perquè a part,
diguéssim, dels serveis d’emergència propis de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de l'Hospitalet fa una dotació pressupostària per tenir una ambulància
pròpia, que realment està a plena satisfacció, això ens permet que a la nostra ciutat el
temps de resposta és inferior, en línies generals, a la resta de les ciutats i, per tant, jo
no li puc acceptar que vostè digui que el ciutadà de l'Hospitalet tindrà menys servei,
al contrari, el ciutadà de l'Hospitalet, en qüestions d’emergència, en qüestions
d’ambulància, té millor servei que les ciutats del nostre entorn.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, un breu comentari Sra. Alcaldessa, gràcies. Evidentment, el que portem avui aquí
és la renovació, com saben vostès, tant al parc de Bellvitge, com al parc de Les
Planes, són parc que s’anomenen metropolitans, ja que és l’Àrea Metropolitana qui va
fer en el seu moment el projecte i l’execució i es fan càrrec del manteniment, però bé,
el que no entenc és el que deia el Sr. Díez Crespo, això que fa un any que a Les
Planes no hi ha llum, jo diria que això..., jo no dic que no hi hagi un fanal que no
funciona, un any segur que no, i que hi ha parts importants del parc on no funciona la
llum, això segur que no és així.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha..., sí, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ CRESPO
Bueno, ya le digo, son quejas de los ciudadanos, en concreto en la tercera fase hay
problemas de alumbrado por la noche y, bueno, la gente tiene miedo de pasear por el
parque de Las Planas.
Y con respecto a la ambulancia, hombre, pagamos más o menos lo mismo y el
servicio es bastante peor, antes la ambulancia estaba dotada con respiradores
volumétricos, con desfibriladores, con aspiradores de secreciones, con bombas
volumétricas de perfusión de medicamentos, sensores de gotas, con nevera y
calefactor de litros, material específico para grandes quemados, bueno, para
contención mecánica para enfermos psiquiátricos, en fin, una serie de mejoras que
no tiene ahora, ahora simplemente es una ambulancia para transportar personas
accidentadas.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Bonals.

SR. BONALS
Jo segueixo dient el mateix, els ciutadans de l'Hospitalet, amb l’esforç econòmic que
fa l’Ajuntament de l'Hospitalet de tenir una ambulància pròpia, garanteix que els
temps de resposta en cas d’accident, a la ciutat de l'Hospitalet són inferiors als del
nostre entorn i, per tant, el servei d’emergències a la nostra ciutat té un nivell de
qualitat i d’oferta, superior a les ciutats del nostre entorn.

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé si el Sr. Belver vol afegir alguna cosa.

SR. BELVER
Jo més enllà, doncs això, que diu que hi ha ciutadans que es queixen que en alguna
ocasió falla algun enllumenat en el parc de Les Planes, igual que pot passar a
qualsevol punt de la ciutat, clar, no és el mateix dir això que el que ha dit abans, que
deia que hi ha una part del parc de Les Planes que fa més d’un any que no té llum,
això, insisteixo, això no és cert i si hi ha en algun lloc que hi ha una fallada,
evidentment els serveis la reparen.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem a la Comissió Permanent de Benestar i Servei a les
Persones.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

DICTAMEN 8.PER VALIDAR I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ DE
L’AJUNTAMENT A FAVOR DE L’EMPRESA AMBULANCIES CONDAL S.L.U.,
PEL SERVEI DE TRANSPORT SANITARI I ASSISTENCIA SANITARIA URGENT
PREHOSPITALARIA DE LES PERSONES ACCIDENTADES I D’ALTRES SERVEIS
DE LA GUARDIA URBANA, DURANT EL MESOS DE OCTUBRE I NOVEMBRE DE
2012, PER UN IMPORT DE 50.000 EUROS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per Provisió del tinent d’Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme s’ha
disposat iniciar els tràmits administratius per procedir a la convalidació i el
reconeixement els treballs del servei de transport sanitari i assistència sanitària
urgent prehospitalària de les persones accidentades i d’altres serveis de la Guàrdia
Urbana.(RC-12/2013).
ATÈS que les actuacions que es formalitzen han generat uns veritables crèdits com a
conseqüència dels serveis realitzats, pel qual s’hauria de reconèixer el crèdit a favor
de l’empresa que va executar els serveis.
ATÈS que l’abonament de la despesa realitzada per import de 50.000 euros es podrà
formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 04.1300.227.06.50 del pressupost
municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit 130030837 de data 9 de
setembre, emès per la Intervenció General de l’Ajuntament.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial Decret
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500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, la conversió
administrativa de les actuacions administratives realitzades als treballs del servei de
transport sanitari i assistència sanitària urgent prehospitalària de les persones
accidentades i d’altres serveis de la Guàrdia Urbana.
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor l’empresa
AMBULÀNCIES CONDAL, S.L.U., amb NIF B58103516, per import de 50.000,euros, corresponent a les factures número FC/12/01068 i FC/12/01197 de data 31
d’octubre i 30 de novembre de 2012 respectivament, pel servei de transport sanitari i
assistència sanitària urgent prehospitalària de les persones accidentades i d’altres
serveis de la Guàrdia Urbana, dels mesos d’octubre i novembre de 2012.
TERCER.- El crèdit reconegut a l’acord anterior per un import total de 50.000 euros,
es podrà formalitzar amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 04.1300.227.06.50 del
pressupost municipal de 2013, segons certificat d’existència de crèdit 130030837 de
data 9 de setembre, emès per la Intervenció General de l’Ajuntament.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament dels
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a l’empresa interessada, a la secció
econòmica i a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 9.PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL
MANTENIMENT DELS PARCS DE BELLVITGE I DE LES PLANES D’AQUEST
MUNICIPI.
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,

…/…

20

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, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació, i per tant va ésser adoptat pel quòrum de majoria
absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona
i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’encàrrec de la gestió i el
manteniment dels parcs de Bellvitge i de les Planes d’aquest municipi, que ha estat
elaborada per part del servei tècnic de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament conjuntament amb els responsables de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), per a la seva aprovació i formalització per part
d’ambdues administracions.
VIST l’informe favorable a l’aprovació del Conveni esmentat emès per l’assessoria
tècnica i la direcció de serveis de l'Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
d’aquest Ajuntament, amb indicació de la plena conformitat a les obligacions
estipulades en el mateix a càrrec d’aquest ajuntament, així com l’adequació dels
compromisos que contrauen ambdues parts amb la seva signatura.
ATÈS que, d’acord amb el que disposa la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la institucionalització per llei de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona ha respost a la voluntat de millorar l’eficiència i l’eficàcia de les
administracions que actuen en el territori metropolità, garantint la prestació de serveis
públics de qualitat, per mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç
d’incrementar la implicació i la participació ciutadana en una realitat de continuïtat
urbana, densitat demogràfica i característiques econòmiques i socials que ho fan
necessari.
ATÈS que en l’àmbit territorial de l’AMB s’inclou el terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat i que aqueixa administració, d’acord amb l’article 13 de la Llei 31/2010, de 3
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pot prestar els serveis i promoure les
activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis
que la integren. I que, alhora, l’AMB pot col·laborar en l’exercici d’activitats pròpies
dels municipis del seu àmbit mitjançant convenis, encàrrecs de gestió, delegació de
competències i qualsevol altre instrument que sigui adequat a aquest efecte.
ATÈS que correspon a l’AMB, conforme a l’àmbit competencial definit a l’art. 14 de la
Llei 31/2010, de 3 d’agost, la competència de desenvolupar les actuacions de
vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la
funcionalitat del territori, actuacions que fan referència bàsicament a les
infraestructures i a la gestió dels parcs, les platges, els espais naturals i els
equipaments, i els serveis tècnics i mediambientals, entre d’altres.
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ATÈS que l’AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la
qual cosa l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès en encomanar-li la
gestió i el manteniment dels parcs de Bellvitge i de les Planes d’aquest municipi, per
tal d’aconseguir una millor eficàcia en la seva gestió de forma coordinada amb els
serveis tècnics municipals. I que amb aquesta encomana es podran incorporar els
mencionats parcs en l’àmbit de la Xarxa de Parcs Metropolitans, formant part dels
contractes de manteniment integral previst per a la resta dels parcs metropolitans.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat.
VIST l’art 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que permet l’encàrrec de gestió per a la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent,
per raons d'eficàcia.
ATÈS que conforme disposa el suara mencionat article de la suara esmentada Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, quan l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec
no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar
mitjançant un conveni.
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 competència per a la planificació, direcció i supervisió dels serveis de
conservació de zones verdes (jardineria, mobiliari urbà i xarxa de reg), manteniment
d’arbrat i dels elements de lleure a l’espai públic; així com, la coordinació amb la resta
administracions, institucions supramunicipals, organismes i la resta d’agents en
relació als serveis mencionats. I que d’acord amb el Decret d’alcaldia núm.
9385/2011, de 12 de desembre, acord setè punt 2, el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat serà el competent per a la elevar al Ple
municipal la proposta d’aprovació del present acord.
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local en relació amb l’atribució al Ple municipal de la transferència de funcions
o activitats a altres Administracions públiques.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Espai Públic,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i aquest Ajuntament per a l’encàrrec de la gestió i el manteniment dels
parcs de Bellvitge i de les Planes d’aquesta ciutat, que té el següent tenor literal:
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A
L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DELS PARCS DE BELLVITGE
I DE LES PLANES
A Barcelona, a .......... de....... de 2013
REUNITS:
D’una banda, ...............
I De l’altra, ....................
MANIFESTEN:
1.- Que l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que contribueixin
a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la integren i segons
l’article 14.F del mateix text legal li correspon la competència de desenvolupar les
actuacions de vertebració territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la
mobilitat i la funcionalitat del territori, actuacions que fan referència bàsicament a les
infraestructures, els parcs, les platges, els espais naturals i els equipaments, entre
d’altres.
2.- Que l’AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la qual
cosa l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat té interès en encomanar-li la gestió i el
manteniment dels parc de Bellvitge i de les Planes situats al seu terme municipal.
3.- Que ambdues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord que
permeti la realització de les tasques descrites a la Manifestació anterior, mitjançant la
celebració d’un conveni de col·laboració interadministrativa, d’acord amb el que es
preveu al títol primer de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, a l’art. 55 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’art. 144 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 d’altres preceptes concordants.
Amb aquesta finalitat, acorden subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ
que es regirà per les següents
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni és l’assumpció per part de l’AMB de la gestió i
manteniment dels parcs de Bellvitge i de les Planes del municipi de l’Hospitalet de
Llobregat així com establir la forma i condicions en què és dura a terme l’esmentat
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encàrrec.
Segona.- Naturalesa de la gestió encomanada
L’assumpció d’aquest encàrrec de gestió es durà a terme en execució del que
disposen els apartats 2 i 5 de l’article 13 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i de conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Tercera.- Compromisos de les parts.
Ambdues parts convenen en que el servei es prestarà en la següent forma:
a) L’AMB inclourà els parcs de Bellvitge i de les Planes en l’àmbit de la Xarxa de
Parcs Metropolitans, formant part dels contractes de manteniment integral previst
per a la resta dels parcs metropolitans.
b) El servei es prestarà en les mateixes condicions tècniques (d’intensitat, abast,
calendari, etc) i de qualitat que a la resta dels parcs gestionats per l’AMB dins del
seu àmbit territorial. Es tindrà en consideració els criteris municipals de
manteniment i qualitat de la resta d’espais verds públics.
c) Anirà a càrrec de l’AMB el manteniment integral del parc en els àmbits de la
jardineria; el mobiliari urbà; les instal·lacions d’aigua, llum i drenatge i l’obra civil,
incloent la neteja, neteja de grafitis, reparació i reposició dels elements, així com
les edificacions i elements arquitectònics que es citin expressament en aquest
conveni.
d) L’AMB també es farà càrrec del manteniment, neteja, reparació i reposició dels
elements no instal·lats per ella, si així s’acorda.
e) L’AMB es farà càrrec de l’elaboració de propostes, la direcció i execució material
de les actuacions relacionades amb el manteniment ordinari del parc. D’altra
banda, les inversions i les reparacions de caràcter estructural a realitzar en el parc
seran acordades per l’ajuntament i l’AMB mitjançant una addenda al present
conveni, on es definirà quina de les dues administracions assumirà la redacció del
projecte, la direcció i el cost d’execució de les obres.
f) La vigilància i seguretat als parcs és competència de l’ajuntament. En cas de
vandalisme o robatori l’ajuntament presentarà la denúncia corresponent i trametrà
una còpia de la mateixa a l’AMB. En casos reiterats d’elements malmesos per
vandalisme o desapareguts per robatori, s’acordaran els treballs de reparació i
reposició a efectuar per l’AMB i a assumir econòmicament per l’ajuntament.
g) L’ajuntament i l’AMB es facilitaran les dades i informacions necessàries per
realitzar el manteniment, com són la cartografia bàsica actualitzada en format
digital i as builts de noves actuacions realitzades per l’AMB, l’ajuntament o per
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tercers.
h) L’ajuntament transmetrà les enquestes mensuals de qualitat i altres documents
necessaris per a la gestió dels parcs.
i) L’ajuntament facilitarà els locals i recintes adients dintre de l’àmbit de
manteniment del parc com a vestuari i per l’emmagatzematge del material objecte
d’aquest conveni, sense costos per l’AMB.
j) L’AMB desenvoluparà la promoció i difusió dels parcs de Bellvitge i de les Planes
en l’àmbit metropolità en el marc de la Xarxa de Parcs Metropolitans.
Quarta.- Elements i tasques objecte del servei.
a) Elements que integren el servei:
•

Jardineria:
o Arbres
o Arbusts, tanques vegetals, tapissants i altres
o Gespes
o Prats regat i sec
o Zones forestal
o Vegetació singular

•

Mobiliari:
o Bancs, taules i papereres
o Jocs infantils
o Elements esportius
o Elements per a la salut
o Àrees per gossos (amb tots els seus elements: tanca, font, reg,
desguàs ...)
o Senyalització i cartells
o Altres elements de mobiliari prèviament acordats per la Comissió
de seguiment.

•

Instal·lacions:
o

Aigua
 Xarxa interior d’aigua, arquetes i tapes
 Cambres tècniques d’aigua i programadors de reg
 Sectors de reg (estacions i emissors) i boques de reg
 Fonts
 Làmines d’aigua (llacs, estanys, cascades i rierols), fonts
ornamentals, guèisers i brolladors,

o

Elèctriques
 Quadres i xarxes elèctriques
 Cambres tècniques d’electricitat
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o

•

Lluminàries, columnes i suports

Sanejament
 Fosses sèptiques i xarxes de fecals i pluvials
 Embornals, cunetes, canals i pous de registre
 Zones drenants i pous d’absorció

Obra civil i edificacions:
o
o
o
o
o
o

Paviments (durs, granulars i vies verdes)
Vorades
Murs, baranes i tanques
Edificis i recintes de manteniment i/o magatzem,
Lavabos públics
Elements construïts (inclou les dues xemeneies del parc de les
Planes)

b) També forma part del servei objecte del conveni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La neteja, recollida i gestió de residus del parc.
El manteniment ordinari dels locals i recintes de manteniment facilitats per
l’ajuntament
El control sanitari i desinfecció dels sorrals dels jocs infantils
El control sanitari i desinfecció de l’aigua de reg i de les làmines, fonts
ornamentals, guèisers i brolladors
El control dels consums dels subministraments
Gestió i pagament de les inspeccions anuals de les instal·lacions
elèctriques de baixa tensió
Planificació i execució dels manteniments preventiu, conductiu i correctiu
Inspecció de control de qualitat del manteniment integral
Enquestes de satisfacció dels usuaris
Control veterinari de la fauna domèstica resident al parc, si s’escau

c) No forma part del servei objecte del conveni i serà assumit per l’ajuntament:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El servei de vigilància i seguretat.
L’obertura i tancament del parc, si s’escau.
La neteja interior i l’obertura i tancament dels lavabos públics.
La neteja i manteniment, interior i exterior, dels mòduls o edificis de bar i
els seus lavabos, així com la seva xarxa de clavegueram.
La desinfecció d’aigües no potables per al reg de la vegetació i per a
l’alimentació de les fonts ornamentals i làmines d’aigua.
La neteja i desinfecció de les àrees de gossos.
La gestió de les colònies de gats.
El control sanitari i de la qualitat de l’aigua de les fonts de boca.
La contractació dels subministraments d’aigua, electricitat o qualsevol altre
nou servei.
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•
•
•
•
•
•

El manteniment de l’enllumenat que formi part del viari.
La neteja i manteniment, interior i exterior, d’elements, instal·lacions,
infraestructures, equipaments o edificis gestionats per l’ajuntament o per
tercers, com són: pèrgoles fotovoltaiques, xarxes de serveis,...
La coordinació, preparació, neteja i posada a punt del parc pels actes
organitzats o autoritzats per l’ajuntament, excepte que l’AMB ho assumeixi
expressament.
La coordinació de les obres o actuacions desenvolupades per l’ajuntament
o per tercers en l’àmbit de manteniment del parc.
El canvi de subministrament d’aigua freàtica per potable per al reg del
parc.
Qualsevol altre element o actuació no recollida als apartats a) i b).

Cinquena.- Regulació de l’ús del parc
Amb la finalitat de preservar les condicions més òptimes del parc, l’ajuntament regula
el seu ús mitjançant les seves ordenances o criteris municipals establerts.
Sisena.- Noves tasques
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a proposta de la Comissió de
Seguiment, i previ acord entre les dues parts, l’AMB assumirà la realització de
tasques no incloses als apartats a) i b) de la Clàusula quarta. Aquestes noves
tasques, si s’escau, seran objecte de pressupost individualitzat i el seu cost es
finançarà en la forma i condicions que en cada cas s’acordi. Aquests acords s’hauran
de formalitzar com a Annex o Addenda al present conveni.
Setena.- Àmbit d’actuació.
Als efectes d’aquest conveni es considera que l’àmbit d’actuació del parc de Bellvitge
i de les Planes és el definit entre l’ajuntament i l’AMB, i estarà recollit a la cartografia
digital compartida.
Vuitena.- Coordinació i seguiment del conveni.
1.- Es crea una Comissió de seguiment del conveni, integrada per un tècnic
responsable designat per cadascuna de les dues administracions, amb la finalitat de
realitzar tasques de coordinació, control i supervisió dels serveis encomanats i amb
capacitat per resoldre les incidències que es puguin plantejar.
2.- La Comissió de seguiment programarà les tasques a realitzar i la millor forma de
coordinar-les amb els serveis tècnics municipals: obres de manteniment, seguretat i
ordre públic, gestió d’actes públics, etc. Així mateix emetrà un informe anual per tal
de deixar constància de les tasques realitzades, de les incidències que hagin succeït i
una valoració econòmica dels costos de:
•

el servei de manteniment prestat, assumit per l’AMB.
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•
•

les actuacions per a la millora del manteniment ordinari, assumit per l’AMB.
la reparació i reposició dels elements malmesos reiteradament per vandalisme
o desapareguts per robatori, assumit per l’ajuntament.

3.- Un cop realitzada la programació de l’apartat anterior, correspon a l’ajuntament la
tramitació davant l’administració competent de les autoritzacions, llicències o
permisos necessaris per l’execució de les actuacions i instal·lacions programades per
la Comissió. Així mateix serà l’encarregada de tramitar les necessàries per les noves
instal·lacions, amb total indemnitat per la AMB davant les altres administracions
públiques.
Novena.- Finançament.
1.- L’AMB prestarà els serveis encomanats en aquest conveni amb càrrec al seu
pressupost. En els supòsits previstos a la Clàusula sisena, s’estarà a allò que en
cada cas s’acordi, condicionat, si s’escau, a l'existència de crèdit suficient i adequat
en els pressupostos d'ambdues entitats.
2.- L’ajuntament assumeix directament i al seu càrrec les despeses provinents dels
consums d’aigua, electricitat o qualsevol altre subministrament necessari pel
funcionament dels equipaments que formen part del servei gestionat per l’AMB. A
aquests efectes al cost de qualsevol modificació dels subministraments existents, o
contractació d’un de nou, li serà d’aplicació el que preveu la Clàusula sisena.
3.- L’ajuntament abonarà a l’AMB, el cost quantificat i especificat en l’Informe anual
emès per la Comissió de seguiment de la reparació i reposició dels elements
malmesos reiteradament per vandalisme o desapareguts per robatori.
4.- L’ajuntament assumeix al seu càrrec les despeses derivades del manteniment
dels elements i serveis esmentats en l’apartat c) de la Clàusula quarta.
Desena.- Entrada en vigor i termini de vigència
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i, sense perjudici del que
es preveu a la Clàusula següent, tindrà una durada d’un any i es prorrogarà
tàcitament per successius períodes anuals, llevat que s’extingeixi per alguna de les
causes previstes a la Clàusula següent.
Onzena.- Extinció
El conveni s’extingirà per:
a) mutu acord entre les parts
b) decisió unilateral de qualsevol de les dues parts notificada amb un preavís
de com a mínim 2 mesos amb anterioritat al venciment del conveni o de les
seves pròrrogues
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Dotzena- Ratificació d’aquest conveni.
L’eficàcia d’aquest conveni restarà condicionada, si fos el cas, a la seva ratificació
pels òrgans competents de les dues administracions.
I per que així consti, es signa el present conveni, en dos exemplars originals en lloc i
data indicats a l’encapçalament.”
SEGON.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, d’Urbanisme i Sostenibilitat
d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la signatura de
l’Acord aprovat en l’acord primer del present dictamen i per a quants actes siguin
necessaris per al seu desenvolupament, vigència i efectivitat.
TERCER.- DISPOSAR que a la Comissió de seguiment del conveni aprovat en
l’acord primer assisteixi el tècnic que a aquest efecte designi la Direcció de Servei de
l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament.
QUART.- PUBLICAR l’acord primer d’aprovació del Conveni en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a
la Secretaria i Intervenció General d’aquest Ajuntament, i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

COMISSIÓ PERMANENT DE BENESTAR I SERVEIS A LES PERSONES

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

SR. ORDÓÑEZ
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón o Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
A favor dels sis dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Convergència i Unió també votarà favorablement als sis dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans de passar a la segona part de l’Ordre del Dia i tal i com es va anunciar
i avui s’ha parlat també a la Junta de Portaveus, hi ha tres punts d’urgència, que
demanaria a la Sra. Secretària que fes lectura de l’enunciat dels tres dictàmens.

BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 10.PER IMPOSAR SANCIO AL SR. J.F.M.R., PER INFRACCIÓ A
LA
NORMATIVA
SOBRE
TINENÇA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300€. SA 33/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que en data 19.7.2013 es va dictar la resolució núm. 5815/2013, per la qual
s’incoava expedient sancionador i es proposava imposar al Sr. J.F.M.R. una sanció
per presumptes infraccions contra la normativa de tinença de gossos considerats
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potencialment perillosos. Aquesta resolució, juntament amb la Proposta de resolució
adjunta, va ser notificada al Sr. Moran en data 18 de setembre de 2013.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. J.F.M.R., 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 de data 9 d’octubre de 2013.
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.- RATIFICAR la proposta definitiva, presentada per la Instructora del
procediment en data 9-10-2013 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- DECLARAR responsable dels fets, Al Sr. J.F.M.R., amb DNI XXXXXXXXX,
domiciliat al carrer XXXXXXXXXXXX d’Esplugues de Llobregat, en aplicació de l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.F.M.R. la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.-Portar el gos potencialment perillós sense morrió ni corretja a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció: GREU
► Sanció definitiva: 300,00.-euros.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Cap de la
Unitat de Salut Ambiental i Laboratori, a la Intervenció General.

DICTAMEN 11.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. J.J.C.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 2.404,05 EUROS. SA 34/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
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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. 5989/2013, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.J.C.M., amb domicili a
XXXXXXXXXX de l’Hospitalet; per una infracció greu de la Llei 50/1999 sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que l’esmentada resolució adjunt amb el Plec de càrrecs, van ser objecte de
notificació en el domicili de l’imputat en data 10 de setembre de 2013.
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
10 d’octubre de 2013, 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.C.M., mitjançant resolució núm. 5989 de
26/07/2013.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 10 d’octubre de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. J.J.C.M., amb domicili a
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
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QUART.– IMPOSAR al Sr. J.J.C.M., amb domicili XXXXXXXXXXXX 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.C.M., amb domicili a
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 12.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. S.M.F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 150 EUROS. SA 29/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5991/2013, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. S.M.F.(DNI XXXXXXXXX), amb
domicili al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu de la Llei 10/99
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentat decret i la proposta de resolució adjunta, van ser notificats en el
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domicili de l’imputat en data 10 de setembre de 2013.
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 09/10/2013, 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 S.M.F., mitjançant resolució núm. 5991/2013, de 26 de
juliol.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 09 d’octubre de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. S.M.F.(DNI XXXXXXXXXXXXX),
amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. S.M.F.(DNI XXXXXXXXXX), 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:
1. Portar el gos potencialment perillós de raça pitt bull sense morrió per 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
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. S.M.F.(DNI
XXXXXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet en
aplicació de 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 13.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. E.L.H. PER INFRACCIÓ
DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT
DE 300 EUROS. SA 28/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5992/2013, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. E.L.H. (DNI XXXXXXXXXXX), amb
domicili al carrer XXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció greu de la Llei 10/99
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentat decret i la proposta de resolució adjunta, van ser notificats en el
domicili de l’imputat en data 13 de setembre de 2013, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 09/10/2013, 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. E.L.H., mitjançant resolució núm. 5992/2013, de 26
de juliol.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 09 d’octubre de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. E.L.H. (DNI XXXXXXXXXX), amb
domicili al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
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QUART.– IMPOSAR al Sr. E.L.H. (DNI XXXXXXXXXX), amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció que
es relaciona amb la quantitat següent:
2. Portar gos potencialment perillós de raça pitt bull 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: : 300,00.-euros
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, al Sr. E.L.H. (DNI XXXXXXXXX),
amb domicili al carrer XXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de 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. W.R.C.P. PER
DICTAMEN 14.INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 300 EUROS. SA 32/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 5990/2013, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. W.R.C.P.(NIE XXXXXXXXXX), amb
domicili a XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció greu de la Llei 10/99 sobre
la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades en el domicili de l’imputat en data 18 de setembre de 2013, com així
consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 24/10/2013, s’ajusten a la legalitat vigent.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la proposta
inicial de sanció imputada al Sr. W.R.C.P.(NIE XXXXXXXXXXX), mitjançant resolució
núm. 5990/2013, de 26 de juliol.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 24 d’octubre de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. W.R.C.P.(NIE XXXXXXXXXX),
amb domicili a XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
QUART.– IMPOSAR al Sr. W.R.C.P.(NIE XXXXXXXXXX), amb domicili a
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la sanció
que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar dos gossos potencialment perillosos (Staffordshire Terrier) 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: : 300,00.-euros (150,00.-€ per gos).
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, al Sr. W.R.C.P.(NIE
XXXXXXXXXXXX), amb domicili a XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de
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 15.PER IMPOSAR UNA SANCIÓ AL SR. O.E.N. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PER IMPORT DE 300 EUROS. SA 20/13.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
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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. 5993/2013, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. O.E.N.(DNI XXXXXXXXXX), amb
domicili a XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per infracció greu de la Llei 10/99 sobre la
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST que l’esmentada resolució incoadora i la proposta de resolució adjunta, van ser
notificades en el domicili de l’imputat en data 18 de setembre de 2013, com així
consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part de l’interessat, dintre del termini de deu dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció, de data 24/10/2013, 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. O.E.N.(DNI XXXXXXXX), mitjançant resolució núm.
5993/2013, de 26 de juliol.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 24 d’octubre de 2013 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
TERCER.- DECLARAR responsable dels fets al Sr. O.E.N., amb domicili a
XXXXXXXXXXXXX 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:
2. Portar el gos potencialment perillós de raça pitt bull sense morrió per a la via
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pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
►Qualificació definitiva de la infracció: GREU
►Sanció definitiva: 300,00.-euros (art. 11.1, en relació amb l’art. 11.2.c de la llei
10/1999, atès que l’imputat ja ha estat sancionat anteriorment per fets similars,
mitjançant acord del Ple de data 29 de gener de 2013).

Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, al Sr. O.E.N.(DNI XXXXXXXX),
amb domicili a XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de 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 15 vots a favor dels regidors del PSC-PM i
d’ICV-EUiA i 12 vots en contra dels regidors del PP, CiU i PxC, de conformitat amb
l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb el que
disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de la
urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmeten a debat els punts següents.

En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans de donar pas al posicionament dels grups, hem de votar la
incorporació d’urgència d’aquests tres punts, hi ha algun vot contrari?
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SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió votarà en contra de la urgència dels tres punts.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
El Partit Popular també.

SRA. ALCALDESSA
D’acord.

SR. ORDÓÑEZ
Nosaltres votem en contra també de la urgència.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, per part de la resta de grups votem a favor, per tant, s’incorporarien els tres
punts d’urgència i, ara sí, donaríem pas al posicionament dels grups, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, nosotros votaremos en contra de los puntos, ya que consideramos que estas
urgencias, en la cantidad de dinero que se habla, pues nos tendrían que haber
llegado mucho antes. Hemos entendido en Junta de Portavoces que es por un tema
de tiempo por lo que se tienen que aprobar ahora, pero claro, no podemos hacer un
buen estudio hablando de cantidades tan desorbitadas como éstas, con unas horas
para analizar un dictamen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió votarà en contra dels tres dictàmens, si bé és veritat que
aquest dictamen del tema del L’H2010 es va anunciar ja a la Junta de Portaveus o a
la Comissió de Presidència, perdó, que vindria en aquest Ple, el dictamen en si ens
ha arribat avui a última hora del matí, estem parlant d’un dictamen d’una complexitat
extrema, estem parlant de la liquidació d’una empresa municipal, una empresa
municipal que a la seva història ha demostrat que n’hi havia vàries coses, doncs que,
des de Convergència i Unió, no vam veure clares i així ho vam denunciar en el seu
moment i, com comprendran, en quatre hores de termini és materialment impossible
fer un anàlisi exhaustiu d’aquest expedient, per poder votar favorablement, ni tan sols
per abstenir-se. Llavors, Convergència i Unió votarem en contra dels tres, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, el grupo municipal del Partido Popular también votará en contra de los tres
dictámenes, más o menos en la misma línea de lo que han dicho los otros
portavoces, tanto de Plataforma, como de Convergència i Unió, estamos hablando de
unas modificaciones de crédito de más de 1.200.000 euros, creo que la cantidad es lo
suficientemente importante como para que fuera estudiado de una manera más
tranquila y no como ha sucedido, que los dictámenes los hemos recibido a la una del
mediodía. Nosotros por ello ya hemos solicitado la retirada de los dictámenes, que se
traigan en otro momento y que nos dé tiempo suficiente a los grupos de la oposición
para analizarlos, creemos que con la necesaria seriedad que se necesita.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Perea.
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SRA. PEREA
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Anem a veure, jo crec que en Junta de Portaveus ja se’ls
ha informat de la premura de temps per convocar, més que res perquè ja es va
acordar als inicis de la liquidació de l’H2010, al mes de juny, que havia de tenir els
efectes a data 31 de desembre. Per què, perquè les encomanes de gestió que
acaben..., perdó, les ramificacions, les branques d’activitat que acaben per una banda
assumint-se per part de l’Ajuntament i, en l’altre cas, a una altra banda que és el tema
dels aparcaments, a La Farga, havien de començar a data 1 de gener, per què,
perquè tenien relació directa amb el pressupost municipal que haurem d’aprovar en el
mes de desembre.
Evidentment, m’ofereixo a quan hagin tingut temps de poder-s’ho estudiar, no hi ha
cap problema perquè els hi expliquem, també per part de l’Interventor, els hi vaig
anunciar, com vostè ha dit Sra. Annabel Clar, a la Comissió Permanent de
Presidència que anava aquest dictamen a Junta General. Però, en qualsevol cas,
doncs les operacions que aquí es realitzen, tant per part de la liquidació, com les
modificacions de crèdit, doncs són les que suporten, en definitiva, la necessitat de
poder dotar un crèdit per complir les obligacions, no hi ha més que això. En qualsevol
cas, insisteixo, m’ofereixo a donar les explicacions que considerin oportunes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Annabel Clar.

SRA. CLAR
Ho entenem perfectament, agraïm la voluntat per reunir-se per poder-nos-ho explicar,
però vostès recordaran perfectament que des de l’últim Ple ordinari fins aquest Ple
ordinari, ha hagut un Ple extraordinari per a la presentació inicial de les ordenances
fiscals, podríem haver fet exactament el mateix amb aquest dictamen, convocar un
Ple extraordinari la setmana que ve, perquè l’oposició pogués tenir una setmana de
termini, per poder estudiar l’expedient. Hi ha maneres que es podia haver solucionat
per tenir-ho tot enllestit abans del dia 1 de gener.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea.

SRA. PEREA
Bé, entenc el seu disgust, però en qualsevol cas sí que els puc assegurar que per
part dels serveis tècnics no hi ha cap inconvenient en explicar-los-hi una qüestió que
des del mes de juny ja se sap, que és el traspàs per part de L’H2010, que es va
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aprovar precisament en el Ple, i l’únic que s’ha fet aquí és la liquidació amb les
operacions corresponents, per tal que entri en vigor en el pressupost del 2014, el que
s’imputa a l’Ajuntament i a La Farga. Em sap greu, insisteixo, i evidentment la major
transparència, vull dir que m’ofereixo, com sempre faig, en els dictàmens que es
porten al Ple i que malauradament estem parlant també de pressupostos i que
malauradament no s’ha pogut presentar abans, però que en qualsevol cas, insisteixo,
els expedients se’ls examinen i tenim les reunions que calguin. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, si no hi ha cap més comentari, jo crec que estaria bé, donat que és cert que el
tema és important, que és feixuc, perquè hi ha molts números i són informes que
s’han fet des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, jo proposaria una propera reunió
d’aquí als dies que convinguin, si són deu dies, una setmana o els dies que siguin
necessaris, que s’ho puguin estudiar tots els grups polítics i, evidentment, fer una
reunió amb el President de la Comissió Liquidadora, amb la Tinent d’Alcalde
d’Economia, amb el Sr. Interventor i si ha d’intervenir algun tècnic més, doncs per
donar tota la informació, perquè evidentment, en fi, les presses són necessàries en
aquest cas per la voluntat que l’1 de gener estigui tot al seu lloc i que La Farga pugui
continuar treballant i que els serveis no es vegin ressentits, igual que a l’Ajuntament,
però, evidentment, tots aquests canvis patrimonials i de personal, estaria bé que es
puguin explicar amb tranquil·litat, en una sessió específica i concreta sobre aquesta
qüestió. Per tant, Sra. Perea, queda vostè emplaçada per convocar aquesta reunió i
donar totes les explicacions que calguin i que siguin necessàries.
Dit això, passaríem ja a la segona part del Ple, on parlarem del control i fiscalització,
primer dels òrgans de govern, mocions, participació, precs i preguntes.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

URGÈNCIA 1.DICTAMEN REFERENT A LA SUCCESSIÓ UNIVERSAL DE
LA MERCANTIL LH2010 SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL S.A. I ACORDAR QUE
LA BRANCA D’ACTIVITAT CORRESPONENT A GESTIÓ DE PATRIMONI SIGUI
ASSUMIDA PER AQUEST AJUNTAMENT EN LA MODALITAT DE GESTIÓ
ORDINÀRIA AMB MITJANS PROPIS I EL SERVEI D’APARCAMENTS
MITJANÇANT LA SOCIETAT MERCANTIL LA FARGA GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS S.A.
Vista l’objecció no essencial de la Intervenció General que literalment diu:
“OBJECCIÓ NO ESSENCIAL:Informe favorable als acords referits a l’aprovació de
les comptes i a la successió universal de la mercantil L’H 2010 SPM, condicionat al
resultat de l’expedient de modificació de crèdits núm. 191/2013 en tràmit i a l’informe
de control financer d’aquesta Intervenció General de les esmentades comptes, les
qual no han estat sotmeses amb anterioritat a l’acord aprovatori de la Junta General;
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l’esmentat informe no tant sols abastarà les comptes fins al 30 de setembre de 2013,
sinó també l’actuació de la Comissió Liquidadora en els actes de gestió i tramitació
fins la total extinció de la Societat en el Registre Mercantil i la integració dels actius i
passius en l’Ajuntament. En quant a la continuïtat de les branques d’activitat (gestió
patrimonial i aparcaments municipals), s’ha de indicar que, respecte a la primera, la
seva integració s’ha d’efectuar dins dels serveis de patrimoni municipal, sense que
consti acreditat l’accés del personal a la funció pública mitjançant de proves
selectives subjectes als principis de publicitat, mèrit i capacitat, sinó exclusivament
mitjançant subrogació contractual, per la qual cosa en el propi dictamen es qualifica
com personal indefinit no fix; i en quant a la segona branca d’activitat, la
d’aparcaments municipals, en la compte d’explotació no es contemplen despeses
d’estructura i no es recull el cost de la totalitat de recursos humans traspassats, per la
qual cosa, aquesta activitat és susceptible de produir dèficits que afectin a l’estabilitat
municipal, mitjançant les aportacions municipals corresponents.” No obstant això, es
dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova
amb 15 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i 12 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta General de la mercantil L’H 2010 Societat Privada Municipal S.A.
(en endavant L’H 2010), de la que és accionista únic aquest Ajuntament, en data 22
de maig de 2012, d’acord amb la proposta del Consell d’Administració de la Societat
efectuada en sessió del 28 de març de 2012, va acordar la dissolució per expressa
voluntat social del soci únic, de conformitat amb el que determina l’article 368 del Text
Refós de la Llei de Societats de Capital, amb la conseqüent obertura del període de
liquidació d’acord amb l’article 371 de la mateixa Llei.
ATÈS que dita Junta General va procedir a cessar l’actual Consell d’Administració, de
conformitat amb l’article 374 del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovant
la gestió realitzada fins a la data i va nomenar la Comissió Liquidadora, de
conformitat amb el que disposa l’article 41.3 dels estatuts socials en relació amb
l’article 376 del Text Refós de la Llei. L’esmentat acord va ser elevat a públic
mitjançant escriptura autoritzada davant del notari F.M.L., en data 14 de juny de
2.012, número 813 de protocol, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum
42973, foli 153, full B-217.437, inscripció 51.
ATÈS que va concórrer el pressupost previst l’article 368 del Text Refós de la Llei de
Societats de Capital per la dissolució amb la conseqüent obertura del període de
liquidació de conformitat amb l’article 371 de la mateixa Llei.
ATÈS que la Junta General de la Societat, en data 28 de maig de 2013, va aprovar
els Comptes Anuals: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el
Patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu, Memòria; Informe de Gestió de la societat, i
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Informe de l’Estat de la Liquidació corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre
de 2012, i que hi havien estat dipositats al Registre Mercantil amb les següents
dades, Volum 42973 Foli 154 i Full nº B-217437.
ATÈS que concloses les operacions de liquidació, la Comissió Liquidadora de L’H
2010, de conformitat amb allò previst a l’article 390 de la Llei de Societats de Capital
en relació amb l’article 41 i concordants dels Estatuts Socials, ha sotmès a l’aprovació
de la Junta General el balanç final, comptes anuals 2013, l’informe complert sobre les
operacions liquidatòries i el projecte de divisió entre el soci únic de l’actiu resultant.
ATÈS que la liquidació final i extinció d’aquesta societat mercantil, requereix com a
tràmit previ que l’Ajuntament, alhora accionista únic de la mateixa, es pronuncií en
qualsevol cas, sobre la continuïtat, forma de prestació i gestió dels serveis públics i
activitats que es venen prestant per L’H 2010, bé per que aquests es gestionin
directament per l’Ajuntament o bé mitjançant altre Societat Municipal.
VISTA la Memòria que conté el projecte de liquidació social que ha sigut aprovada
per la Junta General en sessió d’avui en les que es descriuen els següents grups
d’activitats mercantils que han de tenir continuïtat per ser activitats patrimonials o de
servei públic, i són:
•
•
•
•

Gestió del patrimoni de la Societat Municipal.
Gestió i administració dels habitatges municipals de caràcter social.
Gestió directe i concessions administratives d’aparcaments municipals.
Gestió i control dels aparcaments municipals gestionats per empreses
concessionàries.

ATÈS que l’article 246 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 1995, reconeix la potestat
dels ens locals, per a la constitució, organització i supressió dels serveis de llur
competència d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres
disposicions aplicables. L’article 249.1 del DL 2/2003, i l’article 188.4 del Decret
179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, assenyalen que el sistema de gestió dels serveis públics corresponen als
ens locals en exercici de la seva potestat organitzativa.
VIST que mitjançant provisió dictada per l’Alcaldia-Presidència s’ha disposat que les
branques d’activitat empresarial que en el Balanç de Liquidació de L’H 2010 es
descriuen com a Gestió de Patrimoni de la Societat municipal i Gestió i Administració
de vivendes municipals de caràcter social, una vegada succeïdes per aquest
Ajuntament siguin incorporades mitjançant gestió directa per l’organització ordinària a
través de l’Àrea gestora d’Espai públic, Urbanisme i Sostenibilitat. Així mateix,
disposa que les branques d’activitat empresarial que en el referit balanç es
denominen Gestió directa i Concessions administratives d’Aparcaments municipals
gestionats per empreses concessionàries sigui realitzada l’activitat administrativa i
tècnica per La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A. (en endavant La Farga) a
través de la figura de l’encomana de gestió.
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VIST l’informe jurídic i la resta de documentació obrant a l’expedient i de conformitat
amb el que disposa l’article 15 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú;
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic de les administracions
públiques de Cataluña (nova redacció de la Llei 10/2011); articles 4.1.n) i 24.6 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic; i article 188.2 del Decret 179/1998 de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, segons els articles 45.5 i 45.6 del
Reglament Orgànic del Ple:
ACORDA:
PRIMER.- ACORDAR la successió universal de la mercantil L’H 2010, Societat
Privada Municipal S.A. de conformitat amb l’aprovació dels comptes anuals, informe
de gestió, balanç final i informe sobre operacions liquidatòries, efectuada pel Ple
municipal en el dia d’avui, constituït com a Junta General, en virtut de l’establert en
l’article 42 dels Estatuts socials; i en conseqüència integrant l’actiu i el passiu social
en el Patrimoni municipal.
SEGON.- GARANTIR el pagament dels crèdits hipotecaris i personals de la societat
L'H 2010 subscrits amb entitats financeres, no vençuts a la data de 30 de setembre
de 2013. D’acord amb el Projecte de Liquidació els crèdits són els següents:

Entitat

CAIXA DE PENSIONS (ABANS CAIXA DE GIRONA)

Tipus préstec

Préstec hipotecari subsidiat

Data de subrogació

Passatge Amat, 1-5. Finançament de la compra de 9
habitatges i 6 places d’aparcaments qualificats com de
Protecció Oficial, destinats a lloguer social.
28 de novembre de 2005

Import

473.582,38 euros

Termini
Interès

25 anys
Variable amb revisió anual per part del Ministeri de Foment

Amortització

Quotes fixes (sistema francès)

Objecte

Saldo
deutor
30/09/2013

a

274.090,04

Entitat

CAIXA DE PENSIONS (ABANS CAIXA DE GIRONA)

Tipus préstec

Préstec hipotecari subsidiat

Objecte

Carrer de Farnés, 34. Finançament de la promoció de l’edifici
de 22 habitatges qualificats com de Protecció Oficial en règim
de lloguer.

Data de concessió

28 de desembre de 2005
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Import

1.238.852,25 euros

Termini

25 anys. 3 anys màxim de carència fins finalització obra.

Interès

Variable amb revisió anual per part del Ministeri de Foment

Amortització

Quotes fixes (sistema francès)

Altres

Subsidiació en percentatge de la quota els primers 20 anys:
Els primers cinc anys 50%; del 6è al 20è any 40%.

Saldo
deutor
30/09/2013

a

775.686,61

Entitat

BBVA

Tipus préstec

Préstec hipotecari subsidiat

Objecte Data
subrogació

de

Creu Roja 2 bis. Finançament de la promoció en curs de
l’edifici de 4 habitatges qualificat de Protecció Oficial en règim
de lloguer.
14 de juny de 2007

Import

334.269,64 euros

Termini

25 anys. 3 anys màxim de carència fins a la finalització de
l’obra.

Interès

Variable amb revisió anual per part del Ministeri de Foment

Amortització

Quotes fixes (sistema francès)

Altres

Subsidiació 263,00 euros per cada 10.000,00 euros de
préstec durant els primers 5 anys i de 250,00 euros del 6è al
20è.

Saldo
deutor
30/09/2013

a

288.726,98

Entitat

BBVA

Tipus préstec

Préstec estructural

Data de concessió

Finançament del circulants de la Societat, en substitució de la
pòlissa del mateix import cancel·lada en data 16 de
desembre de 2011
16 de desembre de 2011

Import

10.000.000,00 euros

Termini

10 anys

Interès

Variable amb revisió trimestral d’interessos,
EURIBOR a 3m més un diferencial del 6,75%

Amortització

Amortització fixa de capital, a raó de 250.000,00 euros
trimestrals

Objecte

Saldo
deutor
30/09/2013

a

segons

8.250.000,00

Aquesta garantia s’efectuarà mitjançant la preceptiva conformitat de les entitats

…/…

47

financeres creditores, que s’haurà d’obtenir abans del 31 de desembre de 2013.

TERCER.- GARANTIR l’obligació de la Comissió Liquidadora de la societat L’H 2010
de procedir al pagament, abans del 31 de desembre de 2013, dels crèdits que
d’acord amb el Projecte de Liquidació aprovat per la Junta General, es recullen com a
vençuts i no abonats a data de 30 de setembre de 2013.
QUART.- REQUERIR a la Comissió Liquidadora de la societat L’H 2010 per tal que
faci front als actes de gestió i tramitació necessaris per portar a terme la inscripció
d’extinció de la Societat en el Registre Mercantil abans del 31 de desembre de 2103,
procedint al pagament de despeses i a la recaptació d’ingressos, als efectes de la
cancel·la´ció dels drets i de les obligacions, inclosa la cancel·lació dels comptes
bancaris, amb data límit el 24 de desembre de 2013.
A aquests efectes, l’Ajuntament farà les aportacions necessàries per a fer front als
actes de gestió i tramitació d’ingressos i despeses del període de l’1 d’octubre al 31
de desembre de 2013, les necessitats de les quals es dotaran a càrrec del pressupost
municipal, mitjançant la tramitació de l’oportú expedient de modificació de crèdits
número 191/2013.
CINQUÈ. AUTORITZAR a la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals per a l’aprovació de la liquidació que ha de presentar la Comissió
Liquidadora de la societat L’H 2010 davant d’aquest Ajuntament, per les actuacions
econòmiques, en virtut del que s’ha disposat a l’apartat anterior.
SISÈ.- EFECTUAR a la data de 31 de desembre de 2013, la integració comptable de
les activitats socials realitzades des de la data d’aprovació per la Junta General dels
comptes anuals fins la inscripció de l’extinció social en el Registre Mercantil.
SETÈ.- MANTENIR a partir de l’1 de gener de 2014 la continuïtat dels serveis que ha
vingut prestant la societat L’H 2010.
VUITÈ.- AVOCAR, per a aquest únic acte, les competències que van ser delegades
pel Ple municipal a favor de la Comissió d’Assumptes Delegats de Ple, mitjançant
acord número 0103/869, de data 20 de desembre de 2011. L'esmentada avocació
s'efectua amb caràcter singular quedant inalterada i en ple vigor la delegació
competencial efectuada mitjançant l'acord referit.
NOVÈ.- ACORDAR que les rames d’activitat empresarial corresponent a Gestió del
patrimoni propi i a Gestió i administració del patrimoni municipal, en endavant Gestió
Patrimonial, sigui prestada, a partir de l’1 de gener de 2014, mitjançant gestió directa
per la mateixa organització ordinària d’aquest Ajuntament, de conformitat am el que
disposa l’article 188.2 a) del Decret 179/1998 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, a fi que sigui realitzada per
l’Àrea d’Espai Públic Urbanisme i Sostenibilitat.
DESÈ.- ADSCRIURE al Patrimoni municipal, a partir de la data d’1 de gener de 2014,
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els béns que es relacionen a continuació i INTEGRAR a l’estructura orgànica
municipal, a partir de la mateixa data, l’activitat denominada Gestió Patrimonial
referida en l’acord precedent amb les funcions, mitjans materials i recursos humans
següents:
A) Habitatges destinats al lloguer social:
Tipus
carrer
C. d'
C. de
la
C. de
la
C. de
la
C. de
la
C. del
C. d'
Av. d'
Av. d'
Av. d'
Av. d'
Av. d'
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
la
C. de
Pl. de
Pl. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de
C. de

Adreça
ALÓS, Nº 24, 1º 2ª

Prop.
Nº.
Tom Llibre Secció Foli Finca
Vertical
inscripció
NO
574 574
118 49930
5

Valor de
liquidació
42.731,71

CULTURA, Nº 5, 1º 3ª

NO

1228

76

1

27

4233

5

CULTURA, Nº 5, 2º 3ª

NO

1228

76

1

39

4241

5

CULTURA, Nº 5, 4º 3ª

NO

1228

76

1

63

4257

5

CULTURA, Nº 9, 2º 1ª

NO

877

25

1

175 3158

4

88.340,60

NO

251

251

98 13835

3

41.379,62

NO

659

18

125 2186

4

79.901,70

NO

1378

546

57 46222

1

NO

1378

546

55 46220

1

NO

1378

546

121 46286

1

NO

1380

548

17 46432

1

NO

438

483

170 38463

5

11461
11463
11465
11473
11475
11477
11485
11487
11489
21 12301

DR. MARTI I JULIA, Nº
154, 1º 3ª
ESPANYA,
Nº
3,
entsol. 1ª
EUROPA, Nº 105, 1º
1ª
EUROPA, Nº 105, 1º
2ª
EUROPA, Nº 107, 3º
1ª
EUROPA, Nº 111, 12º
2ª
EUROPA, Nº 222, 1º
2ª
FARNÉS, Nº 24, 1º 1ª
FARNÉS, Nº 24, 1º 2ª
FARNÉS, Nº 24, 1º 3ª
FARNÉS, Nº 24, 3º 1ª
FARNÉS, Nº 24, 3º 2ª
FARNÉS, Nº 24, 3º 3ª
FARNÉS, Nº 24, 5º 1ª
FARNÉS, Nº 24, 5º 2ª
FARNÉS, Nº 24, 5º 3ª
FARNÉS, Nº 34
FLORIDA, Nº 123, 4º
3ª
GRAVINA, Nº 36, Sat.º
2ª
GUERNICA, Nº 4-12
GUERNICA, Nº 4-12
LAVINIA, Nº 66, 12º 1ª
LAVINIA, Nº 66, 12º 4ª
LAVINIA, Nº 66, 5º 3ª
LLORER, Nº 12, 1º 2ª
MAS, Nº 104, 3º 1ª
PAU SANS, Nº 26, 2º
2ª

3

252.323,30

241.278,33

72.693,37

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1969

550

NO

1273

154

2

57

4146

3

41.968,82

NO

1281

162

3

29 25027

6

37.849,00

SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO

798
591
1040
1040
1025
1273
1302

81
81
76
154
106

4
4
4
2
1

64
189
62
71
159

13644
7744
7510
7516
7458
8898
159 18121

1
1
3
3
4
3
6

NO

737

9

5

62

5

1040

953.793,95

1.510.939,66

4.700.035,62
128.168,60
61.987,85
43.029,86
74.434,67
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Tipus
Prop.
Adreça
carrer
Vertical
C. dels PINS, Nº 4, entsol. 4ª
NO
C. del PRAT, Nº 11-13
SI
PUJÓS, Nº 82-84 /
C. de
SI
CREU ROJA, Nº 2 BIS
C. de RENCLUSA, Nº 18,
NO
la
àtic 1ª
C. de SUBUR, Nº 13, 1º
NO

293
1281

293
495

Nº.
Valor de
inscripció liquidació
54 17312
6
54.733,41
147 39943
3
3.844.131,37

1983

560

72 12278

1273

154

42 20965

3

29.287,38

839

52

206 6573

5

42.803,20

Tom Llibre Secció Foli Finca

2

400.372,55

B) Solars:
Tipus
carrer

Adreça

C. d’

ANGEL GUIMERÀ, 37

C. d’

ANGEL GUIMERÀ, 39

Nº.
Secci
Foli Finca d'inscrip
ó
ció
15811/
1381 191 191
5ª
V
15809/
1611 389 204
4ª
V

Valor de
liquidació

Tom Llibre

0,00
95.686,75

C) Places d’aparcament vinculades a immobles:
Tipus
Adreça
carrer
C. del CANIGÓ, 2-30, plaça 24
C. del

Tom Llibre Secció Foli Finca

Nº.
inscripció

Valor de
liquidació

15711

CANIGÓ, 2-30, plaça 90

15843

C. del
Ctra.
de
Ctra.
de
Ctra.
de

CANIGÓ, 2-30, plaça 157
COLLBLANC 121-126, plaça
258
COLLBLANC 121-126, plaça
259
COLLBLANC 121-126, plaça
333
FARNÉS, Nº 24, 1º 1ª i
C. de
aparcament 18/-2
FARNÉS, Nº 24, 1º 3ª i
C. de
aparcament 20/-2
FARNÉS, Nº 24, 3º 1ª i
C. de
aparcament 23/-2
FARNÉS, Nº 24, 3º 3ª i
C. de
aparcament 25/-2
FARNÉS, Nº 24, 5º 1ª i
C. de
aparcament 45/-2
FARNÉS, Nº 24, 5º 3ª i
C. de
aparcament 46/-2
(*) El valor de liquidació està inclòs en el valor de l’immoble.

41.933,46

15977
18844
18845

36.644,56

18856
11461

(*)

11465
11473
11477

(*)

11485
11489

D) Aparcaments municipals
Aparcament

Situació

Nº
places
557

Motos

Valor

Parc de la Serp

C. Mestre Candi 13

11

1.433.550,00

Plaça Guernica

C. Dr. Marti i Julià 47

594

10

285.449,00

Ronda de la Torrassa

Pça. Vidre (Rda. Torrassa i Rafael de Campalans)

297

0

269.503,00

Plaça Mercat Collblanc

C. Progrés 21 (mercat de Collblanc)

234

20

1.105.598,00

Carrer Portugal

C. Portugal (subsòl carrer) - Rbla. Marina 312 bis

270

0

305.569,00
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Aparcament

Situació

Nº
places
261

Motos

Valor

General Prim

Gral. Prim 23 – Pl. Camilo J. Cela, Santiago Rossinyol i Sta. Eulàlia

Av. Catalunya-Granada

Av. Catalunya 35 (carrers Granada i Teide)

Can Serra-1

Av. Can Serra (carrers Pere Pelegrí i La Bisbal)

Can Serra-2

Pl. de la Carpa

398

0

Severo Ochoa-1

Av. Severo Ochoa 89 (Calderón de la Barca i Av. del Bosc)

376

16

58.522,00

Carrer Ermita

C. Ermita 66 (subsòl carrer)

253

0

121.164,00

Carrer Farnés

C. Farnés 32 - Pge. Amat - Creu Roja 12

224

0

Av. Torrent Gornal

Av. Torrent Gornal límits barri Florida i Collblanc

350

0

Av. Amèrica

Av. Amèrica entre blocs 41-51 i 71-81

401

8

Parc de la Marquesa

C. Farnés – C. Llobregat i Ctra. Collblanc

264

0

101.403,00

Vidrieres Llobregat

C. Llobregat, 116-118-120

248

7

1.394.469,00

Marina

Rb. Marina 212-217 (Marina Center i Mercat Bellvitge 2)

238

0

681.622,00

281

3

1.951.751,00

Av. Catalunya-Les Planes Av. Catalunya (carrers Teide i Ceravalls)
Poliesportiu Centre

Riera de l’Escorxador, 15
Total places aparcament

7

79.906,00

556

21

536.685,00

326

0

112

0

6.240

103

698.708,00

206.174,00

E) Recursos Humans:
Subrogar per aquest Ajuntament, a partir de l’1 de gener de 2014 el personal
provinent de L’H 2010 adscrits als serveis de Gestió de Patrimonial, el nom dels quals
i condicions es descriuen a continuació:

Nom empleat

Adscripció

GP

GR-CD

Taules

Trienni

Triennis
paga ext.

Antig.

Comp.
personal
transitori

C.C., E.

EPUS

C2

06-16

26.888,98

21,57

21,40

904,92

A.M.,E.

EPUS-Habitatge

A2

05-18

31.314,78

42,18

32,76

1.715,04

H..B., E.

MOBILITAT

C2

08-13

22.885,98

21,57

21,40

904,92

G.H., A.

EPUS-Habitatge

A2

05-18

31.314,78

42,18

32,76

1.143,36

G. M., T.

ESPORTS

A1

04-20

38.306,08

51,90

35,56

1.387,84

F. R., J.A.

DISTRICTE I

C2

08-13

22.885,98

21,57

21,40

603,28

M. DEL R., M.

ALCALDÍA

C2

08-13

22.885,98

21,57

21,40

603,28

M. G., M.

INFORMÁTICA

C1

06-16

29.214,52

31,81

28,23

876,36

1.063,30

31.154,18

C.C., A.

EPUS

C2

07-14

24.424,56

21,57

21,40

301,64

3.579,38

28.305,58

F.M., F.

PROMOCIO E.

A1

03-22

43.118,12

51,90

35,56

693,92

968,78

44.780,82

9.134,56

16.541,82

318.916,14

Suma
Seguridad Social (21%)
Total

293.239,76

4.986,61

Retrib.
bruta
anual
32.780,51
33.029,82
23.790,90

5.179,04

37.637,18
39.693,92

764,71

24.253,97
23.489,26

66.972,39
385.888,53

Aquest personal s’integrarà en l’esmentada data en la plantilla de laboral de
l’Ajuntament, com a personal amb contracte indefinit no fix, ocupant una plaça del
grup i subgrup que consta a la llista: El personal subrogat a partir de la seva
integració a la plantilla de l’Ajuntament farà les funcions assignades al lloc de treball,
Àrea i/o servei.
Les persones objecte de subrogació, a partir de la seva integració a la plantilla
municipal, percebran la retribució bruta anual establerta a les taules salarials generals
de l’Ajuntament corresponent a les denominacions que venen descrites. Pel que fa a
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l’estructura i distribució per conceptes, periodicitats, períodes de meritació i altres,
s’aplicarà el establert al Conveni Col·lectiu de l’Ajuntament, pel personal laboral
incorporat amb posterioritat al dia 1 de gener de 1989, a l’apartat de condicions
econòmiques i amb conformitat de les disposicions legals d’aplicació per el personal
de les Administracions Públiques.
Als efectes de la percepció de les quantitats corresponents a l’antiguitat, se’ls
reconeix com a data d’antiguitat la descrita; per el que a partir de la seva incorporació
a la plantilla municipal, percebran, a mes del indicat al punt anterior, la quantitat
corresponent al nombre de triennis en la quantitat i la forma establerta en Conveni de
l’Ajuntament per el personal funcionari.
Respecte del pla de pensions, l’hi serà d’aplicació el que estableixen les
Especificacions del Pla de Pensions per el Personal de l’Ajuntament, especialment el
que diu l’Annex I, referit a l’Ajuntament.
F) Béns mobles
Descripció
SO Windows XP Professional
ERP CLASS de Sage Logic
Microsoft Server 203 R2
Conjunt PC + teclat + mouse
Monitors
Impressores diversos models
Impressores diversos models
Scanners
SAI
Projectors de vídeo
Taules de despatx
Cadires de despatx
Cadires tipus “confident”
Taules rodones reunió
Cadires amb braços
Taules de treball
Bucs calaixos
Bucs computadora
Motocicleta HONDA sh-125I
Bicicleta elèctrica Monty F19

Unitats
Observacions
10
Instal·lat als ordinadors
Llicències actives de diferents
15
mòduls
1
10
10
3
Actives
12
En reserva
1
12
En reserva
1
2
12
11
1
Ubicada al despatx planta 1
2
Ubicades despatx SSGG
9
6
3
1
1

Valor comptable
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ONZÈ- ACORDAR, com a conseqüència de la cessació total de l'activitat de la
societat L'H 2010, tenir per extingides les encomandes de gestió i els contractes
concessionals que ostenta la societat L’H 2010, dels següents aparcaments:
Aparcament
Parc de la Serp
Plaça Guernica
Ronda de la Torrassa

Situació
C. Mestre Candi 13
C. Dr. Marti i Julià 47
Pça. Vidre (Rda. Torrassa i Rafael de Campalans)
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Aparcament
Plaça Mercat Collblanc
Carrer Portugal
General Prim
Av. Catalunya-Granada
Can Serra-1
Can Serra-2
Severo Ochoa-1
Carrer Ermita
Carrer Farnés
Av. Torrent Gornal
Av. Amèrica
Parc de la Marquesa
Vidrieres Llobregat
Marina
Av. Catalunya-Les Planes

Situació
C. Progrés 21 (mercat de Collblanc)
C. Portugal (subsòl carrer) - Rbla. Marina 312 bis
Gral. Prim 23 – Pl. Camilo J. Cela, Santiago Rossinyol i Sta. Eulàlia
Av. Catalunya 35 (carrers Granada i Teide)
Av. Can Serra (carrers Pere Pelegrí i La Bisbal)
Pl. de la Carpa
Av. Severo Ochoa 89 (Calderón de la Barca i Av. del Bosc)
C. Ermita 66 (subsòl carrer)
C. Farnés 32 - Pge. Amat - Creu Roja 12
Av. Torrent Gornal límits barri Florida i Collblanc
Av. Amèrica entre blocs 41-51 i 71-81
C. Farnés – C. Llobregat i Ctra. Collblanc
C. Llobregat, 116-118-120
Rb. Marina 212-217 (Marina Center i Mercat Bellvitge 2)
Av. Catalunya (carrers Teide i Ceravalls)

DOTZÈ.- APROVAR a l’empara del disposat a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim Jurídic de les administracions Públiques i el procediment
administratiu Comú i de l’article 3.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
l’encomana de gestió a favor de La Farga per a la gestió del servei públic
d’aparcament que es presta en els aparcaments municipals que es diran. Dita
encomana entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2014.
TRETZÈ.- APROVAR les condicions generals per als serveis per la gestió del Servei
Públic d’Aparcament que es presta en els aparcaments municipals de la nostra ciutat,
que són les següents:
CONDICIONS GENERALS DE L’ENCOMANA
Primer.- Objecte de l’encomana de gestió
L’objecte de l’encomana consisteix:
A) La realització de l’activitat material i tècnica que comprèn la gestió dels aparcaments
municipals de la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat que gestiona directament
l’Ajuntament, i que comporta la explotació, gestió, inspecció i control.
B) La activitat material i tècnica a realitzar en nom de l’Ajuntament en relació als
aparcaments atorgats en regim de concessió a tercers, consistent dita activitat en la
supervisió i control de la gestió del servei públic que presten les concessionàries.

Segon .- Abast de l’encomana de gestió
L’abast de l’encomana comprèn tots els aparcaments municipals que a continuació es
descriuen, que inclouen per una banda, els aparcaments que fins ara gestionava
directament l’extinta societat L’H 2010 mitjançant encomana de gestió, com aquells
altres que són explotats a través d’empreses concessionàries.
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A) La realització de l’activitat material i tècnica que comporta la explotació, gestió,
inspecció i control dels aparcaments públics municipals de la Ciutat de L’Hospitalet de
Llobregat que gestiona directament l’Ajuntament, són els que es relacionen i que
disposen de les següents places:
Aparcament
Parc de la Serp
Plaça Guernica
Ronda
de
la
Torrassa
Plaça
Mercat
Collblanc
Carrer Portugal
General Prim

Situació

Nº places
557
594

Motos
11
10

Pça. Vidre (Rda. Torrassa i Rafael de Campalans)

297

0

C. Progrés 21 (mercat de Collblanc)

234

20

C. Portugal (subsòl carrer) - Rbla. Marina 312 bis
Gral. Prim 23 – Pl. Camilo J. Cela, Santiago
Rossinyol i Sta. Eulàlia

270

0

261

7

556

21

326
398

0
0

376

16

253
224
350
401
264
248

0
0
0
8
0
7

238

0

281

3

112
6.240

0
103

C. Mestre Candi 13
C. Dr. Marti i Julià 47

Av.
CatalunyaAv. Catalunya 35 (carrers Granada i Teide)
Granada
Can Serra-1
Av. Can Serra (carrers Pere Pelegrí i La Bisbal)
Can Serra-2
Pl. de la Carpa
Av. Severo Ochoa 89 (Calderón de la Barca i Av. del
Severo Ochoa-1
Bosc)
Carrer Ermita
C. Ermita 66 (subsòl carrer)
Carrer Farnés
C. Farnés 32 - Pge. Amat - Creu Roja 12
Av. Torrent Gornal
Av. Torrent Gornal límits barri Florida i Collblanc
Av. Amèrica
Av. Amèrica entre blocs 41-51 i 71-81
Parc de la Marquesa C. Farnés – C. Llobregat i Ctra. Collblanc
Vidrieres Llobregat
C. Llobregat, 116-118-120
Rb. Marina 212-217 (Marina Center i Mercat Bellvitge
Marina
2)
Av. Catalunya-Les
Av. Catalunya (carrers Teide i Ceravalls)
Planes
Poliesportiu Centre Riera de l’Escorxador, 15
Total places aparcament

El règim d’explotació dels aparcaments de Plaça del Mercat de Collblanc, Vidrieries
Llobregat i Poliesportiu Centre, és mixta donat que inclou l’activitat de rotació amb la
de residents.
En quant al aparcament del Parc de la Serp, es destina tant a estacionament de
residents com 133 places a l’activitat de Dipòsit Municipal de Vehicles.
Per altre banda, les places dels aparcaments susceptibles de ser cedits el dret d’ús a
tercers per La Farga, són les següents:
Situació

Aparcament
Parc de la Serp
Plaça Guernica
Ronda
de
la
Torrassa
Plaça
Mercat

C. Mestre Candi 13
C. Dr. Marti i Julià 47

Disponibles per venda /
lloguer
Nº places
Motos
26
11
7
7

Pça. Vidre (Rda. Torrassa i Rafael de Campalans)

3

0

C. Progrés 21 (mercat de Collblanc)

10

14
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Disponibles per venda /
lloguer
Nº places
Motos

Situació

Aparcament
Collblanc
General Prim

Gral. Prim 23 – Pl. Camilo J. Cela, Santiago
Rossinyol i Sta. Eulàlia

Av.
CatalunyaAv. Catalunya 35 (carrers Granada i Teide)
Granada
Can Serra-2
Pl. de la Carpa
Av. Severo Ochoa 89 (Calderón de la Barca i Av. del
Severo Ochoa-1
Bosc)
Av. Amèrica
Av. Amèrica entre blocs 41-51 i 71-81
Parc
de
la
C. Farnés – C. Llobregat i Ctra. Collblanc
Marquesa
Vidrieres Llobregat C. Llobregat, 116-118-120
Rb. Marina 212-217 (Marina Center i Mercat
Marina
Bellvitge 2)
Av. Catalunya-Les
Av. Catalunya (carrers Teide i Ceravalls)
Planes
Total places aparcament

3

6

1

12

47

0

0

15

18

4

5

0

28

0

45

0

183

3

376

72

B) La activitat material i tècnica en la supervisió i control de la gestió, en nom de
l’Ajuntament en relació als aparcaments atorgats en regim de concessió a tercers són
els següents:
1) Aparcaments en concessió atorgada a l’empresa Empark Aparcamientos y
Servicios S.A., que es relacionen i que tenen les següents places:
Aparcament
Plaça de l’Ajuntament
Avinguda Severo Ochoa
Avinguda Can Serra
Primavera I tram Aigües de Llobregat Llevant
Primavera II tram Llevant - Pedraforca
Primavera III tram Enginyer Moncunill Florida
Total places

Nº places
332
260
370

Adjudicació
CG 28/07/2000
CG 28/07/2000
CG 28/07/2000

230

Ple 19/12/1996

267

Ple 05/06/1998

240

CG 27/06/2001

1.699

Destinats a ser utilitzats com aparcament públic general. El règim d’explotació dels
esmentats aparcaments és el de rotació pel que fa al de la Plaça de l’Ajuntament, i de
residents els de l’Avinguda Severo Ochoa, Av. Can Serra, Primavera I, Primavera II i
Primavera III.
2) Aparcaments en concessió atorgada a la UTE Comcat Aparcaments MasnouElectricitat que es relacionen i que tenen les següents places:
Aparcament
Avinguda Masnou
Avinguda Electricitat
Total places

Nº places
240
226
466

Adjudicació
CG 14/10/2003
CG 14/10/2003

…/…

55

Destinats a ser utilitzats com aparcament públic general. L’aparcament de l’avinguda
Electricitat destinat pels residents de la zona, els quals són o esdevindran titulars del
dret individualitzat i exclusiu de l'ús de la plaça d'aparcament que els pertoqui, i
l’aparcament de l’avinguda del Masnou és destinat principalment a aparcament de
rotació i per abonament.
Tercer. Naturalesa.
La naturalesa de la relació que vincularà a La Farga serà la pròpia de l’encomana de
gestió efectuada per l'Ajuntament, de conformitat amb la regulació que fa d'aquesta
l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Quart.- Contingut de l’encomana
A) La Farga tindrà, de conformitat amb el contingut d’aquesta encomana i dels Plecs
de Condicions Generals que regulin el servei en els aparcaments en règim de
concessió explotats a través d’empreses concessionàries i els Estatuts de les
Comunitats, les següents facultats:
1) La representació municipal a les Comunitats d’Usuaris dels esmentats
aparcaments.
2) Dret de tempteig i retracte en favor de l’Ajuntament en les transmissions ulteriors
de places d’aparcaments.
3) Les funcions de control i supervisió de totes les modificacions que el concessionari
proposi i consideri indispensables, com ara millores del servei o d’altres no
previstes.
4) Les tasques d’inspecció tècnica i/o administrativa de l’estat de conservació dels
aparcaments i totes les seves instal·lacions, així com qualsevol documentació
pública o privada referent a l’explotació dels mateixos, verificant les dades
d’ocupació dels propis aparcaments.
5) Les tasques de control i inspecció de l’estat de higiene i neteja de les
construccions, serveis i instal·lacions del esmentats aparcaments, efectuant els
requeriments que fossin necessaris.
6) La verificació i control de les pòlisses d’assegurances de tot risc en relació a la
cobertura del valor de mercat de la construcció i instal·lacions dels esmentats
aparcaments, podent fixar en aquest sentit lliurament el capital assegurat, o la
millora o increment de les prestacions de l’entitat asseguradora.
7) I en general, totes aquelles facultats de representació, control de l’explotació i
verificació de la gestió dels aparcaments construïts i en servei, que tingui
reservades l’Ajuntament de conformitat amb els seus contractes, Plecs de
Condiciones Generals i Estatuts de les Comunitats d’Usuaris.
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B) La Farga tindrà, de conformitat amb el contingut d’aquesta encomana i dels Plecs
de Condicions Generals que regulin el servei en els aparcaments públics que
gestiona directament l’Ajuntament, les següents facultats:

I.- Respecte a les places buides destinades per a residents, la societat municipal La
Farga podrà:
a) Tramitar les sol·licituds per a l’obtenció del dret individualitzat i exclusiu d'ús de les
places buides, o bé cedir la seva ocupació temporal, a terceres persones físiques
o jurídiques pel període que ambdues acordin o aquell que fixi lliurament la
Societat Municipal, sense que aquest període pugui ser, en cap moment, superior
al termini màxim d’origen establert en cada cas i per a cada aparcament per
l’Ajuntament.
b) Tramitar les sol·licituds de les persones interessades per a la transmissió del dret
individualitzat i exclusiu per a l'ús de la plaça d'aparcament de que es tracti.
Les facultats anteriors s’exerciran d’acord amb les següents condicions:
Les places d'aparcament seran adjudicades per La Farga a les persones físiques ò
jurídiques interessades seguint l'ordre cronològic de les sol·licituds rebudes a les seves
oficines, en la forma i ordre de pagament que disposi, amb caràcter general, de
conformitat amb las següents condicions:
a) Els titulars del dret individualitzat i exclusiu d’una plaça d’aparcament, podran
transmetre’l o cedir la seva ocupació temporal a una tercera persona, quedant, en
ambdós casos, subjectes al temps màxim que resti per l'expiració de la transmissió
originària, amb tot cas, amb subjecció als següents paràmetres:
En el cas de cessió de l’ocupació temporal de l'ús d'una plaça d'aparcament, el
titular del dret individualitzat i exclusiu d’us, està obligat a:
1. Comunicar la seva intenció de cedir temporalment l’ús de la seva plaça
d'aparcament i les dades del nou usuari, segons el model de contracte de cessió
d’us temporal que faciliti La Farga el contracte d’ocupació temporal que
subscriguin el titular del dret individualitzat i exclusiu de la plaça i l'usuari temporal
de la mateixa, estarà completament subjecte al model facilitat per La Farga, i
haurà d'entregar-ne una còpia a aquesta en un termini màxim de 10 dies a partir
de la seva signatura.
2. Així mateix, el titular del dret individualitzat i exclusiu lliurarà una altra còpia del
contracte d'ocupació temporal al president de la comunitat de usuaris, o si fos el
cas, al Secretari-Administrador de la comunitat d’usuaris.
En el cas de transmissió del dret individualitzat i exclusiu d'ús, s’hauran d'acomplir les
següents condicions:
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1. Transmissió inter vivos: El titular del dret individualitzat i exclusiu d’ús-transmetent
que cedeixi íntegrament el seu dret a un tercer, haurà de comunicar a La Farga
les dades del nou titular, i ambdós hauran de comparèixer en el domicili social de
la societat municipal a l’efecte de formalitzar la transmissió corresponent.
2. Transmissió mortis causa: En cas de defunció del titular del dret individualitzat i
exclusiu d’utilització, els seus hereus hauran de comunicar i acreditar
documentalment aquesta condició a La Farga per tal de formalitzar la
corresponent transmissió del dret individualitzat i exclusiu d’ús de la plaça
d’aparcament a favor de l’hereu.
b) En el cas que el dret individualitzat i exclusiu d'ús es transmeti a una comunitat, els
comuners estan obligats a designar-ne a un d'entre ells per tal que figuri com a
titular i en respongui individualment.
c) L'aparcament es destinarà, única i exclusivament, a l'estacionament de vehicles
automòbils tipus turisme, motocicletes i ciclomotors, segons les característiques de
cada plaça.
d) En el cas dels camions, el seu titular haurà de recaptar prèviament l'autorització,
expressa i per escrit, de la Societat Municipal.

II.- L'Ajuntament, mitjançant la societat municipal La Farga, es reserva la facultat
d’exercir el seu dret de tempteig i retracte a tota transmissió, pel termini de quinze dies
hàbils a comptar des d'aquell en que se li notifiqui per escrit la venda projectada,
circumstàncies de l'adquiridor i preu convingut, sense el qual no podrà portar-se a terme
aquella.

III.- Els titulars del dret d’ús de l'aparcament, inclòs La Farga, en el cas de que no
existeixi usuari, constituiran una comunitat de usuaris per l’ administració del mateix i es
regiran pels Estatuts que seran aprovats per l'Ajuntament a través de l'òrgan municipal
competent.
En aquesta comunitat s'haurà de preveure la representació de l'Ajuntament i de La
Farga.

IV.- Respecte a les places dels aparcaments municipals de la Plaça del Mercat de
Collblanc, Vidrieries Llobregat i Poliesportiu Centre, destinades a l’activitat de rotació
horària, la societat municipal La Farga, haurà de desenvolupar i prestar la gestió i
explotació de dita activitat, així com també portar a terme la recaptació dels
expenedors i/o caixers existents en dites instal·lacions.

Cinquè.- Previsió de costos i Finançament
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La previsió de costos de l’encomana s’estableix al quadre següent:

CTE.
705
740
752
769

INGRESSOS 2014
DESCRIPCIÓ
Prestació serveis
Subvenció explotació
Arrendaments
Altres ingressos financers
TOTAL

IMPORT
107.500,00
0,00
502.500,00
0,00
610.000,00

DESPESES 2014
CTE.

DESCRIPCIÓ

IMPORT
Despeses Activitat

602
607

Compres altres aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses

621
622
623
624
625
626
627
628
629

Cànons i lloguers
Reparacions i conservacions
Serveis professionals independents
Transports
Primes assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis

631

Altres tributs

640
642
643
649

Sous i salaris
Seguretat social a c/empresa
Aportacions a sistemes compl. Pensions
Altres despeses socials

669

Altres despeses financeres

680
682

Amortitzacions II
Amortitzacions IM

Serveis Exteriors

Tributs
Personal

Financeres
Amortitzacions

TOTAL
RESULTAT

0,00
0,00
0,00
437.400,00
244.900,00
10.000,00
6.800,00
0,00
8.500,00
4.200,00
4.500,00
3.000,00
155.500,00
8.200,00
8.200,00
164.400,00
126.000,00
38.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.000,00
0,00

Finançament:
L’Ajuntament haurà de garantir l’equilibri econòmic entre les despeses de la
encomana de gestió definida en el Pacte Primer i els ingressos percebuts, amb la
finalitat de que en cap moment existeixi un desequilibri, produït per accions degudes
a la gestió de l’encomana, per a La Farga.
La Farga percebrà, en concepte de contraprestació per les tasques i conceptes
derivats d’aquesta encomana de gestió, els imports que seguidament es detallen:
a) Supervisió, inspecció i control de la gestió de les places d’aparcament.
La Farga percebrà en concepte de contraprestació econòmica per la supervisió,
inspecció i control de la gestió d’aparcaments la quantitat de 3,52 Euros per plaça
d’aparcament i mes, import aquest que serà finançat per l’Ajuntament amb càrrec
als Pressupostos Generals Municipals.
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La Farga, atenent a l’import dalt esmentat, emetrà i lliurarà mensualment una
factura per un import total corresponent al conjunt de les places que configuren la
totalitat dels aparcaments objecte de la present encomana.
b) Imports per aparcament de rotació.
Els preus públics que s’hagin d’aplicar en els aparcaments municipals de rotació
de Plaça del Mercat de Collblanc, Vidrieries Llobregat i Poliesportiu Centre, seran
les que estableixi en cada moment les Ordenances de Preus Públics aprovades
per l’Ajuntament, sent La Farga l’entitat que efectuarà la recaptació dels
expenedors i liquidació, incloent els ingressos en metàl·lic i mitjançant targeta
bancària.
En les operacions de recaptació anirà a càrrec del personal de La Farga percebent
en concepte de contraprestació econòmica per la gestió i control de la rotació en
els esmentats aparcaments la quantitat recaptada per aquest concepte.
c) Import per l’adjudicació de les places vacants.
La Farga percebrà en concepte de contraprestació econòmica per la gestió,
comercialització i transmissió del dret individualitzat i exclusiu d’us de les places
buides a terceres persones les quantitats que resultin de les places d’aparcament
transmeses aplicant els preus fitxats a cadascun dels contractes concessionals.
Igualment, La Farga percebrà en concepte de contraprestació per la cessió i
ocupació temporal d’ús de les places, així com la gestió i emissió dels rebuts
mensuals per dita cessió a terceres persones, la quantitat que s’estableixi a les
Ordenances de Preus Públics per a cada exercici econòmic per cada plaça
d’aparcament cedida temporalment.
d) Tramitació de canvis de titularitat del dret d’us
La Farga percebrà en concepte de contraprestació econòmica per la gestió i
tramitació complerta dels expedients de transmissions inter vivos o mortis causa
de places d’aparcaments entre tercers la quantitat que s’estableixi per expedient
tramitat a les Ordenances de Preus Públics per a cada exercici econòmic.
La Farga realitzarà anualment la liquidació econòmica a l’Ajuntament de cadascuna
de les tasques previstes.
En tant no s’aprovin per l’Ajuntament els preus públics a aplicar per a l’exercici
econòmic de 2014 i següents, La Farga aplicarà els preus que per a les diferents
activitats han estat aprovats pel Consell d’Administració de l’extinta societat L’H 2010,
i per a les cessions d’ús pel període màxim establert s’estarà al que disposa cada
contracte per a cada un dels aparcaments.
Els preus referits són els següents:
I.- Preus màxims, sense IVA, de transmissió del dret d’us individualitzat i exclusiu de
les places dels aparcaments:
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Aparcament

Tipologia
Estàndard
Parc de la Serp
Moto
Plaça
Mercat Estàndard
Collblanc
Moto
Farnés
Estàndard
Estàndard
Plaça Guernica
Moto
Ronda
de
la
Estàndard
Torrassa
Av. Torrent Gornal Estàndard
Estàndard
General Prim
Moto
Av.
Catalunya- Estàndard
Granada
Moto
Estàndard
Severo Ochoa-1
Moto
Central
Can Serra-1
Lateral
Carrer Ermita
Estàndard
Carrer Portugal
Estàndard
Parc
de
la
Estàndard
Marquesa
Mitjana
Gran
Vidrieres Llobregat Petita
Turisme + traster
Moto
Aparcament
Les Planes
Can Serra-2
Av. América
Marina

Tipologia
Estàndard
Moto
Central
Lateral
Estàndard
Moto
Estàndard

Preu S/IVA
15.712,41
5.947,84
16.133,87
6.107,38
17.300,00
15.943,54
6.035,33
15.744,27
17.505,49
15.490,25
5.863,74
14.857,95
5.181,39
13.997,82
5.298,79
11.499,72
11.965,77
15.639,01
13.645,78
17.781,61
18.300,00
22.000,00
18.000,00
28.600,00
7.000,00
Preu S/IVA
24.000,00
7.000,00
17.576,00
17.888,00
15.913,79
6.024,07
23.000,00

II.- Preus màxims mensuals de cessió d’ús temporal per a automòbils:
Aparcament

Modalitat
Complet 24 hores
nocturn (de 20 a 8 h./ 21 a 9.h) i
Parc de la Serp
caps de setmana
dilluns a divendres (de 8 a 20 o 9 a
21 h.)
complet 24 hores
Plaça
Mercat
nocturn
(de 20 a 8 h./ 21 a 9.h) i
Collblanc
caps de setmana

Preu S/IVA (€/mes)
103,60
66,00
70,70
103,60
66,00
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Aparcament

Modalitat
Preu S/IVA (€/mes)
dilluns a divendres (de 8 a 20 o 9 a
70,70
21 h.)
dilluns a dissabte (de 8 a 20 o 9 a 21
84,80
h.)
Farnés
complet 24 hores
103,60
Plaça Guernica
complet 24 hores
103,60
Parc de la Marquesa complet 24 hores
103,60
Ronda de la Torrassa complet 24 hores
103,60
complet 24 hores (aparcament i
128,00
traster)
complet 24 hores
103,60
Vidrieries Llobregat
nocturn (de 20 a 8h. i 21 a 9h.) i
66,00
caps de setmana
dilluns a divendres
70,70
(de 8 a 20 o 9 a 21 h.)
General Prim
complet 24 hores
103,60
Granada
complet 24 hores
103,60
Les Planes
complet 24 hores
103,60
Can Serra
complet 24 hores
90,30
Avda Amèrica
complet 24 hores
94,40
Marina
complet 24 hores
94,40

III.- Preus màxims mensuals de cessió d’ús temporal per a motocicletes:
Aparcament
Farnés
Plaça Guernica
Vidrieries Llobregat
General Prim
Av. Catalunya - Granada
Les Planes
Severo Ochoa - 1
Marina

Modalitat
Complet 24 hores
Complet 24 hores
Complet 24 hores
Complet 24 hores
Complet 24 hores
Complet 24 hores
Complet 24 hores
Complet 24 hores

Preu S/IVA (€/mes)
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10
38,10

IV.- Preus màxims mensuals de cessió d’ús temporal per a bicicletes:
Aparcament
Plaça Mercat Collblanc

Modalitat
Complet 24 hores

Preu S/IVA (€/mes)
10,50

V.- Tarifes de rotació horària per a les places d’aparcament subterrànies (Collblanc i
Vidrieries Llobregat):
Aparcament
Vidrieries Llobregat
Plaça Mercat Collblanc

€ / minut
0,0354
0,0354

Preu S/IVA € / hora
2,13
2,13

VI.- Preus per a la prestació del servei de gestió i tramitació del canvi de titular dels
contractes de transmissió del dret d’ús:

…/…

62

Operació
Segona o ulteriors
transmissions, defunció del
titulat, donació, resolució
judicial, etc.

Preu S/IVA
300,00 € Cost despesa tràmit. Sobre aquesta quantitat
haurà de ser repercutit el tribut d’aplicació segons la
legislació vigent en el moment del seu atorgament

Sisè.- Control econòmic financer
La Farga presentarà a l’Ajuntament, anualment i dins del primer trimestre de cada
exercici, la liquidació de l’execució dels serveis prestats, i en tot moment estarà
sotmesa als controls econòmics financers de la Intervenció Municipal d’aquest
Ajuntament.

Setè.- Clàusula de Revisió
En funció del resultat de la liquidació anual de l’encomana, es podrà aplicar la revisió
de preus en les condicions que s’expressen.
L’import fixat al Pacte Cinquè, apartat a) durant la vigència del present conveni o de
les seves pròrrogues, s’acomodarà cada any a la variació percentual experimentada
per l’Índex General Nacional del Sistema d’Índex de Preus de Consum que fixi
l’Institut Nacional d’Estadística (o organisme que el substitueixi) aplicant sobre dit
import el percentatge que representi la diferència existent entre els índex que
corresponguin al període de revisió, llevat que mitjançant els estudis econòmics
pertinents s’acrediti una altra quantitat.
Per a l’aplicació de la primera actualització s’agafarà com a mes de referència el de
gener de 2014 i per a les successives, el que correspongui a l’últim aplicat. L’import
actualitzat serà exigible a l’Ajuntament a partir del mes següent a aquell en que la
part interessada ho notifiqui a l’altre part per escrit, expressant el percentatge
d’alteració aplicat.
No obstant el disposat en els apartats anteriors, les parts podran determinar, de mutu
acord, els supòsits en els que, de forma excepcional, no s’aplicarà el procediment
d’actualització automàtica.

Vuitè.- Inclusió d’altres aparcaments municipals
L’ampliació de nous aparcaments municipals comportarà la modificació del nombre
de noves places, i en conseqüència la modificació del finançament previst en el Pacte
Cinquè precedent, en la forma i mode disposat en l’esmentat Pacte.

Novè.- Obligacions
La Farga a fi de portar a terme l’esmentada encomana per la gestió integral dels
aparcaments, donarà compliment a totes les obligacions que es deriven d’aquest
encàrrec, d’entre elles:
a) Adscriurà als serveis encomanats el personal i el material que s’estimi necessari
per a la adequada prestació del servei.
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Procedirà a l’abonament a càrrec seu de totes les despeses de personal, inclosos
salaris i cotitzacions a la Seguretat Social, així com les despeses general,
impostos i arbitris de totes classes, si s’escau.
b) Prestarà el servei amb la necessària continuïtat en el cas de que circumstàncies
sobrevingudes i imprevisibles ocasionin una subversió en l’economia de
l’explotació i sense més interrupcions que les que s’haurien produït en el supòsit
de gestió municipal indiferenciada. Tot això sens perjudici dels auxilis que
l’Ajuntament, si s’escau, pugui disposar.
c) Acomplirà les disposicions de les Ordenances Municipals i suportar quantes
servituds li imposi l’Administració Municipal amb caràcter de servei públic.
d) Permetrà que, en tot moment, l’Ajuntament (autoritats i funcionaris competents),
pugui inspeccionar l’estat de conservació de les instal·lacions i la prestació del
servei.
e) Admetrà el gaudi del servei a qualsevol persona que acompleixi els requisits
reglamentaris.
f) Es sotmetrà inexcusablement al control que l’Ajuntament pugui establir sobre els
tiquets o qualsevol altre tipus de document acreditatiu del pagament de la
prestació del servei.
g) Explotarà personalment el servei, no podent cedir-lo ni traspassar-lo, sense
autorització expressa de l’Ajuntament.
h) Mantindrà l’aparcament en bones condicions d'ús, conservació i neteja.
i) Acomplirà les funcions de control del bon ús que facin els usuaris de l'aparcament,
inclosa la conservació i manteniment de l'immoble, i de que les transmissions a
tercers acompleixin el que s'ordena en aquest Plec de Condicions.
j) Mentre no s’hagin transmès els dret individualitzats i exclusius d'ús de les places
d'aparcaments als interessats, La Farga haurà de abonar els impostos o taxes que
gravin la titularitat del dret individualitzat i exclusiu d’ús.
Desè.- Drets de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals S.A.
La Farga tindrà dret a:
a) Explotar, en règim de rotació horària, les places d'aparcament dels aparcaments
públics de la Plaça del Mercat de Collblanc, Vidrieries Llobregat i Poliesportiu del
Centre.
b) Transmetre el dret individualitzat i exclusiu d'ús de les places buides, o bé cedir la
seva ocupació temporal, a terceres persones pel període que ambdues acordin,
sense que aquest període pugui ser, en cap moment, al termini màxim de origen
establert en cada cas i per cada aparcament per l’Ajuntament.
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c) Percebre els imports per les tasques encomandes i que hi figuren al Pacte
Cinquè.- Finançament.
Onzè.- Drets de l’Ajuntament
A més dels que es deriven de les altres clàusules d’aquest document, l’Ajuntament
tindrà els següents:
a) Fiscalitzar la gestió de la societat, per la qual cosa es podran fer les inspeccions
que es considerin convenients i dictar les ordres necessàries per tal de mantenir o
restablir la prestació adequada.
b) Ordenar discrecionalment les modificacions que aconselli l’interès públic.
c) Deixar sense efecte la gestió del servei per La Farga si ho justifiquen
circumstàncies sobrevingudes d’ordre i interès públic, compensant-lo –si s’escaudels danys i perjudicis que això li pugui ocasionar, dels quals s’exclou
expressament el lucre cessant.
d) Autoritzar les transmissions dels drets d’ús a favor de tercers que hagi tramitat La
Farga.
e) Fixar les tarifes i/o preus que s’han de aplicar als aparcaments de rotació, per la
transmissió del dret individualitzat i exclusiu d’us de les places d’aparcament
buides, per la cessió i ocupació temporal de places d’aparcament, així com, per la
tramitació de canvis de titularitat del dret d’us entre particulars.
Dotzè.- Obligacions de L’Ajuntament
L’Ajuntament ve obligat a atorgar a l’empresa la protecció adequada per tal que pugui
prestar el servei degudament.
A tal finalitat, i a títol enunciatiu, aquest deure genèric comprendrà, entre altres, els
de:
a) Atorgar, si s’escau, al personal de l’empresa encarregada materialment del servei,
la protecció i l’ajut necessari per l’acompliment de la seva tasca.
b) Fer acomplir les normes generals de la policia conforme a les disposicions legals
vigents i sancionar tots els fets de pertorbació o d’infracció que es puguin cometre
en relació a l’objecte de la encomana.
c) Prestar la col·laboració dels serveis municipals en les tasques de control i
supervisió de elements constructius i les instal·lacions dels aparcaments que
gestionava l’extinta L’H 2010, assumint o executant, si fos el cas, les oportunes
reparacions.

Tretzè.- Drets i obligacions del titular del dret individualitzat i exclusiu d’ús.
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La Farga en la transmissió del dret individualitzat i exclusiu d'ús de les places buides,
o bé, la cessió de la seva ocupació temporal, a terceres persones s’establirà el
següent règim:
Donada la seva especial condició de titulars del dret individualitzat i exclusiu d’ús,
gaudiran i suportaran, únicament i exclusivament, els drets i obligacions que es
determinen, en raó de l'ús de la plaça que els hagi estat adjudicada al aparcament.
a) Drets:
1) Aparcar un ò més vehicles de la seva propietat ò de la persona a qui l'hagi llogat,
segons les dimensions de la plaça adquirida i explicitació al respecte que figuri al
contracte d'adquisició del dret individualitzat i exclusiu d'ús, havent de respectar,
en tot cas, el perímetre de la plaça sense obstaculitzar l'accessibilitat del vehicle
contigu, les zones de pas i maniobres i altres de lliure circulació.
2) Transmetre el seu dret individualitzat i exclusiu d’ús a una altra persona, haventho de comunicar prèviament per escrit de conformitat amb allò establert al Pacte
Quart d’aquesta encomana.
3) Cedir l’ocupació temporal de la plaça d'aparcament seguint totes i cadascuna de
les condicions que figuren al Pacte Quart d'aquesta encomana.

b) Obligacions:
1) Mantenir l'aparcament en bones condicions d'ús, conservació i neteja, fent les
reparacions que calgui i pagar les quotes corresponents per a complir-ho, llevat
pacte o acord, amb la Societat, explicitat al contracte d'adquisició.
2) En tant el titular no transmeti les notificacions establertes al Pacta Quart, cedent i
cessionari seran solidàriament responsables de les quotes comunitàries.
3) Satisfer els consums d'aigua, electricitat i altres subministraments i serveis, inclòs,
l’IBI o quelcom altres impostos o taxes que gravin la titularitat del dret
individualitzat i exclusiu d’ús.
4) Indemnitzar els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar als usuaris del
servei, als seus vehicles o a terceres persones i que fossin provocats per culpa o
negligència.
5) Utilitzar l'aparcament de forma que no impedeixi l'ús dels altres interessats.
6) Tant pel cas d'ocupació temporal com de transmissió total i definitiva del dret
individualitzat i exclusiu d'ús, el titular del dret individualitzat i exclusiu d’us de la
plaça, haurà de comunicar per escrit a La Farga en els terminis establerts al Pacte
Quart d'aquest plec, les dades corresponents a l'arrendatari o al nou titular del dret
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d'ús, segons el cas.
7) El titular d'una plaça no podrà habilitar ni destinar l'interior de l'aparcament per a
altres serveis i finalitats, encara que aquestes siguin complementàries pels
usuaris.
c) Termini del dret exclusiu d’utilització.
El dret individualitzat i exclusiu d’ús s’extingiran per transcurs del termini establert, per
rescat o per resolució.
d) Causes de resolució del dret exclusiu d’utilització.
Seran causes específiques de resolució pels titulars del dret individualitzat i exclusiu d'ús
de les places d'aparcament:
1) El fet de llogar-les o cedir l'ús a tercers, sense respectar les condicions
establertes.
2) Causar greus molèsties als altres usuaris, no pagar les quotes de manteniment de
l'aparcament, o posar en perill les seves instal·lacions i serveis.
3) Incomplir greument qualsevol condició del plec de condicions.
Si passats cinc dies des de la notificació de l'extinció del dret individualitzat i exclusiu
d'ús de les places de aparcament per part de La Farga el titular del dret individualitzat i
exclusiu d’ús no hagués retirat el vehicle de l'aparcament, aquella podrà procedir a la
immobilització o al trasllat d'aquest al dipòsit municipal de vehicles i l'usuari haurà de
sufragar les taxes, sancions, etc., establertes pel municipi per a la retirada de vehicles,
donat el caràcter de bé demanial de l'aparcament.
Catorzè.- Règim de Contractació
Qualsevol contractació que La Farga realitzi amb tercers, quedarà subjecta a les
prescripcions establertes en el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i normativa concordant relativa a
les capacitats de les empreses, publicitat i procediment de licitació, formes
d’adjudicació pels contractes d’obres / subministrament / serveis, de competència, de
protecció del medi ambient, i de respecte de la igualtat de gènere.
Quinzè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Farga en l’exercici de les funcions previstes en la present encomana, adequarà les
seves actuacions a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i de més normes d’aplicació.
Setzè.- Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment que, amb independència de les funcions
concretes que li assignessin les altres clàusules d’aquest Conveni, vetllarà pel
compliment de les obligacions de ambdues parts i proposarà quantes mesures i
especificacions tècniques i/o administratives siguin necessàries per a la prestació del
servei objecte d’aquesta encomana.

…/…

67

La Comissió paritària estarà composada per dos persones designades per l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, i per dos persones designades per La
Farga. Dita Comissió celebrarà quantes sessions extraordinàries siguin necessàries
per al compliment dels seus fins a instància de qualsevol dels membres de la
mateixa.
Dissetè.- Vigència
La durada del present Conveni serà d’un any a partir de la data d’1 de gener de 2014,
prèvia acceptació del present document per part de La Farga.
Al seu venciment, el mateix s’entendrà prorrogat tàcitament d’any en any, si no
mitjançarà previ avís per alguna de les parts en sentit contrari en el termini d’un mes
amb anterioritat al seu venciment.
CATORZÈ.- ADSCRIURE a partir de l’1 de gener de 2014, el personal provinent de
L’H 2010 i que està afecte a la prestació i gestió del Servei d’Aparcaments objecte de
l’encomana, a favor de La Farga, essent els que a continuació es descriuen:
Nom
G.S., R.
P.G., M.P.
V.D.H., W.F.
G.C., C.
P.A., A.I.

Data
antiguit
at
11-011993
01-062001
21-022002
19-012004
16-022004

DNI
3844923
8T
4418064
6S
X031348
3Q
3732774
6B
4645056
0J

Contra Categori
cte
a
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit
Indefinit

OF.1ª
ADM.
OF.1ª
ADM.
OF.1ª
ADM.
TEC.
SUP.
OF.1ª
ADM.

Titulació

Salari brut

FP I Aux.

31.850,96

FP II

28.836,97

FP

28.836,97

Llicenciada Dret

40.711,18

Dipl.
Empresarials
Total

28.836,97
159.073,06

A) Béns mobles
B)
Programes informàtics
Descripció
Unitats
Observacions
SO Windows XP Professional
5
Instal·lat als ordinadors
Microsoft
SQL
Server
2000
1
estàndard
Llicències actives dels diferents
ERP CLASS de Sage Logic
10
mòduls
Microsoft Server 2003 R3
1
Microsoft
SQL
Server
2005
1
estàndard
NOD 32 antivirus
1
Instal·lat als servidors
Visual Time Release 2.78
1
Control de presència
Control d'aparcaments Collblanc i
Software Telvent
1
Vidrieries
Elements per a procés de la Informació
Descripció
Unitats
Observacions
Conjunt PC + teclat + mouse
7

Valors
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valors
0,00

…/…

68

Monitors
Impressores, diversos models
Impressores, diversos models
Scanners

7
2
Actives
6
En reserva
1
Elements per a procés de la Informació
Descripció
Unitats
Observacions
Gravadors de vídeo
1
Actiu
Gravadors de vídeo
2
En reserva
SAI
8
En reserva
SAI
4
Actius, pàrking Collblanc
Switches
3
Routers
2
Projectors de vídeo
1
Mobiliari
Descripció
Unitats
Observacions
Taules despatx
1
Cadires despatx
7
Cadires tipus "confident"
6
Ubicades als despatxos de la
Taules rodones reunió
1
planta 2
Cadires amb braços
2
Ubicades a despatx SSGG
Cadires office
12
Taules office
2
Sofà office
1
Taules de treball
5
Cadires sala de juntes
20
Taula sala de juntes
1
Bucs calaixos
3
Bucs computadora
2
Elements de transport
Descripció
Unitats
Observacions
Cotxe Citroën C3 11i Furio
1
Bicicleta elèctrica Monty DT32
1

0,00
0,00
0,00
0,00
Valors
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valors
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valors
0,00
0,00

QUINZÈ.- La despesa que comporta els acords anteriors pels exercicis 2014 i
següents, resta subjecta a que en els pressupostos municipals per cada exercici
s’autoritzi pel Ple el crèdit corresponent, de conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i de conformitat amb l’apartat 5 del referit article.
SETZÈ.- DONAR COMPTE a La Farga perquè procedeixin a notificar als treballadors
la subrogació del personal adscrit als Serveis d’Aparcaments objecte de l’encomana
referits a l’acord catorzè d’aquest dictamen en els termes i dates previstos legalment i
una vegada efectuada la subrogació contractual, notifiquin a aquest Ajuntament els
termes de la mateixa.
DISSETÈ.- DONAR COMPTE a la Farga de la relació de contractes vigents que
afecten als Serveis d’Aparcaments, que ha estat presentada per L’H 2010
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a) Llistat d’Administradors de Finques designats per les Comunitats d’usuaris dels
aparcaments municipals:
Aparcament
PARC DE LA SERP
RONDA TORRASSA
GENERAL PRIM
ERMITA
MARINA
FARNES
CAN SERRA I , ll
COLLBLANC
PORTUGAL
CATALUNYA
LES PLANES
TORRENT GORNAL
VIDRIERIES
SEVERO OCHOA
AMERICA
PLAÇA GERNIKA
PARC MARQUESA

NIF
H-60591641
H-60608734
H-60495678
H-60602844
G-65035743
H-62762133
H-60182086
H-60834900
H-60834884
H-60272010
G-65188831
G-63368740
G-64875438
H-60602810
H-63970990
H-60495694
G-64251838

Administrador de finques
FINQUES PARETO

FINQUES PARELLADA

SIAGANT INMUEBLES, S.L.

ASSESORIA GUIAL, S.L
CLERIES
GABINETE JURIDICO FERNANDEZ
BARNAGEST

b) Contractes de manteniment d’habitatges:
Habitatge
Farners, 34

Concepte
Manteniment ascensor
Manteniment placa solar
Neteja
Manteniment extintores
Manteniment porter
electrònic
electricitat
aigua

Prat, 11

telèfon
Manteniment ascensor
Neteja
Manteniment extintores
Manteniment porter
electrònic
Manteniment antena TV
electricitat
aigua

Prat, 13

telèfon
Manteniment ascensor
Neteja

Empresa
EBYP
FRICOR
ISS FACILITY
GON-BAR CATALANA
SISTEMAS
CONTRAINCENDIOS S.A.
PLANA FABREGA
Endesa contracte
999370193670
Aigües de Barcelona
Cto.9426126
Telefónica 93.448.85.93
KONE
ISS FACILITY
PREVIFOC

Data
contracte
09/05/2006
06/03/2011

08/03/2007
02/05/2012

02/12/2009
19/09/2011

Termini
09/05/2014
11/03/2014
01/01/2014
08/03/2014
02/05/2014

02/12/2014
01/01/2014
01/09/2014
24/02/2014

PLANA FABREGA

27/04/2011

PLANA FABREGA
Endesa Cte.ASC
999398954314
Aigües de Barcelona
cto.9524821
Telefónica 93.263.29.52
KONE
ISS FACILITY

30/07/2013

10/07/2014

09/11/2009

08/11/2014
01/01/2014
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Habitatge

Manteniment extintores
Manteniment porter
electrònic
electricitat
aigua
Creu Roja, 2
bis

telèfon
Manteniment ascensor
Manteniment extintores
Manteniment porter
electrònic

aigua
telèfon

Guernica, 5

Guernica, 6

electricitat

PLANA FABREGA

12/02/2013

Endesa contracte
40033369828

Manteniment porter
electrònic

PLANA FABREGA

Guernica, 8

electricitat

Termini
13/04/2014
24/03/2014

30/05/2014
14/02/2014

12/04/2012

01/05/2014

13/05/2013

13/05/2014

02/05/2012

01/05/2014

06/10/2010

01/05/2014

05/07/2012

01/05/2014

Endesa contracte
40033369871
Endesa contracte
40033369963
Endesa contracte
40013337737

Manteniment porter
electrònic

PLANA FABREGA

electricitat

Endesa contracte
40013337815

Manteniment porter
electrònic

PLANA FABREGA
Endesa contracte
40024548694
Endesa contracte
40024548709

electricitat
electricitat

Guernica,
12

01/06/2008
14/02/2013

electricitat

electricitat

Guernica,
11

Endesa Cte.ASC
999398955170
Aigües de Barcelona
cto.952483
Telefónica 93.263.15.75
ELEVA GRUP 2000
EXTINSA

PLANA FABREGA

Guernica, 7

Guernica,
10

27/04/2011

Manteniment porter
electrònic

electricitat

Guernica, 9

PLANA FABREGA

Empresa

Endesa contracte
999372624128
Aigües de Barcelona
cto.9467829
Telefónica 93.447.16.13
Endesa contracte
40033369754

electricitat

Guernica, 4

PREVIFOC

Data
contracte
09/09/2011

Concepte

Manteniment porter
electrònic

PLANA FABREGA
Endesa contracte
40024548728
Endesa contracte
40024546448

electricitat
electricitat

c) Assegurances habitatges:
Multirisc industrial
COMBINAT 32
HABITATGES

Nº
Pòlissa
2753498
0

R.C. Civil General
COMBINAT 32
HABITATGES

Nº
Pòlissa
2753583
4
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Multirisc industrial
CREU ROJA, 2BIS
FARNÉS, 34
PL. GUERNICA, 4
PL. GUERNICA, 5
PL. GUERNICA, 6
PL. GUERNICA, 7
PL. GUERNICA, 8
PL. GUERNICA, 9
PL. GUERNICA, 10
PL. GUERNICA, 11
PL. GUERNICA, 12
PRAT, 11
PRAT, 13
LOCAL
ESPANYOLA

PÇA.

Nº
Pòlissa
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0
2753498
0

R.C. Civil General
CREU ROJA, 2BIS
FARNÉS, 34
PL. GUERNICA, 4
PL. GUERNICA, 5
PL. GUERNICA, 6
PL. GUERNICA, 7
PL. GUERNICA, 8
PL. GUERNICA, 9
PL. GUERNICA, 10
PL. GUERNICA, 11
PL. GUERNICA, 12
PRAT, 11
PRAT, 13
LOCAL PÇA.
ESPANYOLA

L’H 2010

RISC PROMOCIÓ OBRES

L’H 2010

RISC ACTIVITAT
GENERAL

Nº
Pòlissa
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4
2753583
4

DIVUITÈ.- DONAR COMPTE a la Farga de la relació de contractes vigents d’usuaris
del serveis d’aparcaments que gaudeixen de l’ús exclusiu i de l’ús temporal de places
d’aparcaments, que ha estat presentada per L’H 2010, i que es concreten en la relació
que s’annexa a aquest acord.
DINOVÈ.- ACORDAR que tots els procediments qualsevol que sigui l’ordre
jurisdiccional en que sigui part la societat L’H 2010 i qualsevol que sigui la instància
en que es trobin, continuaran amb la defensa i representació que tinguin assignada
fins la terminació del procediment, sense perjudici que es produeixi la successió
processal a favor d’aquest Ajuntament. Essent els procediments notificats per
l’empresa els següents:

CIVIL

Jurisdicci
ó

Número

Jutjat

Interessats

Demandat/Denunci
at

Acte recorregut
/ Reclamació

Execució
Títol Judicial
1008/2006

Instancia 4
Hospitalet

Copisa Constructora
L'H2010 SPM, S.A Pirenaica, Srs.
Llopart i Merino

Reclamació
liquidació
d'interessos

Judici

Instancia 6

L'H2010 SPM, S.A Valeri Consultors

Reclamació de

Petitum
(€)
25.975,10
4.374,38
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Jurisdicci
ó

Número

PENAL

Ordinari
926/2011

LABORAL

CONT. –
ADMINIST.

Jurisdicció

Jutjat

Interessats

Hospitalet

Execució
Títols
Judicials
502/2009

Instancia
Hospitalet.

3

Procediment
Verbal
1330/2009

Instancia
Hospitalet

5

Execució
1571/2009

Instancia
Hospitalet

2

Execució
494/2010

Instancia
Hospitalet

7

Execució
218/2010

Instancia
Hospitalet

1

Execució
127/2010

Instancia
Hospitalet

7

Execució
789/2010

Instancia
Hospitalet

7

Execució
2347/2009

Instancia
Hospitalet

7

Diligencies
Prèvies
2121/2006

Instrucció
Hospitalet

2

Procediment
Abreujat
66/2007

Instrucció
Hospitalet

4

Número

Demandat/Denunci
at

Acte recorregut
/ Reclamació

Associats, S.R.L

quantitat

Desnonament i
L'H2010 SPM, S.A David Flores Serrano Reclamació de
quantitat

Petitum
(€)

2.876,76

Reclamació
quantitat
aparcament

1.378,28

Reclamació
quantitat
aparcament

519,68

Reclamació
quantitat
aparcament

300,10

Reclamació
L'H2010 SPM, S.A Andreu Sorrosal Sole quantitat
aparcament

987,44

Reclamació
quantitat
aparcament

1.030,61

Reclamació
quantitat
aparcament

335,38

Reclamació
quantitat
aparcament

623,63

L'H2010 SPM, S.A

Jorge Guillermo
Villar del Carpio

L'H2010 SPM, S.A Daniel Benito Varela

L'H2010 SPM, S.A

L'H2010 SPM, S.A

Carlos de Jerónimo
Gago

Ivan Sesma
Regalado

L'H2010 SPM, S.A Vidtrasvid S.L

L'H2010 SPM, S.A

Maria Teresa
Sánchez Estrada

L'H2010 SPM, S.A,
Proinosa, S.A., cias.
Fco. Pallarés Vera.
D'assegurances i
altres

Accident laboral
Av. Amèrica
responsabilitat
subsidiària

L'H2010 SPM, S.A Adrian Bud

Furt parquímetre

Jutjat

Interessats

Demandat/Denunciat

Acte recorregut /
Reclamació

Recurs
301/2004

Tribunal Superior
Justícia Catalunya

Ginot Esquerra

L'H2010 SPM, S.A, i
Ajuntament l'Hospitalet

PERI i F2 CREU
ROJA (interessos)

Recurs
156/2010

Tribunal Suprem

Gloria Blanco

L'H2010 SPM, S.A, i
Ajuntament L'Hospitalet

Porta Nord

Recurs
301/2004

Tribunal Superior
Justícia Catalunya

Josep Creus Pons i
Herminia Pons Prat

L'H2010 SPM, S.A, i
Ajuntament L'Hospitalet

PERI i F2 CREU
ROJA (interessos)

Recurs
327/2012

Jutjat CA 17 BCN

Juan Vacarissas
Grau

L'H2010 SPM, S.A, i
Ajuntament L'Hospitalet

Responsabilitat
patrimonial

Procediment
448/2012

Jutjat Social 10
BCN

L'H2010 SPM, S.A i
Ajuntament
Hospitalet

Néstor López Sierra

Reconeixement de
drets

Procediment
1272/2012

Jutjat Social 9 BCN

L'H2010 SPM, S.A ,
La FARGA i GEMSA,
S.A

Evaristo Moreno i
Manuel Pérez

Reclamació de
quantitat

2.000,00

Petitum
(€)
96.651,55
561.083,46
(*)
22.954,33
792,49
Pendent
Vista
sentència
06/11/2013
194,88

Notes:
(*) Pagat 308.857,00 €. Pendent: 252.226,46 €.

VINTÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a La Farga, a la Comissió Liquidadora de
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la mercantil L’H 2010, a la Intervenció General, a la Secretaria General, a l’Àrea
d’Urbanisme Espai Públic i Sostenibilitat, a la Direcció de Serveis d'Hisenda,
Recursos Generals, Programació I Pressupostos, a la Secció de Patrimoni, i en part
suficient, a la UTE Comcat Aparcaments Masnou-Electricitat, a Empark
Aparcamientos y Servicios S.A., a les entitats financeres, als altres contractistes i
proveïdors, als creditors hipotecaris i als usuaris del dret individualitzat d’us temporal
de places d’aparcament.
VINT-I-UNÈ.- PUBLICAR els anteriors acords, en part suficient, en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament per a la seva eficàcia, en els termes previstos
en l’art. 9.2 l’avocació de competències i 10.3 per les encomanes de gestió, ambos
articles de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i dels procediments de les
Administracions Publiques de Catalunya.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
URGÈNCIA 2.CRÈDITS 77; CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 73/2013 DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ, CRÈDIT EXTRAORDINARI I
198/2013 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
D’acord amb l’informe d’aquesta Intervenció General de data 22 de novembre de
2013, s’incompleix conjunturalment l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa.
No obstant això, donat la inexistència de normativa respecte a les incorporacions de
crèdits amb finançament afectat, a aquests efectes, el còmput per a l’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, s’efectuarà en la liquidació de l’exercici 2013 i
en la aprovació del Pressupost de l’any 2014.” No obstant això, es dóna compte del
dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 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 12 vots en contra 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.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari i
Transferència de Crèdits d’acord amb el que es preveu a l’article 175, 177, 179 i 180
del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
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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, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 77 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 73/2013 en la modalitat de baixa
per anul·lació; crèdit extraordinari (533.908,67 euros) i l’expedient 198/2013 en la
modalitat de Transferència de crèdits (406.086,67 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
92.242.823,65
0,00
92.242.823,65
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.539.136,98
0,00
7.539.136,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
18.803.249,03 2.572.418,02
21.375.667,05
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
71.990.871,05 5.276.791,27
77.267.662,32
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.421.000,00
21.908,48
2.442.908,48
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.108.000,00 5.121.281,93
6.229.281,93
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
0,00 24.142.163,33
24.142.163,33
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
6.500.000,00
6.500.000,00
TOTAL
202.355.080,71 43.634.563,03
0,00 245.989.643,74
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.032.732,85 4.500.297,90
82.533.030,75
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
77.458.172,85 4.044.102,14
81.502.274,99
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.600.000,00
-458.988,95
-406.086,67
4.734.924,38
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.983.735,91 2.632.907,04
406.086,67 20.022.729,62
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.358.000,00 28.153.664,70
-533.908,67 36.977.756,03
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.622.439,10 4.751.604,58
533.908,67 11.907.952,35
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
8.000.000,00
10.975,62
8.010.975,62
TOTAL

202.355.080,71 43.634.563,03

0,00 245.989.643,74

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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URGÈNCIA 3.DICTAMEN PER A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 78; CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 191/2013 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
D’acord amb l’informe d’aquesta Intervenció General de data 22 de novembre de
2013, s’incompleix conjunturalment l’estabilitat pressupostària i la regla de despesa.
No obstant això, donat la inexistència de normativa respecte a les incorporacions de
crèdits amb finançament afectat, a aquests efectes, el còmput per a l’estabilitat
pressupostària i la regla de despesa, s’efectuarà en la liquidació de l’exercici 2013 i
en l’aprovació del Pressupost de l’any 2014.” No obstant això, es dóna compte del
dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 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.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació; crèdit extraordinari i
Transferència de Crèdits d’acord amb el que es preveu a l’article 179 i 180 del Text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 78 del pressupost de
l’ajuntament per a 2013, corresponent a l’expedient 191/2013 en la modalitat de
Transferència de crèdits (273.985,65 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS

INICIAL
92.242.823,65
7.539.136,98
18.803.249,03
71.990.871,05
2.421.000,00
8.250.000,00
1.108.000,00
0,00
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

INICIAL
78.032.732,85
77.458.172,85
5.600.000,00
16.983.735,91
300.000,00
9.358.000,00
6.622.439,10
8.000.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
92.242.823,65
0,00
7.539.136,98
2.572.418,02
21.375.667,05
5.276.791,27
77.267.662,32
21.908,48
2.442.908,48
0,00
8.250.000,00
5.121.281,93
6.229.281,93
24.142.163,33
24.142.163,33
6.500.000,00
6.500.000,00
43.634.563,03
0,00 245.989.643,74
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
4.500.297,90
82.533.030,75
4.044.102,14
81.502.274,99
-865.075,62
4.734.924,38
3.038.993,71
273.985,65 20.296.715,27
0,00
-273.985,65
26.014,35
27.619.756,03
36.977.756,03
5.285.513,25
11.907.952,35
10.975,62
8.010.975,62

202.355.080,71 43.634.563,03

0,00 245.989.643,74

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

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
DICTAMEN 16.LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 14/10/2013 A 15/11/2013 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7823
AL 8820.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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En compliment del que determina l’article 52.1 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. 7823
de data 14 d‘octubre de 2013 al núm. 8820 de 15 de novembre de 2013.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER
DICTAMEN 17.LA JGL A LES SESSIONS NÚM. 37, 38 I 39 DE 22, 28 I 29 D’OCTUBRE I 40, 41 I
42 DE 5, 12 I 19 DE NOVEMBRE DE 2013.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari.
Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 37, 38 i 39 de 22, 28 i 29 d’octubre
de 2013 i 40, 41 i 42 de 5, 12 i 19 de novembre de 2013, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i ICVEUiA, número 18, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que com són dos grups que la proposen, es repartiran el temps,
comença el Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar la moció relativa al projecte de pressupostos
de la Generalitat pel 2014, dir per endavant que aquests pressupostos que es van
presentar a principis d’aquest mes de novembre en el Parlament, són uns
pressupostos que, per dir-ho clar i ras, no ens agraden, uns pressupostos que
consoliden unes retallades que s’han aplicat des de la pròrroga dels comptes de l’any
2012 i, en el que ens trobem, en el tràmit que s’està fent en el Parlament, en què
Convergència i Unió ha canviat de soci pressupostari, però no les línies generals dels
seus pressupostos.
Es mantenen les retallades del voltant de 2.500 milions d’euros que estem patint,
s’estan patint en aquest any 2013 i ens trobem davant d’uns pressupostos que
considerem que podríem qualificar d’antisocials, perquè priven a molts catalans i
catalanes, sobretot aquells més castigats per la crisi, de serveis socials bàsics.
Pensem que, en l’actual situació, es requereix fixar unes prioritats imprescindibles,
per fer front a l’actual context econòmic.
Valorem positivament, perquè no tot han de ser crítiques perquè sí, aquí valorem
positivament que algun dels impostos, com és el cas de l’impost de successions, es
recuperin i, en tot cas, lamentar que no s’hagi fet abans, perquè segurament ens
haguéssim pogut estalviar algunes de les retallades dels serveis públics que hem
viscut en els últims anys.
Pensem que la despesa dels departaments d’educació, salut i benestar social queda
més de 2.000 milions d’euros per sota de la pressupostada, en els mateixos
conceptes, per l’any 2010, que es mantenen les retallades posades en marxa en l’any
2011 i que s’inicia un programa de privatitzacions, sense concretar en aquests
pressupostos.
Hem retrocedit una dècada en despesa social per càpita, fins a nivells del 2004, i en
clau de futur, menys del 5% de les despeses es destina a inversió pública. Aquesta
xifra d’inversió és inferior a la que es va realitzar en l’any 1999 i, evidentment, per
suposat, amb totes les que s’han anat produint des d’aquell any. I aquí, justament en
aquest punt de la inversió, és on concretament la nostra moció volia fer incidència.
La inversió territorialitzada, tal i com es recull en els pressupostos, amb aquesta
nomenclatura, la inversió territorialitzada a l'Hospitalet l’any 2010, va ser de 123.278
milions d’euros, a l’any 2012 ja va ser de 89.945 milions i per aquest 2014 ha quedat
en 17.000 milions. Això significa una reducció del 86% respecte de l’any 2010 i d’un
81% respecte del 2012.
I a la nostra moció el que presentem avui, és tot un reguitzell de compromisos, uns
que són més antics, d’altres de més actuals, que la Generalitat té, no ja amb
l’Ajuntament o amb el govern municipal, sinó amb la ciutat de l'Hospitalet, i el que
demanem és que els grups parlamentaris que tenen representació en el Parlament de
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Catalunya, facin les esmenes oportunes en els pressupostos, per tal d’encabir
aquestes inversions i així complir amb els compromisos vigents, insisteixo, no amb
l’Ajuntament, no amb el govern municipal, sinó amb la ciutat de l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu, no és la primera vegada que portem una moció com aquesta en aquest
Ple, els grups que formem govern, i malauradament tenim la sensació que tampoc no
serà l’última vegada que haurem de presentar aquesta moció, pels compromisos que
no ha fet realitat encara el govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, en aquest
sentit, doncs cal recordar una vegada més, que aquesta manca d’inversió és un
menysteniment, per part del govern de la Generalitat, a la ciutadania de l'Hospitalet, a
la seva gent, i cap d’aquestes inversions previstes, pactades i acordades, cap d’elles
era cap luxe, cap d’elles és cap luxe, sinó que són necessitat per a la cohesió social i
la cohesió territorial de la nostra ciutat.
En aquest sentit, doncs cal destacar, la moció ho diu, però cal destacar els tres
àmbits en els quals particularment estan incidint aquestes retallades a la inversió, en
la despesa corrent ja les patim i les discutirem en un altre moment, però a la inversió
concreta. En el món de l’educació, evidentment, de l’educació dels nostres infants,
com tenim el seriós risc de retrocedir en infraestructures educatives a èpoques que ja
estaven oblidades, als anys 70, als anys 80, estem patint aquesta situació de retrocés
seriós. El risc de convertir el que era una provisionalitat, aquest mòduls provisionals,
en una realitat definitiva o gairebé definitiva o permanent, amb una precarització del
servei d’atenció a les famílies.
El tema de salut, per tant, educació, salut, el desdoblament del CAP de La Florida,
que és un desdoblament que ja està fet, és un edifici que ja està dotat i que ja està
construït i que d’alguna manera, doncs la Generalitat no posarà en marxa, per tant,
continuarà sobredimensionada en aquests moments, aquesta situació, o en el barri
de Sant Josep que, una vegada més, és el barri, al nostre entendre, un dels barris
més damnificats per aquesta manca d’inversió, amb paralització de nou del
desdoblament del CAP de Just Oliveras i fer un CAP nou al barri de Sant Josep, o la
residència de la gent gran en terrenys que ja estan, d’alguna manera, que
l’Ajuntament ja havia posat a disposició de la Generalitat i el que seria, doncs al barri
de Santa Eulàlia també.
I el tema de la línia 9, que per nosaltres no té cap sentit que una inversió com la que
ja s’ha fet a la línia 9 i que només falta acabar, terminar aquesta infraestructura,
perquè si no es fa és una inversió que es pot perdre, que podem perdre tot allò que
hem estat invertint tota la ciutadania de Catalunya en aquest temps, doncs el tema de
la línia 9 afecta i molt a la cohesió territorial de la ciutat, de Barcelona, però també a
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la dinamització futura, econòmica, del nostre territori.
En aquest sentit, insistim, malauradament tenim la sensació que no serà l’última
vegada que haurem de portar una moció d’aquest tipus, demanem a la Generalitat
que tingui la sensibilitat necessària i que tingui, d’alguna manera, el compromís que
va fer en el seu dia amb aquest Ajuntament i amb aquesta ciutat, el porti endavant,
rectifiqui i incorpori en els seus pressupostos, les inversions acordades amb la
població, amb la ciutat de l'Hospitalet.

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

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Sobre los presupuestos de la Generalitat para este año, lo
que tenemos que decir simplemente es en lo que se basan, que son treinta nuevos
impuestos, treinta nuevos impuestos para 2014 y más recortes, y no nos olvidemos
de privatizaciones y venta de activos. Esto es lo que propone el Sr. Artur Mahar
Magandi Mas y sus acólitos de Esquerra Republicana, para el 2014.
Continuamos con la eliminación de una paga a los trabajadores públicos,
continuamos con la reducción de jornada y sueldo del personal interino, y
continuamos con la no aportación a planes de pensiones, ni a Fondo de Acción
Social, ni a productividad, ni a ayudas a comedor, etc. Continuamos con todos los
recortes que el Sr. Mas dijo que tendrían un carácter provisional y que ahora se está
demostrando que de provisionales nada y en lo que se están convirtiendo es en
recortes puramente estructurales. Lo que está haciendo el Sr. Mas es política de
tierra quemada, política de hechos consumados, donde no hay vuelta atrás.
Novecientas mil personas en paro en Cataluña, muchas de las cuales no reciben
ningún tipo de prestación y la única propuesta que hace el Sr. Mas son más recortes
sociales.
Ya sabemos, obviamente, que el grupo de Convergència i Unió, sus dos argumentos
nos dirán que son presupuestos muy sociales, porque es lo que están diciendo por
ahí, y que “Espanya em roba”, porque es el argumento típico y tópico que oímos
siempre. Por un lado tenemos que decir que de presupuestos sociales nada de nada,
ya que siguen eliminando las pagas extras y manteniendo todos los recortes. No hay
prácticamente ninguna partida social que suba respecto del 2012. En su mandato lo
único que hay es reducción en las partidas de inversión, en educación, en ocupación,
en salud, etc. Mantener todos los recortes de estos años y decir que son unos
presupuestos sociales, obviamente es faltar a la verdad. Es una gran mentira y eso
se demuestra en que en el gasto por persona estamos en el mismo nivel que hace 10
años. Luego, el otro argumento que oiremos seguramente, es que España nos roba,
pues miren, hay comunidades que tienen un déficit fiscal mayor que Cataluña, que
están bajando impuestos, hay comunidades que tienen un déficit fiscal mayor que

…/…

81

Cataluña, que pagan la paga extra a sus trabajadores públicos, más bien son todas
las comunidades y Cataluña somos la única que no se está pagando la paga extra a
los funcionarios públicos.
No nos podemos olvidar, obviamente, de dos detalles más. Por un lado, la absoluta
opacidad en cuanto a qué edificios públicos venderán y de dónde saldrán los
ingresos que ustedes prevén, una opacidad que creemos viene derivada, más que
nada, de la improvisación, del desconocimiento absoluto y del descontrol que tienen
para cuadrar unos presupuestos, con gastos como 225 millones de euros para TV3 o
10 millones de euros para la consulta independentista. Y, por último, y no por eso
menos importante, los constantes incumplimientos con los ayuntamientos,
incumplimientos que afectan a educación, gente mayor, obra pública, transporte,
sanidad, etc, incumplimientos que afectan, más allá del Ayuntamiento como
institución, a sus ciudadanos. En este caso concreto, a los ciudadanos de Hospitalet,
como siempre, vemos que en esos presupuestos es la clase trabajadora la más
perjudicada.
No vamos a hacer la lista de incumplimientos que tienen con esta ciudad, ya que en
la moción están realmente bien explicados, pero por eso, más allá de votar a favor o
en contra de una moción, les pediríamos a ustedes, señores de Convergència i Unió,
que defiendan a nuestra ciudad, a su ciudad, y exijan a Artur Mas que cumpla sus
compromisos con la ciudad de Hospitalet.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, el grup de Convergència i Unió ens tornarem a explicar
sobre un tema que entenem que està més que explicat, però vostès, la màxima
intenció com a grups municipals molts de vostès, és portar temes d’àmbit de debat
del Parlament. Aclarir-li que hi ha un error important Sr. Belver, diu que s’havien
gastat més de 100.000 milions a la ciutat, no, els pressupostos de la Generalitat
actualment són de 22.000 milions, és a dir, que seria xauxa, seria una cosa..., vull dir,
posem les xifres com són, perquè en cap cas són les que vostè deia, ho multiplicava
per 1.000 i, per tant, produïa una distorsió més que rellevant.
Anant estrictament al que és la moció, vostè començava dient, són un pressupostos
que no ens agraden i això vostès ho han sentit a dir pel propi conseller Mas Colell,
pels diferents portaveus per part del govern o per part del grup parlamentari i també
per mi mateixa, doncs m’ho sentiran dir ara, tampoc són uns pressupostos que ens
agradin a nosaltres, a ningú li agrada presentar uns pressupostos que tenen menys
recursos, menys diners, que en anys anteriors. I això no és fruit de la voluntat del
govern de Catalunya, disposar de menys recursos, sinó que aquesta és una realitat
que se’ns imposa, en la qual, doncs en quatre anys el govern ha perdut a l’entorn del
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22% dels diners dels que disposava per poder fer polítiques, i aquesta és una realitat
que, lògicament, després es veu en els pressupostos.
I quina pretensió han tingut aquests pressupostos de la Generalitat, doncs mirin,
protegir l’estat del benestar i contribuir a la recuperació econòmica. Aquests són els
dos grans pilars que aquests pressupostos tenen i si vostès volen, poden fer
l’exercici, que el saben fer perfectament, i saben que evidentment hi ha menys
recursos, però proporcionalment hi ha més diners en aquestes partides, tant en el
que és l’àmbit de polítiques socials, que proporcionalment, insisteixo en el tema de
proporcionalment, no en xifres absolutes, evidentment, proporcionalment hi ha més
diners que mai, perquè representa més del 71% en aquesta matèria, quan en l’època
en la que manaven vostès era a l’entorn de com a màxim del 67% i, per tant, aquest
és un esforç rellevant que es fa.
I vostès han vist que hi ha partides específiques a la gent que ho requereix més i, per
tant, el que és a l’entorn del PIRMI, la pobresa infantil, els habitatges de protecció
social per a persones que han patit desnonaments i, per tant, aquest és un esforç que
amb les possibilitats que es tenen, s’hi fan. I són uns pressupostos que tenen com a
objectiu generar activitat econòmica i crear llocs de treball, que aquest és l’element
clau, veritablement, per poder sortir d’aquesta situació. I, per tant, en aquest sentit, hi
ha instruments, com l’Institut Català de Finances i d’altres, que es veuen potenciats,
com és en l’àmbit del turisme, si s’entretenen una mica en els pressupostos ho
veuran, o en el que és la formació professional i, per tant, el poder fer que les
persones tinguin més capacitats a l’hora de buscar feina.
A partir d’aquí, sí, menys inversions, sí, sí, també en aquesta ciutat, com a tot arreu,
algunes d’elles, ho saben i ens hi podem entretenir, però jo crec que no cal, algunes
d’elles ja havien d’haver estat fetes, perquè són d’acords que vénen de l’any 2005 i
que, per tant, tenien termini de l’any 2007, de l’any 2008, i doncs sí, no es van fer ni a
l’any 2007, ni al 2008, i tampoc es faran ara en el 2014, certament, tenen raó a dir
que en el 2014 no es farà allò que algunes d’elles estaven previstes al 2007, al 2008.
Però segurament aquesta moció, certament molt dura, té menys raó de ser ara que
mai, en el sentit que vostès saben que s’ha de fer un gran esforç per donar respostes
a allò que és més imperiosament necessari de donar-hi una resposta per part del
govern i és en aquesta línia que estan plantejats els pressupostos.
Em sembla que no cal que ens entretinguem en si hi ha un terreny de l’Ernest Lluch
que no és vàlid, que si l’altre, això havia d’estar fet des de l’any 2006 i a l’hora de la
veritat encara no està pendent, a mi em sembla que entraríem, si vostès volen, en
l’anècdota de tots i cadascun dels casos i em sembla que el que és, al menys per part
nostra, rellevant, és la situació del moment, la duresa del moment, i la resposta que
en tot cas el govern de Catalunya mira de donar per, insistim, apuntalar dos temes
que són bàsics, un que és el tema, lògicament, de tot el que representa la protecció
de l’estat del benestar i, per una altra banda, doncs la contribució de la recuperació
econòmica.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Como el Partido Popular va a presentar, luego más tarde,
su propia moción respecto a los presupuestos del 2014 de la Generalitat, seré breve
al respecto. El Partido Popular va a apoyar la moción que presenta hoy el Partido
Socialista junto con Esquerra Unida i Alternativa, porque además creemos que son
buenos para la ciudad los proyectos e inversiones que en esta moción se indican.
Creemos que además son necesarios para un mejor desarrollo de nuestra ciudad,
desde el ámbito tanto social, como económico y, por tanto, ya les anuncio el voto
favorable.
Asimismo, también pediremos a nuestros diputados en el Parlamento de Cataluña, no
solamente a los que tenemos aquí en nuestra ciudad, sino al resto de diputados en el
Parlament, que den apoyo a las propuestas que incluye esta moción, que también en
gran medida figuran en la moción que luego más tarde presentará el Partido Popular,
porque creemos que es sencillamente lo que necesita la ciudad de Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si volen fer un altre torn, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, molt breument Sra. Alcaldessa. Miri Sra. Borràs, jo he intentat, tant en la redacció
de la moció, com en la presentació, ser el màxim prudent, ja he vist que no he fet cap
escarafall i no he volgut fer sang, perquè també, com a membre d’un govern, en
aquest cas, d’un govern municipal, som molt conscients de la situació general del
país i, evidentment, també de la ciutat, però crec que hi ha coses i coses, o sigui,
nosaltres, evidentment, sabem que no és un moment en què tothom o tots els
governs puguin fer tot allò que volen o que voldrien, som conscients, però nosaltres
sempre els hi hem dit el mateix, és una qüestió de prioritat, i nosaltres entenem que
en aquests pressupostos la prioritat està malament orientada i que aquells elements
que són fonamentals, entenem nosaltres, donada la situació, és justament on no
s’estan posant els diners.
Pensem que no és una bona idea rebaixar la inversió als nivells de l’any 1998, no
creiem que això ajudi a la recuperació econòmica, que la renda per càpita, o sigui,
que els diners per càpita que es destinen als elements socials vertebradors de les
polítiques bàsiques, de polítiques socials, són els mateixos que fa deu anys, creiem
que això tampoc és incidir en això. I, per tant, nosaltres ja han vist que no hem entrat
en comparacions, no haurien de posar diners aquí i els haurien de posar allà, no, no,
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escolti, això és un exercici de govern, els governs han de saber quines són les seves
prioritats i el que no compartim justament són aquestes prioritats. Però ja li dic que
pensem que sí que val la pena fer notar allò que entenem que hauria de ser prioritari i
que en el desenvolupament de les seves polítiques, en la presentació dels seus
pressupostos no ho són.
Vostè al final de la seva intervenció deia, per nosaltres hi ha dos pilars bàsics, un és
el benestar social i, per tant, poder mantenir aquest benestar, i un altre fer el possible
per incentivar, per ajudar a la recuperació econòmica, pensem que aquests
pressupostos no compleixen cap d’aquests dos requisits, per això portem la moció. Ja
sabem que no ens podem gastar el que volem, d’aquí un mes l’Ajuntament portarà
els seus pressupostos i no són, segurament, els pressupostos que tots voldríem, que
ens agradaria que fossin molt més i destinar més recursos a moltes més coses, però
sí en l’ordre de prioritats és allà on discrepem.
I senzillament després, sí, acceptar-li el que vostè deia, he multiplicat per 1.000 les
xifres, diguéssim que “en el fragor de la batalla”, com normalment vénen expressats
en milers d’euros, evidentment les xifres que he donat s’han de dividir per 1.000, que
ningú s’espanti, perquè és el que he dit dividit per 1.000.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, “ojalá” hagués estat aquesta xifra. Sr. Salmerón, ara ja pot utilitzar el seu
torn.

SR. SALMERÓN
Molt breu, molt breu, a veure, nosaltres entenem que estem en una situació de crisi
econòmica, evidentment, però és que les inversions que reclamem en aquesta moció
i les que vam fer també l’any passat, insisteixo, no són inversions d’aquelles que
puguin ser prescindibles. D’allò que podem prescindir, perquè és un luxe, perquè hi
ha situacions que sí que podem dir, bé, això ara no és prioritari, poden esperar-se,
però cap d’aquest elements, d’aquestes inversions que estem anomenant en aquesta
moció, són cap luxe, sinó que són necessitats, perquè en una situació com aquesta,
en una situació com la que estem vivint, si no invertim i ens quedem com estàvem
l’any passat, no ens quedem igual, sinó que retrocedim.
Si hi ha un increment de població en edat escolar i no creem les places necessàries,
no ens quedem igual, sinó que estem incrementant la ràtio i, per tant, estem
empitjorant l’educació pública. Si incrementa la població sanitària, la població en un
determinat barri i no dotem de places assistencials en aquest sentit, no ens estem
mantenint i quedar-nos com estàvem l’any passat, sinó que estem endarrerint la
qualitat de vida. I el que és sospitós, és que precisament sigui en les ciutats on més
necessitats calen, aquests recursos, aquestes inversions, en aquests sectors, és
precisament aquelles ciutats les que més estem patint les retallades en les
inversions.
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I, per tant, atenent aquest esperit que, en una situació com aquesta, cal reforçar les
situacions d’emergència i cal posar mans i mànigues per millorar i per fomentar la
cohesió social, és pel que pensem que aquests pressupostos de la Generalitat són
erronis des d’aquest punt de vista i, per tant, mereixen i cal que el govern de la
Generalitat i que el grup municipal de Convergència i Unió, ens ajudin a fer aquest
element de pedagogia i aquest element de convèncer al govern de la Generalitat,
perquè inverteixi a l'Hospitalet i perquè inverteixi en mantenir la qualitat i els
estàndards de qualitat en l’ensenyament públic, en la sanitat, de la ciutat de
l'Hospitalet i de ciutats com la nostra, en el nostre entorn.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha res més, passaríem a la següent moció, la del Partit Popular i
Convergència i Unió.

SRA. SECRETÀRIA
Per aclarir dos posicionaments de vot, Convergència i Unió vota en contra i
Plataforma a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 18; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 18.- RELATIVA AL
GENERALITAT PER AL 2014.

PROJECTE

DE

PRESSUPOST

DE

LA

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares;i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants 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:

El passat 5 de novembre es va presentar al Parlament de Catalunya, el projecte de
Pressupost de la Generalitat per al 2014.
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Un projecte de pressupost que torna a oblidar els compromisos de la Generalitat amb
la ciutat de L’Hospitalet en moltes de les demandes d’inversió llargament
reivindicades pels nostres ciutadans i ciutadanes i d’altres, que a més, són d’una gran
importància estratègica per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el conjunt de
Catalunya.
En el projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2014, al seu Annex
d’Inversions Reals, dins les inversions territorialitzades, podem observar que més del
50% dels 17 milions que assignen a la nostra ciutat, van destinats a grans centres,
consorcis hospitalaris i entitats sanitàries d’àmbit català ubicades a la nostra ciutat;
que altre 20% d’aquesta inversió va destinat a finalitzar obres ja iniciades, o bé, que
porten temps paralitzades com és el cas de l’institut Can Vilumara o la urbanització
de la superfície del pou de la L9 al Gornal.
Els pressupostos si que contemplen la construcció de habitatge assequible per a
joves a Ca n’Arús, així com la construcció del nou CAP del Gornal, que recordem que
esgotava ja el termini per desallotjar l’antic edifici i les obres per fer accessible
l’estació de metro de Just Oliveres.
El Grup Municipal del PSC a través dels seu grup parlamentari, ha presentat diverses
esmenes a aquests pressupostos demanant que s’incloguin partides pressupostàries
per a inversions tan importants per a la nostra ciutat com:
-

La instal·lació de nous mòduls prefabricats provisionals a les noves escoles
Paco Candel i Ernest Lluch, així com la redacció del projecte de construcció
d’ambdues escoles.

-

La substitució dels edificis de les escoles Bernat Metge, Busquet i Punset,
Frederic Mistral, Joaquim Ruyra i Milagros Consarnau.

-

Les obres pendents a les escoles Pau Vila, Pau Sans i Menéndez Pidal.

-

La redacció del projecte i construcció de nous CAP al barri de Sant Josep, al
barri de Santa Eulàlia i l’habilitació i posada en funcionament del nou CAP
al barri de la Florida.

-

La construcció d’una residència de gent gran al Barri de Sant Josep.

-

L’execució de la connexió de l’Aeroport del Prat amb la ciutat de Barcelona
mitjançant la L-9, posant en funcionament el tram que va des de l’estació de
Collblanc fins l’estació Entre Pistes de la nova Terminal de l’Aeroport del
Prat, que permetrà interconnectar amb FGC a l'estació de Plaça Europa;
amb la L1 a l'estació de la Torrassa i amb la L5 a l'estació de Collblanc (el
pressupost només contempla el Tram 2 a Zona Franca de la L9).

-

El condicionament i les instal·lacions necessàries per a la posada en marxa
de l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro, que ha de servir per
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connectar el Tram amb el Metro.
Considerem inaudita la manca d’inversió en temes de tal importància estratègica per
Catalunya com és el cas de la Línia 9 fins l’Aeroport o d’altres que palesen el
menyspreu absolut per necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet en demandes tant necessàries com la construcció de les noves escoles
Paco Candel i Ernenst Lluch, (o com a mínim la instal·lació de nous mòduls) o la
construcció de nous CAPs a Santa Eulàlia, Sant Josep i la posada en marxa del ja
construït a la Florida.
Com que la obligació dels grups municipals ha de ser posar-se al costat dels veïns i
veïnes de la seva ciutat, per sobre del color que governi i vetllar pels seus interessos i
en benefici de la ciutat i dels seus ciutadans.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC i d’ICV-EUiA proposen a l’Ajuntament en
Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- L’Ajuntament de L’Hospitalet manifestarà al Govern de la Generalitat el seu
rebuig institucional al pressupostos de 2014 que no es corresponen amb moltes de
les necessitats de la ciutat ni dels seus ciutadans.
SEGON.- Demanar als grups parlamentaris que no donin suport a aquests
pressupostos tal i com han estat presentats i facin les esmenes necessàries per a
què s’habilitin les partides necessàries per dur a terme les inversions que es
mencionen en aquesta moció
TERCER. - Demanar als/a les diputats/des al Parlament de Catalunya de la ciutat de
L’Hospitalet, que defensin aquestes esmenes, vetllant pels interessos dels ciutadans i
ciutadanes de L’Hospitalet per sobre del color que governi la Generalitat de
Catalunya.
QUART.- Donat trasllat als diferents grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i
als representants del Consell Social de Ciutat de L’Hospitalet.

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PP i CiU,
número 19, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sí, aquest any suposem que com altres anys, però nosaltres
hem sigut coneixedors, amb tota sinceritat, això els hi he de dir, aquest any 2013 hi
ha hagut a la nostra ciutat dues joves que han estat guanyadores, o podríem dir
guardonades, amb el premi extraordinari de batxillerat. Aquest no és un tema menor,
que dues joves de la nostra ciutat hagin excel·lit en l’àmbit acadèmic, és un tema
rellevant. És un tema rellevant, perquè vol dir que a la nostra ciutat hi ha la capacitat
de donar persones amb un alt valor, per una banda intrínsec, però per un altre també
acadèmic de les pròpies escoles, dels IES de la nostra ciutat i, per tant, un valor,
insistim, educatiu en aquest sentit i acadèmic rellevant, i a nosaltres, doncs vostès ho
han pogut veure, perquè, a més a més, n’hem fet notes de premsa, hem cregut que hi
havia un cert, com ho podríem dir, un cert menysteniment en el mateix.
Perquè creiem que precisament en un moment de dificultats com el que estem vivint
ara, moments de grans dificultats en els quals la vida més que mai és un repte, és
veritablement una conquesta el futur en cada moment, val la pena posar en valor tot
allò que representa d’excel·lir, del que és de l’esforç, haver-ne tret un bon resultat i,
per tant, en aquest sentit, ens semblava que si hi ha altres institucions i altres àmbits
del món, no simplement institucional, sinó també econòmic, han donat valor a això,
ens semblava que la nostra ciutat, més que cap altre, ho havia de fer sobre les
nostres dues joves que havien obtingut aquest premi extraordinari de batxillerat.
És en aquest sentit que nosaltres creiem que hauria d’haver-hi, i així ho manifestem,
doncs una rebuda institucional en aquestes dues joves, també, perquè no, doncs als
directors de les escoles o com a mínim traslladar-los-hi, doncs les nostres
felicitacions als directors de les escoles a les quals han anat i, per una altra banda,
nosaltres, encara que no ho posa estrictament la moció, també, perquè no, doncs ser
notícia i notícia rellevant en el diari municipal de la ciutat, doncs posant, si vostès em
permeten, són d’aquells casos que són exemplificadors i estimulants de cara als nens
i als joves de la nostra ciutat. És en aquest sentit que nosaltres hem presentat
aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament, Sr. Ordóñez.
SR. ORDÓÑEZ
Plataforma per Catalunya votarà favorablement en aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Avanço que votarem, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, votarem favorable aquesta moció, perquè sempre em
semblaran poc els reconeixements que fem, que puguem fer a l’excel·lència
educativa a la nostra ciutat i, per tant, estem d’acord en fer aquest acte institucional
de rebuda de les alumnes J.S. i L.P., dels instituts Bisbe Berenguer i l’escola Tecla
Sala, respectivament.
El que passa és que és una moció que ens sobte alguna de les frases que vostès
deixen anar, en les quals posen en dubte que no s’hagi reconegut suficientment a
aquestes alumnes de la ciutat, aquests premis. És curiós que no trobi problema, el
seu grup parlamentari, en retallar 1.100 milions d’euros en educació, i ara semblen
escandalitzats perquè no es faci un acte institucional per rebre dues alumnes que han
estat, ja els hi dic, ja els hi avanço, suficientment reconegudes, però, a més a més,
farem aquest acte institucional, si l’Alcaldessa ho té a bé.
Els hi he de dir que, malgrat els seus retalls, la nostra ciutat ha mantingut
l’excel·lència educativa, avui m’han passat la dada i mantenim el 90%, el curs passat,
el 90% dels nens de sisè van aprovar amb garanties aquest curs. I els hi avanço que
el millor homenatge que podrien fer vostès a l’excel·lència de la nostra ciutat, és
retornar-nos els dos milions d’euros que ens han tret en serveis educatius municipals,
en els tres anys que porten com a govern.
I li dic perquè crec que ja reconeixem suficientment aquestes alumnes, però que
encara i tot farem aquest acte, si l’Alcaldessa ho troba bé, li dic perquè nosaltres el 14
d’octubre vam saber per la premsa, ja els hi avanço, que el departament
d’Ensenyament havia premiat aquestes alumnes amb un premi extraordinari de
batxillerat, l’Ajuntament no va ser convidat a l’acte, ni l’Alcaldessa, ni aquest regidor
que els hi parla. Per tant, no vam poder assistir a aquest acte, i no només no vam ser
convidats, sinó que no vam rebre cap comunicat informant que s’havia distingit amb
el premi a les alumnes, ho vam saber per la premsa. I això passa, i també li he de dir,
això passa des de fa tres anys, abans no passava, amb el govern d’esquerres no
passava. No podem saber quins premis tenen els més de 40.000 alumnes de la
nostra ciutat, no ho podem saber si no ens ho diuen, si la institució que els premia no
ens ho diu.
L’excel·lència d’aquestes alumnes, ja els hi dic, que va ser premiada amb anterioritat
que no pas ho fes la Generalitat, a les jornades científiques, la J.S. va rebre el premi
al millor treball de recerca en l’àmbit d’igualtat de gènere, i la L.P. va rebre una
menció honorífica al seu treball de recerca. Em consta que l’Associació de Joves
també les va premiar i les va reconèixer públicament, a la nit dels estudiants. I jo
personalment, com sempre he fet, els hi he enviat una carta, un escrit de felicitació,
aquest novembre.
Aquesta regidoria, tan aviat que té coneixement que algun alumne ha estat premiat,
felicita l’alumne, ho vaig fer el 19 d’abril del 2010, al Centre d’Estudis Joan XXIII, tinc
totes les cartes aquí, ho dic perquè ja intueixo que pensen que vaig escriure les
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cartes a reacció seva, però el 19 d’abril de 2010 era anterior i ja vam felicitar al Joan
XXIII. El 10 de setembre del 2010 ja vam felicitar l’Isaac García, alumne de l’Institut
Santa Eulàlia, pel premi Auriga 2010. El 16 de juny de 2010 vam felicitar a Junjie Ji,
alumna de l’Institut Rubió i Ors, pel segon lloc en el concurs “Fem matemàtiques” i el
16 de juny de 2010 també vam felicitar per carta, a Cristina Espinosa, alumna de
l’Institut Margarida Xirgu, pel seu premi de recerca de la Universitat Ramón Llull.
Com deia al principi no hi ha cap problema en fer aquest acte de reconeixement si
l’Alcaldessa està d’acord i que ella i jo mateix, doncs fem aquesta rebuda
institucional, a partir d’ara, a tots aquests alumnes que rebin aquests premis. Però
caldrà marcar també en quins tipus de premis es fan aquestes recepcions o no,
perquè afortunadament a la nostra ciutat hi ha molts alumnes que reben premis cada
any. En tot cas, el que sí que li demanaré a la Sra. Borràs és que traslladi al
departament d’Ensenyament la necessitat que ens convidin o com a mínim ens
comuniquin, quan aquests alumnes de la nostra ciutat, doncs reben algun premi, i
que no ens haguem d’assabentar, bé per la premsa o bé per la nota de premsa que
fa Convergència i Unió. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Jaume Graells.

SR. GRAELLS
Sí, nosaltres votarem favorablement a la moció, només dues observacions. La
primera és que aquests premis extraordinaris no són cap novetat, portem molts anys
des del departament d’Educació, reconeixent aquesta excel·lència d’aquests
alumnes, que han de treure una nota mitja superior a 9, després es presenten a unes
proves, hem de dir que aquests premis donen dret a participar en un concurs d’àmbit
estatal, per tant, és una iniciativa que té una dimensió estatal, no sé si això acabarà
d’agradar, però al menys a mi em sembla magnífic, i no té cap novetat en aquest
sentit. L’única diferència és que, al menys parlo amb coneixement de causa en
l’etapa en la que jo vaig participar en l’organització d’aquests premis, que es donava
molta importància a la participació del món municipal, i era habitual que en la
recepció al Palau de la Generalitat, amb el President, doncs també hi haguessin els
alcaldes, els regidors, etc.
Fent un exercici bàsic que, per cert, apareix a la Llei d’educació i que jo contemplo
amb molta tristesa aquestes situacions, l’emoció aquesta és un exemple de manca de
corresponsabilitat entre administracions, això no s’hauria de donar, jo crec que aquí
ha d’haver, no diria lleialtat, però sí una certa cortesia a l’hora de informar a una
administració que també està implicada en el dia a dia educatiu, com és
l’administració municipal, de comunicar aquestes coses. Hi ha alguns aspectes del to
de la moció que no m’acaben d’agradar, per descomptat que tots estem d’acord en
fomentar l’excel·lència, precisament on tenim una mancança important de manca
d’alumnes excel·lents en el nostre país.
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I ja només per acabar, una segona observació, jo crec que el millor reconeixement
també que podem fer als alumnes excel·lents, és, com a mínim, que puguin albirar
que en el futur quan acabin la carrera, tindran feina en el seu país o fins i tot també
podran dedicar-se a la recerca en el seu país, i aquest seria el millor reconeixement a
l’excel·lència, cosa que com sabem no està passant i estem tenint una fuita
d’alumnes brillants que aquest país no es pot permetre i pocs s’està fent en aquest
sentit. I no són excuses la crisi econòmica, no és cap excusa la crisi econòmica, al
contrari, la crisi econòmica ens hauria de carregar les piles per fer que els alumnes
més brillants es quedin en el nostre país, cosa que en aquests moments no està
passant, i aquest seria el millor reconeixement per aquests alumnes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, hi ha alguna intervenció? Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies, breument, unes quantes coses. Estem d’acord, és interessant o seria
necessari i bo, que els alumnes tinguessin la possibilitat, vostè diu els més brillants,
tots ells, de quedar-se, ara, com alumne, jo si estigués en la seva pell, jo no ho faig
fer, però ara és una mancança que sens dubte, crec que sortir, veure quines són les
realitats educatives en altres àmbits, són més que interessants. I, per tant, aquest és
un tema personal, que els hem de poder, una cosa no treu l’altre, els hem de poder
garantir que puguin estudiar en aquest país o que puguin tenir feines interessants en
aquest país, però sens dubte la sortida en el món i veure altres realitats, això sempre
és enriquidor, i és en aquest sentit que ho dic.
Més enllà d’això, em deia el Sr. Lluís Esteve que intuïa, intuïa no, jo li vaig dir a la
Comissió de Presidència que la seva carta va arribar després, aquesta és una realitat
objectiva, perquè al final aquesta ciutat és petita i desconeixem, hi ha nivells de
confiança que ho saps i, per tant, això és una realitat.
Tota una altra sèrie de coses, escolti’m, aquest és un tema que no surten els seus
noms a la premsa, no, no surten, en cap cas, no surten els seus noms a la premsa,
surten sí a la pàgina web d’Ensenyament i també a la pàgina web de Presidència,
quan hi ha la recepció, perquè primer hi ha el premi que és al juliol i després hi ha la
recepció que és a l’entorn d’aquesta data que vostè ha dit, el 14 d’octubre. Per tant, a
partir d’aquí, escolti’m, les coses són així i la realitat ha estat aquesta, i nosaltres ho
vam saber perquè vam voler tenir interès si hi havia alguna persona de la ciutat, vam
veure la notícia en el diari “El periódico”, vam voler veure si hi havia alguna persona
de la ciutat que havia guanyat aquests premis i n’hi havia dues.
A partir d’aquí, escolti’m, ja els hi diran vostès si creuen que han de ser convidats, jo
crec que no els he de fer de recaders de ningú, suposo que vostès ja poden dir-ho a
qui convingui, doncs que creuen que han de ser convidats, jo això sí, jo crec que no
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està ni de més, ni de menys, el que és segur és que aquest àmbit, sobretot aquest, sí
que és un mèrit molt personal i, en aquest sentit, és bo que sigui així, perquè dóna la
possibilitat que gent de moltes diferents procedències, tan des d’un punt de vista de
països diferents, de realitats socials ben diferents, d’escoles, com veiem a la nostra
ciutat, ben diferents, poden accedir-hi, per tant, la capacitat i l’esforç personal i, en
aquest sentit, també de la família que hi està posada, doncs jo crec que és, al cap i a
la fi, el mèrit, si em permeten, és d’ells. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, si no passaríem al següent bloc.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 19; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 19.- PER RETRE RECONEIXEMENT A LES HOSPITALENQUES
GUARDONADES AMB EL PREMI EXTRAORDINARI DE BATXILLERAT.
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:

Atès que els premis extraordinaris de batxillerat constitueixen el reconeixement oficial
dels mèrits de l'alumnat que demostra una preparació d'excel·lència en aquesta
etapa.
Vist que els premis extraordinaris de batxillerat són un estímul més per als alumnes i
un reconeixement oficial de l’excel·lència en els estudis de batxillerat. Són també una
mostra de la constància i compromís pel treball compartit entre estudiant, professorat
i família.
Atès que, enguany, dels 23 alumnes guardonats amb el Premis Extraordinaris de
Batxillerat hi ha dues noies de l’Hospitalet.
Atès que la ciutat de l’Hospitalet ha de cuidar, fomentar i valorar el talent de la seva
ciutadania i ha de ser capaç d’utilitzar-lo en favor de la imatge de la ciutat i exposarho com a referent.
Vist que el guardó aconseguit per aquestes dues joves hospitalenques, atès els
valors que aquest representa (esforç, responsabilitat, treball,...) i el mèrit que
comporta, pot ser un exemple pels joves de la ciutat que estan cursant els seus
estudis.
Atès que aquestes dues joves han estat rebudes pel President de la Generalitat i han
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rebut el reconeixement de diferents personalitats del país.
Atès que creiem necessari que aquestes dues joves també siguin valorades i
reconegudes a la seva pròpia ciutat.
Donat que el fet que una ciutat no cuidi i estimi el seu talent propi és un greu topall
alhora de fomentar el sentit de pertinença i l’orgull de ciutat.
Per tot l’ anteriorment exposat els Grups Polítics del PP i de CiU, proposen a
l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent acord
PRIMER.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a organitzar una rebuda institucional
amb l’objectiu que el Consistori, en representació de la ciutat, pugui reconèixer el
gran mèrit obtingut per aquestes dues joves hospitalenques guanyadores del Premi
Extraordinari de Batxillerat.
SEGON.- Fer extensiva aquesta rebuda institucional als directors dels instituts on
aquestes dues joves han cursat els seus estudis de forma excel·lent per tal de poder
agrair l’esforç i la dedicació demostrada.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a les AMPA’S de les escoles de la ciutat.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 20, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la presenta la Sra. Dolors Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. A mi és de les mocions que m’agradaria de debò no haver
de presentar, perquè voldria dir que la situació és una situació de normalitat, però
lamentablement no és així. Em sorprèn l’optimisme amb el que el grup de
Convergència i Unió, doncs han vist els pressupostos de la Generalitat, de debò que
jo me’ls he mirat també amb entusiasme, pel que feia referència a serveis socials, i a
mi l’optimisme de debò que em falla per tot arreu. I aquesta moció estaria relacionada
amb el que nosaltres pensem que és la voluntat del govern de l’Estat i de la
Generalitat, a què la Llei per a l’autonomia personal i atenció a la dependència acabi
morint per inanició.
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L’últim cop, en aquest estat de coses, doncs ha estat la suspensió, des del mes
d’agost, de la possibilitat d’assignar PIAS amb la prestació econòmica que té a veure
amb la vinculació al servei residencial. Aquesta prestació, com tots vostès saben,
ajudava a pagar part del servei residencial de la persona depenent, mentre el
departament de Benestar i Família, doncs no podia oferir-li una plaça pública. I a
aquesta prestació normalment s’hi afegia sempre la pensió del depenent i, en molts
casos, una aportació municipal tal com d’uns 145.000 euros aproximadament a l’any.
Aquesta decisió que s’ha pres de suspendre la prestació econòmica vinculada a
servei residencial, ha comportat que molts depenents no puguin accedir a una plaça
de residencia sense l’aportació de la Generalitat, només amb les seves pensions
sembla poc probable que puguin pagar els 1.600, els 1.800, fins i tot els 2.200 euros,
que pot costar una plaça pública al mercat. I també que des de l’Ajuntament haguem
d’augmentar el pressupost destinat a aquestes situacions d’urgència, abans dèiem
que eren uns 145.000 euros els que aportàvem a l’any, i ara hem fet una progressió
més o menys tenint en compte la quantitat de persones depenents que ho poden
necessitar i estem calculant que haurem de posar uns 400.000 euros. I ja no sabem
quant temps durarà aquesta mesura, tirem llarg i pensem que, com a mínim, durarà
un any, i seria també desitjable que l’Ajuntament no sempre hagués de fer de crossa
de competències que corresponen a la Generalitat i poguéssim realment destinar els
diners allò que sí ens correspon i que ve per cartera de serveis a serveis socials.
A l’agost van dir que serien dos mesos, hores d’ara estem al mes de novembre i de
moment la suspensió d’aquesta prestació econòmica vinculada a servei residencial,
doncs s’ha allargat de tal forma que sembla que tingui un caràcter indefinit. Diuen que
quan ens recuperem econòmicament, això no hi ha economista més brillant que ens
pugui dir quan passarà, diferències entre ells sí, però concrecions no, i això realment
fa molt difícil treballar en l’àmbit de la dependència des del propi Ajuntament. I que si
tenim en compte, a més a més, que el temps d’espera d’una plaça pública de
residència és de quatre anys aproximadament, doncs aquesta mesura encara
allargarà una mica més les llistes d’espera.
Hi ha d’altres motius de preocupació que van afegits a les suspensions del PIAS amb
PEB, que són, bé, que s’incrementa el copagament per plaça residencial, jo he anat
mirant els pressupostos, jo he vist que les persones depenents que necessiten d’una
plaça residencial, tindran un promig de 200 euros més de copagament cada mes. I
que també s’estan baixant les ràtios de professionals als serveis residencials, amb la
qual cosa també fa dubtar que la qualitat pugui ser la mateixa.
I una qüestió que ens preocupa a tots, sabem que aquesta Llei no va ser una llei que
s’acceptés de bon grau, envaïa competències, però sí que es va prometre una llei
catalana d’atenció a la dependència, llei catalana que esperem amb entusiasme, i
que sí que és cert que ens agradaria sobretot que no s’assemblés al viure en família,
aquella ja la vam tenir, ja la vam experimentar, i ara necessitaríem una llei que
tingués un caràcter universal.
I fer esment que a la nostra ciutat tenim 3.500 persones amb grau I, aquestes
persones no rebran cap prestació de la Generalitat fins el 2015, perquè es va ajornar,
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en aquest cas, el poder-la rebre quan tocava, que era al 2011. Dir-los que, en funció
de les necessitats, aquest Ajuntament dóna suport a 535 persones depenents,
d’aquestes 3.500, però sí que ens agradaria que o activen definitivament la llei per
l’atenció a l’autonomia personal i a la dependència o definitivament donen el pas i
tenim un marc legislatiu amb el qual puguem estar tranquils i sabent quin paper hem
de fer cadascú, què hem d’aportar cadascú i que les competències quedin clares, de
tal forma que l’Ajuntament no hagi de suplir els dèficits, en aquest cas, econòmics de
la Generalitat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, ara pel posicionament de tots els grups polítics, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, òbviament, Plataforma per Catalunya hem fet el
posicionament en contra dels pressupostos per aquest any, la Llei de la dependència
és una vessant més que està contemplada en els pressupostos, en quant a la
quantitat, òbviament estem en contra de totes les retallades que s’estan fent i
remarcar simplement, per no repetir tot el posicionament sobre pressupostos i tot el
que hem repetit moltes vegades, una cosa que ha dit la Sra. Fernández, que és cert
que han dit que serà una retallada provisional, però lamentablement, com totes les
que està fent el govern de Convergència i Unió, s’estan convertint en retallades
estructurals. Per tot això i per repetir una altra vegada el nostre posicionament,
simplement dir que votarem a favor d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa votem
favorablement de la moció i ho fem, ho hem dit abans en l’altra moció, i també
després quan expliquem les nostres, en aquesta situació el que es demostra, una
vegada més, és que el govern del Partit Popular i el govern de Convergència i Unió
estan aprofitant aquesta crisi econòmica amb un objectiu, que és el desballestament
de l’estat del benestar a l’Estat Espanyol. Per tant, aquest és el veritable objectiu que
té l’Europa neoliberal per Espanya, pel conjunt de l’Estat Espanyol, i el Partit Popular i
Convergència i Unió són els principals actors d’aquesta veritable revolució
conservadora que estan duent a terme, desposseint a les persones, desposseint als
ciutadans i a les ciutadanes, dels drets que tan ens havia costat conquerir. Per tant,
en aquest sentit, votem favorablement d’aquesta moció, estem absolutament d’acord
amb el seu contingut i animem a tothom a no estar-se quiet, a movilitzar-se contra
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aquestes polítiques desballestadores de l’estat del benestar al conjunt de l’Estat
Espanyol.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros vamos a votar a favor del dictamen número 1,
perdón, del punto número 1...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sr. del Río, em sembla que m’he equivocat, tocava primer a la Sra. Borràs,
disculpi.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, sí, era el nostre torn, el torn de Convergència i Unió. A
veure, ens deien que nosaltres, la Sra. Dolors Fernández deia que havíem presentat
els pressupostos amb optimisme, si la primera frase que he fet és dir, aquests
pressupostos no ens agraden, si això vostè troba que és optimisme, escolti’m, no
m’associaré amb vostè per estar contenta, buscaré altres socis, perquè per estar
contenta, a mi no m’agrada començar dient que aquests pressupostos no són
precisament els que m’agraden. Dit això, entengui’m la broma, que són uns
pressupostos que, no és que no ens entusiasmin, és que són uns pressupostos que
som conscients de la realitat que transmeten, escolti’m, doncs nosaltres no en tenim
cap d’optimisme, cap.
Dit això, em sembla i hi ha alguna moció que parla del mateix tema, però no en la
seva, sinó que em sembla que és la d’Iniciativa, que en d’altres aspectes té un to més
dur, però parla d’una realitat d’incompliments per part del govern central, respecte
dels diners que toca pagar. Per exemple, respecte a la Llei de la dependència, que
hem passat de tenir en un origen, quan tocava pagar el 50% a cada una de les
administracions, en un origen el 40% el pagava el govern de l’Estat i el 60%
Catalunya, i actualment és el 20% el govern de l’Estat i el 80% Catalunya. Per tant, si
l’esforç que hi posa el govern de l’Estat fos, Catalunya fos en aquest sentit dir, no,
vostès posen això, doncs nosaltres la mateixa quantitat, vol dir que hi haurien
desateses, doncs el 53% de les persones que en aquests moments estan ateses.
Per tant, escolti’m, nosaltres optimisme cap, esforços molts, vostè em pot dir,
insuficients, és valorable, nosaltres creiem que quan el pressupost en general, doncs
cau un 22%, que hi hagi aquest esforç, insistim, en aquesta matèria, no és qualsevol
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cosa i, per tant, en aquest sentit, nosaltres no podem votar a favor d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor del primer dictamen, en contra del
segundo, a favor del tercero, cuarto, quinto, sexto, abstención en el séptimo y a favor
del octavo y del noveno.
Nosotros, evidentemente, hay cosas que no compartimos de la moción, no
compartimos que se nos diga que en el presupuesto general del Estado, pues hay un
recorte respecto a lo que es dependencia, cuando resulta que hay un aumento de 1,4
millones de euros en el presupuesto de servicios sociales e igualdad, donde destacan
las políticas dirigidas a las personas mayores con dependencia, en donde en esos
presupuestos siete de cada diez euros del ministerio van a dependencia y hasta un
total de 1.181 millones de euros, con un incremento de casi cinco millones de euros
respecto al presupuesto del año anterior y, por tanto, no es cierto lo que se indica en
la moción.
Hombre, Izquierda Unida habla de recortes, habla de acabar con el estado del
bienestar, oiga, hay que tener caradura, porque ustedes en Andalucía donde
gobiernan, han echado a 4.500 profesores a la calle, eso también es recortar el
estado del bienestar. Hay que tener caradura para decir que el Partido Popular
suprime derechos, cuando ustedes en Andalucía donde gobiernan, han eliminado las
retribuciones de las pagas extras a los trabajadores públicos de la educación, eso es
recortar derechos. Recortar derechos es cuando un profesor se pone de baja y
resulta que los alumnos pueden estar hasta dos semanas sin recibir educación,
porque ustedes han recortado las coberturas de baja, eso es recortar derechos,
porque afecta a la calidad de la enseñanza. Y recortar derechos, señores de
Izquierda Unida, es la eliminación de los complementos de consolidación. O, por
ejemplo, cómo se penalizan las bajas por enfermedad, que reducen a los profesores,
reducen el salario que reciben los profesores en el momento que se ponen de baja.
Esto está denunciado por el Sindicato Independiente de Funcionarios de Andalucía,
gobierno en el cual ustedes se encuentran.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Dolors Fernández, no? Hi ha alguna intervenció més? No? Doncs acabem
aquest bloc i passem al següent.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 20; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 20.-

SOBRE LA LLEI DE LA DEPENDÈNCIA.

L'ICASS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha suspès, des del mes
d'agost i de forma indefinida, la realització de nous Programes Individuals d'Atenció
(PIA) de prestació econòmica vinculada al servei (PEVS) d'atenció residencial i ha
anunciat la flexibilització de les ràtios de personal a les residències de gent gran. La
PEVS és una prestació que preveu la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD) que
consisteix en donar una quantitat econòmica a les persones en situació de
dependència que no han pogut accedir a una plaça a un centre públic degut al
col·lapse existent, per tal que puguin accedir als serveis d' un centre privat amb
cofinançament públic.
Negar l'accés a les PEVS d'atenció residencial suposa un càstig a les persones amb
menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt alta
dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que necessitaria
el seu estat. A més, com que no hi ha hagut una modificació del decret de la cartera
de serveis, aquesta suspensió discrecional suposa que les persones professionals
hagin d'incomplir-lo en la seva activitat diària, negant una PEVS quan és l'acció més
indicada a seguir. D'altra banda, la flexibilització de les ràtios pot suposar una
disminució global del personal, fet que implica una pèrdua en la qualitat d'atenció.
Cada cop és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de model
a què estan portant les polítiques de CiU i PP. Les agendes d'ambdós partits es
sincronitzen a la perfecció quan parlem de la Dependència. Mentre la Generalitat
retalla l'accés a uns serveis previstos a la Llei de forma discrecional i al marge de la
llei, el govern del PP anuncia als pressupostos generals de l'Estat pel 2014 una
retallada d'un 46,7% de recursos per a la seva aplicació, un fet que confirma i
quantifica les mesures que va anunciar el Govern en el Pla de Nacional de Reformes
del passat mes d'abril, proposat a Brussel·les com a lluita contra el dèficit, on
s'anunciava l'ampliació del copagament, la revisió de la quantia dels ajuts econòmics
que reben els beneficiaris i l'endarreriment de l'entrada de nous usuaris al sistema.
Però que el Govern de l'Estat estigui contrareformant la llei i fent molt difícil l'aplicació
de la LAPAD no ha de ser excusa perquè la Generalitat desmantelli el sistema
d'autonomia personal i dependència i no presenti cap pla alternatiu o el model català
de promoció de l'autonomia personal que van anunciar ja fa 3 anys. La dada més
recent són les 3.400 persones que ha perdut la protecció de la llei en els darrers tres
mesos.
Per tot l’anterior, el grup polític del PSC proposa a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:

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

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les
persones amb dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui la
seguretat en l'exercici dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal efecte,
presentar amb caràcter d'urgència una proposta de sostenibilitat del sistema i
traslladar-lo al Parlament de Catalunya per a fer un debat monogràfic.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 10 vots en contra 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Denunciar l'actuació del Govern de l'Estat pel que fa a les modificacions
legals de la LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones així com i la
disminució de recursos que es destinen al seu compliment.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir el compliment efectiu de la
normativa vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions
discrecionals de prestacions i serveis, com ha estat la denegació d'accés a la
prestació econòmica vinculada a servei de residència.

d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots favorables dels representants del
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PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
QUART.- Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis
que s'han fet de manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-les als
pressupostos del 2014, com és el Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les
convocatòries d'ajuts que enguany s'han publicat amb retallades importants.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
CINQUÈ.- Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a
les persones amb discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitzar les conformitats
i els pagaments.
f)

Ha estat aprovat el punt SISÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d'urgència un
pla de pagaments a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb la
prestació de serveis d'atenció a la dependència.

g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 17 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 4 vots en contra dels
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representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells
comarcals que actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social de
totes aquelles persones en situació de dependència de graus exclosos per la llei
Estatal i dels quals la Generalitat tampoc se'n fa càrrec.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
VUITÈ.- Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les
persones en situació de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la llei
de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència i l'afectació de les
seves mancances en els drets de les persones amb dependència.
i)

Ha estat aprovat el punt NOVÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
NOVÈ.- Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la
prestació econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la
Generalitat l'atorgament d'aquesta prestació per tal de poder accedir a una plaça
residencial.

j)

Ha estat aprovat el punt DESÈ amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez
i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
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DESÈ.-Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a la Associació Catalana de Municipis i a totes les entitats i
associacions de la nostra ciutat que treballen en l’àmbit de la dependència.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit Popular,
números 21, 22, 23, 24, 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que fa quatre intervencions el grup del Partit Popular, vostès
mateixos al seu ritme i en l’ordre que vostès estimin oportú. Sr. Díez.

SR. DÍEZ CRESPO
Gracias. Bien, la moción número 21 hace referencia al bicibox, es un servicio
infrautilizado, ya que en los 12 municipios en los que está implantado, a fecha 31 de
diciembre de 2012, el número de usuarios era sólo de 1.350 usuarios. Y es un
servicio que ha tenido un coste elevado, el coste de instalación de este servicio fue
de 1.234.000 euros, el coste de mantenimiento durante el año 2012 fue de 463.000
euros, y si sumamos el coste de instalación y el coste de mantenimiento, nos da una
cifra de 1.258 euros por usuario, ese es un coste totalmente desorbitado. Y con
respecto a la utilización, el uso medio en 2012 fue de sólo el 19%, de 1.379 plazas
disponibles, sólo se utilizan diariamente 265 plazas.
De hecho, según los datos publicados en la web del bicibox, que cualquier persona
puede acceder a ellos, es la web oficial de bicibox, ayer por la mañana, a la una y
media, el 71% de las plazas estaban libres, hoy a las doce el porcentaje es similar,
estaban libres el 70% de las plazas, es un servicio que no se usa, los bicibox están
vacíos, hay muy pocas bicicletas dentro. Es un servicio caro para la administración,
hay una ocupación importante del espacio público, ya que una estación de bicibox
ocupa alrededor de 16 m2, hay incidencias, hay robos, hay fallos en los sistemas de
lectura de tarjetas, en fin, es un sistema totalmente ineficaz.
Por todo ello, en la moción pedimos la elaboración de un informe relativo a la
utilización del bicibox, para verificar o no la necesidad del sistema en nuestra ciudad
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y el establecimiento de medidas para incentivar el uso de la bicicleta.
Con respecto a la moción número 23, la moción número 23 hace referencia a la
problemática de las farolas, las farolas llenas de anuncios de particulares. Todos
hemos podido observar como en las calles de la ciudad, pues hay una proliferación
importante de anuncios de particulares en farolas y en el resto de mobiliario urbano,
que están incumpliendo la vigente ordenanza del civismo.
Para evitar la proliferación de estos pequeños anuncios de particulares, hace tiempo
que se instalaron una serie de paneles informativos, con la idea de que cualquier
persona o entidad de la ciudad pudiera colgar sus anuncios. De hecho, en los
paneles informativos ya se advierte claramente que están destinados exclusivamente
a particulares y a asociaciones de la ciudad.
Y qué es lo que ocurre, lo que ocurre es que estos paneles quienes los usa, es una
empresa de publicidad, estos paneles muy a menudo están ocupados por una
empresa privada, que coloca sus carteles, de forma que si un particular coloca su
pequeño anuncio en este panel, pues vienen los operarios y a las pocas horas los
operarios suelen tapar estos pequeños anuncios poniendo su publicidad.
Este hecho hace que muchos particulares opten por colocar los anuncios en las
farolas y en el resto de mobiliario urbano, por todo ello, proponemos al Pleno del
Ayuntamiento que se inste a la empresa responsable de la colocación de estos
carteles en los paneles informativos, a que se limiten a las columnas anunciadoras y
demás sitios autorizados por la normativa de civismo, dejando libres los paneles
informativos, para los particulares y las asociaciones.
Con respecto a la moción número 26, la moción 26 va sobre el tema del Aerobús. El
Aerobús es un servicio de autobús exprés, que conecta el aeropuerto y el centro de
Barcelona, cada cinco minutos, todos los días del año, el trayecto es de
aproximadamente 35 minutos en ir y volver desde cualquiera de las terminales del
aeropuerto, hasta la plaza Cataluña, de una manera cómoda, económica, sin tener
que hacer trasbordos y, bueno, hay una serie de paradas en puntos estratégicos de
la ciudad de Barcelona, pero ninguna en nuestra ciudad y esta es precisamente una
de las reivindicaciones de las empresas que están ubicadas en el distrito económico.
En el distrito económico tenemos grandes empresas, tenemos hoteles, tenemos la
Fira de Barcelona, una de las peticiones que hacen estas empresas es que haya una
parada de Aerobús en la plaza Europa. Por todo ello, proponemos que se solicite al
Área Metropolitana de Barcelona que se estudie la posibilidad de instalar una parada
de Aerobús en plaza Europa.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Bas o Sr. Senen, como ustedes quieran, o Sr. del Río.
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SR. CAÑIZARES
Gracias Sra. Alcaldesa. Nos hemos decidido a presentar esta moción en contra del
incremento de la factura del agua, porque hemos valorado que la ciudad merecía
este debate. No quiero que interpreten esta moción como un ataque a su política
impositiva, esta moción lo que pretende es paliar los efectos negativos que puede
tener esta subida en la factura del agua.
Cuáles son las razones que presenta el Área Metropolitana, básicamente presenta
tres razones. La primera, que la culpa es de otros, que es Aigües Ter Llobregat. La
segunda es que la culpa es de otros, que es que la Agencia Catalana del Agua, pues
traspasa de canon. Y la tercera es que la culpa es, pues un poco de todos, que es el
incremento acumuladísimo del IPC.
Hombre, nosotros creemos que alguna responsabilidad tendrá el Área Metropolitana,
alguna responsabilidad presupuestaria, no digo que seamos irresponsables por subir
esta factura en un servicio básico, decimos que alguna responsabilidad
presupuestaria tendrá el Área Metropolitana, o si no, quién decide si son sólo 15.000
o 20.000 los usuarios que se benefician de este descuento del 14%. Porque esa es
otra, primero suben mediante cuatro subidas consecutivas, en un plazo de dos años,
un 30% la factura del agua, y ahora nos presentan este descuento de un 14%, que
como mucho dicen que se van a beneficiar sólo 20.000 familias, de todos los que
abastecen en el área metropolitana, sólo 20.000 familias.
Por lo tanto, nosotros lo que pedimos, sabemos que es difícil, es que el Pleno
muestre su rechazo a esta subida, y lo segundo, y esperamos que los grupos
municipales tenga la altura de miras para aprobar esto, es instar al Área
Metropolitana a que se estudie una ampliación en esta ayuda, en este descuento, en
esta bonificación, a los usuarios con menos renta, y lo pedimos especialmente a los
tres consejeros metropolitanos del Partido Socialista, que votaron a favor de esta
subida, en contra, creemos, de los intereses de los ciudadanos de Hospitalet. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, primer voldria agrair personalment ara aquí, a la
Tinent d’Alcalde de Benestar i Famílies, pel fet que ens convidés a la reunió amb el
Sr. Daniel Fernández, que és el Director del Sector Sanitari de la Generalitat, perquè
així, de primera mà, ens va poder donar totes les explicacions del que pensava i del
proper conveni que s’està preparant. Dit això, no vol dir que estiguem d’acord amb el
que allà se’ns va exposar, de fet el títol de la moció és demanar a la Generalitat el
compliment dels convenis signats.
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Com abans ha reconegut la Sra. Borràs, al 2005 ja es van signar convenis, al 2010
també, es van comprometre a fer el CAP de Sant Josep, que no es portarà a terme,
també el CAP de La Florida Sud, que de fet el local ja estava preparat, però que ara
ens diuen que no es portarà a terme el CAP. I ara, amb el nou conveni que s’està
preparant, doncs ens diuen que sí, que faran el de Santa Eulàlia, el nou, i el del
Gornal, però en el moment de preguntar-li quan i en quines dates, no ens saben
donar cap data, diuen que depenent de la situació econòmica, amb la qual cosa ens
fa por que quedi també tot a l’aire, igual que els anteriors convenis.
A més a més, ara la Generalitat també prepara la venda de patrimoni mobiliari a
empreses privades, amb el que potser que aquest CAP de La Florida que està
preparat i que el terreny es va cedir per part de l’Ajuntament, perquè es fes el CAP,
doncs ara aquest local es vengui, per ser una altra cosa, a una empresa privada.
Per tant, dir que estarem atents a què es facin els nous CAP que s’estan ara fent en
aquest conveni i, bé, seguim reclamant el CAP de Sant Josep i el CAP de La Florida
Sud, perquè són compromisos que la Generalitat ja havia establert i que creiem que
són necessaris. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, el Partido Popular presenta una moción de rechazo a
los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, para el año 2014, porque creemos
que son perjudiciales para el desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo
urbanístico de la ciudad de Hospitalet. Creemos que es así, porque no figura en esos
presupuestos los acuerdos alcanzados en esos ámbitos con nuestro Ayuntamiento.
Porque además es verdad que un presupuesto son unos objetivos que priorizan, y
qué prioriza Convergència i Unió junto con Esquerra Republicana, pues priorizan
destinar 10 millones de euros a la consulta independentista, cuando para nosotros es
prioritaria la construcción de escuelas infantiles de 0 a 3 años, en barrios como
Collblanc, como Sant Josep o como Bellvitge.
Para Convergència i Unió y Esquerra Republicana priorizan, pues gastos en
delegaciones, oficinas y misiones exteriores, las llamadas embajadas, en dos
millones de euros, para nosotros la prioridad sería poner en funcionamiento el nuevo
centro de atención primaria en el barrio de La Florida.
Para Convergència i Unió y Esquerra Republicana es más importante el dinero
destinado a la organización diplomática, 2,6 millones de euros, para el Partido
Popular sería más interesante, más conveniente, destinar ese dinero a la
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rehabilitación de centros educativos, como el Bernat Metge, como el Busquet i
Punset, como el Frederic Mistral, como el Joaquim Ruyra o Milagros Consarnau.
Y, evidentemente, estos son unos presupuestos que tampoco incluyen algo tan vital e
importante para el desarrollo económico de la ciudad de Hospitalet, como es la línea
9 del metro.
Por eso, proponemos al Ayuntamiento de Hospitalet que manifieste su rechazo a los
presupuestos de la Generalitat para el año 2014, por considerar que perjudican el
desarrollo económico, social y urbanístico de la ciudad. Y pedimos a todos los grupos
políticos con representación en el Parlament de Cataluña, que defiendan las
enmiendas que incluimos en esta moción, para ser luego aprobadas en los
presupuesto de la Generalitat 2014.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, bueno, además les ha dado tiempo a presentar todas las mociones,
felicidades. Para el posicionamiento respecto de estas mociones, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Permitirán, con todas las mociones que traen, que no nos
posicionemos en el orden en el que las han presentado ustedes. Empezaremos por la
última que han presentado, que es la moción de presupuestos, con la que ya hemos
hecho posición antes y tampoco nos tenemos que repetir, y un poco que también se
engancha con la presentada sobre los incumplimientos de la Generalitat con nuestra
ciudad, en este caso por el tema de los centro de atención primaria.
En esta moción que traen, traen otro incumplimiento más, en este caso la no
construcción o ampliación de algunos centros de atención primaria en nuestra ciudad.
Es cierto que hace pocos días vino el Sr. Fernández a darnos unas explicaciones de
por qué incumplirían estos compromisos, explicaciones, al modo de ver de
Plataforma per Catalunya, del todo insuficientes. Nos hizo unas explicaciones
puramente técnicas y numéricas, dejando de lado todo lo que es la realidad social de
nuestra ciudad.
Una realidad social de Hospitalet, en la que contemplamos básicamente personas
mayores, que han cotizado toda su vida y que necesitan y merecen una atención
primaria decente. Sólo hace falta ver cómo están de saturadas algunas de estas
consultas de atención primaria, para ver cómo de necesario se hace que la
Generalitat cumpla con los compromisos sobre los ambulatorios que hizo con el
Ayuntamiento de Hospitalet. Volvemos a ver una vez más como Convergència i Unió
y Esquerra Republicana, para ellos es más importante su delirio independentista y el
mantenimiento de su guardia pretoriana, o sea, de TV3, que la situación de los
ciudadanos de Cataluña y, por supuesto, aún menos los de Hospitalet.
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Incumplimientos que, por otro lado, no dudamos que se produzcan en otros
ayuntamientos, pero no sabemos si en la misma intensidad que en Hospitalet, y
ahora viendo que Esquerra Republicana ha entrado de forma tácita en el govern de la
Generalitat, empezamos a sospechar que se estén produciendo básicamente por
motivos ideológicos, ya que ni Esquerra Republicana está presente en este
Consistorio, ni la mayoría de los ciudadanos de Hospitalet son independentistas. Por
tanto, mucho nos tememos que el factor ideológico esté empezando a pesar sobre
algunas decisiones.
Sobre la moción que nos traen del bicibox, si las cifras que dan son ciertas, que no lo
dudamos, realmente la utilidad es, como mínimo, dudosa, una utilización que no llega
al 20%, demostraría que no tiene mucha utilidad social, y aún menos viendo que este
porcentaje se da sobre un total de plazas que en realidad es bastante bajo. Lo que sí
que nos gustaría saber es el número de usuarios que tiene el bicibox en Hospitalet y
el porcentaje de utilización que tiene respecto al total de plazas en la ciudad. Además
es cierto que muchas veces hemos visto este mobiliario dañado o en mal estado,
debido a robos o vandalismo, cosa que lo único que hace es dar peor imagen de la
zona donde están ubicados. Por eso, sería importante que se hiciese este estudio
que ustedes demandan, para ver la conveniencia o no de mantener este servicio.
Respecto a la moción que traían sobre la subida de la factura del agua, que ustedes
consideran abusiva, pues bien, nosotros consideramos esta subida, no sólo abusiva,
sino desproporcionada, injusta e inmoral. En los últimos años esta subida supera el
30%, subida que además no distingue entre clases sociales. Es inmoral
completamente para nosotros, subir el canon del agua que, al fin y al cabo, es lo que
nos mantiene vivos. Muchas veces decimos que todos somos conscientes de la
situación en la que estamos, pues bien, parece que el gobierno del Área
Metropolitana, o sea, Convergència i Unió y el Partido Socialista, no es tan
consciente, ya que el agua es un bien esencial e insustituible. Aprovecharse de esto
para recaudar más dinero es completamente inmoral y aún más de la forma en la que
se está haciendo. Realmente denotan mucha hipocresía ciertas decisiones cuando
uno gobierna, ya que consideramos pura hipocresía quejarse cuando los demás
recortan en servicios para la ciudadanía o les suben los impuestos y verlo bien
cuando lo hace uno o intentarlo justificar con que todo es culpa de los otros, que es lo
que se ha hecho en esta decisión de la subida de impuestos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

Essent les 19.45 hores, abandonen la sessió el Sr. Antonio Bermudo Avila, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. Alfons Salmerón
Muñoz, regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Pel posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa respecte de les sis mocions del Partit Popular.
Respecte del bicibox, celebrem el canvi que hi ha hagut en els acords de la moció
original i entenc que aquesta moció no posa ja les conclusions de l’estudi abans de
fer l’estudi, per tant, entenem que és una moció que el que demana és un estudi, per
tant, estem d’acord en què es faci un estudi sobre el servei de bicibox a la nostra
ciutat i al conjunt del territori que s’està implementant aquest servei.
Respecte a la segona de les mocions, la del compliment dels convenis signats,
compartim la necessitat de mantenir la construcció dels dos CAP que no contempla la
Generalitat, jo també vaig ser partícep de la reunió amb el Sr. Fernández, en la qual
ens va dir que aquests centre d’atenció primària no es justificaven pel següent motiu,
que és que cada vegada hi ha més receptes electròniques i, per tant, hi ha menys
visites als CAP. El que passa és que sortint de la reunió, doncs bé, hi ha una certa
contradicció entre aquesta explicació amb el que ens expliquen els veïns, que és que
cada vegada el metges de capçalera especialistes triguen més en donar visita, per
tant, una de les dues coses no casa, hem baixat visites i en canvi dilatem visites, per
tant, hi ha alguna cosa que no ens quadrava. Per tant, entenem que no hem de variar
la postura, creiem que cal desdoblar el CAP de La Florida i cal apropar el CAP de
Sant Josep al seu barri, a més, evidentment, de demanar que es compleixi els acords
que sí que contempla aquest conveni, que és el de fer el nou CAP de Santa Eulàlia i
el del Gornal.
Respecte a la moció dels panells informatius, més enllà de les fotos que evidentment
demostren quins partits fan feina més enllà dels processos electorals, els he de dir
que el to de la seva moció és molt correcte i coincidim en què la raó de cercar llocs
alternatius, que a vegades tenim per penjar els cartells, és l’ocupació massiva per
part d’empreses, d’aquests plafons informatius, empreses que anuncien o
discoteques o festes, etc. I, per tant, en aquest sentit, estem d’acord amb la proposta
de la moció i votarem favorablement, tot dient que en l’acord primer creiem que no
s’hauria d’instar a l’empresa responsable, sinó a les empreses responsables, perquè
entenem que no hi ha una única empresa que monopolitzi aquest mal ús dels plafons
informatius.
Respecte a la moció de l’aigua també votarem favorablement de la moció, estem
absolutament en contra de l’augment del 8,5% de l’aigua, i així ho van expressar els
nostres representants a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. I pel que fa al tema de
preservar el dret a l’aigua a les famílies sense recursos, tindrem l’oportunitat després
nosaltres, desenvolupem una moció que parla de cóm evitar la pobresa energètica i
en aquest cas també cóm impedir que a la ciutadania se la pugui privar del consum
energètic i del consum d’aigua a les nostres ciutats.
La cinquena de les mocions és la del rebuig als pressupostos de la Generalitat, hem
presentat una moció conjunta amb el Partit Socialista, fa una estona, en aquest sentit,
però en aquest cas ens abstindrem, perquè no podem deixar de posar l’accent en la
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incoherència que mostra el Partit Popular, quan van ser determinants pels
pressupostos del 2011-2012, vostès van aprovar, juntament amb Convergència i
Unió, els pressupostos del 2011 i el 2012, i el que fan als del 2014 és bàsicament
blindar aquelles retallades que es van produir al 2011, al 2012 i en la pròrroga del
2013. Per tant, entenem que la seva col·laboració per la tendència i les prioritats
d’aquests pressupostos, doncs ja es van produir a partir del 2011. I tampoc podem
compartir alguns dels exemples que posen com excel·lència a comunitats autònomes
com a Madrid, Cantabria, Extremadura, Galicia, Valencia, en el tema de les rebaixes
fiscals, per tant, nosaltres no compartim, evidentment, aquests exemples com a
bones pràctiques.
També els hi he de dir que ens abstenim en aquesta moció, perquè entenem que
s’han deixat unes quantes inversions que falten a la ciutat, nosaltres a la nostra moció
les detallàvem molt concretament, bàsicament les mocions d’educació estan molt
explícites, aquí em falten unes quantes. I també dir-los que, en tot cas, en el fons sí
que compartim aquest rebuig als pressupostos de la Generalitat, perquè el que no es
pot permetre un país és que en educació es redueixi un 22% del pressupost educatiu
d’un país en quatre anys, vol dir 1.100 milions d’euros, i que tornem al pressupost
d’educació del 2006 o que passem a ser de les darreres quatre comunitats
autònomes en percentatge de PIB dedicat a educació, per primera vegada des de fa
molts anys, hem baixat del 3% del PIB, en concret el 2,81%, quan l’horitzó europeu
sempre havia estat el 6%.
Per cert, aprofito per dir abans una qüestió, que la Sra. Borràs deia, no sé que ha dit
de l’Ernest Lluch, que no havíem ofert el terreny adequat, és al revés, vostès no
accepten el terreny de l’Ernest Lluch, que és exactament igual que el terreny que té el
Marius Torres en dimensions, i ho fan per dilatar el temps de construcció de l’edifici
definitiu, aquesta és la raó. De totes maneres, com a resposta, aquest Ajuntament
responsable, li estem oferint a la Generalitat, pels propers dos anys, la possibilitat
d’un local al costat de l’actual centre provisional Ernest Lluch, perquè desenvolupi
l’ampliació d’aquest centre. Per tant, no digui que el terreny no és adequat, sinó que
simplement estan fent dilacions per no construir l’edifici definitiu.
I respecte a la sisena i última de les mocions, estem d’acord, absolutament d’acord,
en què l’Aerobús, doncs faci una parada a la plaça Europa, crec que tant la
ciutadania de l'Hospitalet, com la Fira, com els hotels, doncs estaran absolutament
molt satisfets si realment es tira endavant aquest acord. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara és el torn de Convergència i Unió, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Jo parlaré de la 21 i de la 23, pel posicionament. El bicibox entenem que és una
xarxa d’aparcaments públic segur, per a les bicicletes privades, que depèn de l’Àrea
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Metropolitana de Barcelona. És evident que aquest servei a hores d’ara és
econòmicament deficitari i que el seu èxit està lligat a una xarxa adequada de carrils
bici i a la promoció d’aquest mitjà de desplaçament entre la nostra ciutadania, ja des
de la mateixa infància. El bicibox vol facilitar la mobilitat de les persones, per tant,
votarem abstenció al primer punt, perquè entenem que aquest informe que demanen
a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, ha de parlar principalment de mesures
per potenciar l’ús del bicibox a la ciutat, i votem a favor del segon punt, una vegada
que l’hem vist modificat.
Respecte a la 23, la moció de panels informatius, votarem a favor, perquè
substancialment el que demana és el compliment de les ordenances del civisme.
Evidentment els cartells de les empreses han d’estar al seu lloc i també el cartells de
les entitats i anunciants, això no pot ser excusa que els cartells dels particulars acabin
plantats a les faroles o a les façanes.

SRA. BORRÀS
Sí, jo faré el posicionament respecte al compliment dels convenis signats i, bé, vostès
manifestaven que seria bo i convenient que els convenis es duguessin a terme i
aquesta és una realitat, seria bo i convenient que tots, no només alguns i reclamem
respecte uns altres, fem complir a uns i a uns altres no. Ara, a mi em sembla que
l’explicació que se’ns va donar anava més enllà d’estrictament quin era l’acord que hi
havia prèviament i se’ns deia, i jo crec que aquest és un valor estadístic, no un valor
aïllat d’una persona que et pot dir que la sol·licitud d’una visita concreta a un metge
triga més, sinó que estaven fent l’estadística del que és la disminució de la presència
o de la sol·licitud de visites en els centres d’atenció primària a la nostra ciutat, havien
disminuït i, per tant, sobre tot unes dades objectives se’ns plantejava quina era la
situació immediata i, per tant, dir, escolti’m, en aquest sentit hi ha dos CAP que
tirarem endavant, un dels quals, per cert, ja hi ha una xifra posada en pressupost i,
per tant, és el compromís de fer aquests dos i els altres no. És en aquest sentit que
nosaltres no votarem aquesta moció.
Respecte al rebuig dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, jo crec que hem
fet una explicació extensa en l’anterior punt i no ens entretindrem més, ja saben quin
és el nostre punt de vista.
I sobre la moció sobre l’Aerobús, miri si estàvem d’acord, que nosaltres la volíem
sotasignar, finalment això no ha pogut ser així, però de fet la volíem sotasignar,
perquè entenem que aquesta és una necessitat que reivindica tota una sèrie,
bàsicament, dels hotels de la plaça Europa, que entenen que si no hi ha aquesta
parada de l’autobús, de l’Aerobús concretament, a l’entorn de la plaça Europa,
perden competitivitat respecte a hotels que estan situats a Barcelona. I és en aquest
sentit que nosaltres creiem que és interessant que això pugui ser dut a terme, per
això hi votem favorablement.

Essent les 19.53 hores s’incorpora a la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz, regidor
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del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo parlaré sobre la moció de l’aigua, de la pujada de l’aigua. En principi, quan
parlem de la pujada d’un increment del 8,5 de mitjana, que afecta, no a tota la
població, perquè hi haurà un 80% del usuaris que tenen uns consum baixos, que serà
del 5,4% aquest augment. Aquesta pujada del 8,5 és deguda a un increment dels IPC
del 1,5 sobre el 2013 i 2,9 sobre el 2012, que en el seu dia no es va carregar, i un 4,1
sobre la pujada del preu. A veure, aquí quan el Partit Popular presenta això, entenem
que actuen amb gran demagògia i sense cap mena de vergonya, a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona el PP va votar contra la pujada de la tarifa de l’aigua, a
tots els municipis on no governa i precisament en el de Castelldefels, on casualment
té l’alcaldia, hi va votar a favor. Presenten aquesta moció, quan ells van pujar l’IBI a
tothom un 10%, quan la factura de la llum puja, no sé quantes vegades a l’any, d’una
manera escandalosa, i entenc que han d’actuar amb coherència i, per tot això,
votarem en contra d’aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara és el torn del Partit Socialista, Sr. Bonals i Sr. Belver.

SR. BONALS
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, jo contestaré a la moció 21, a la 23 i a la 26.
Respecte a la moció 21, que fa referència al bicibox, amb les modificacions que s’han
produït a la moció, el grup municipal socialista hi votaria a favor. Bé, primera, perquè
el que expressa és una opinió, que es faci un estudi, un treball, sobre la vigència o
no, la utilitat o no del bicibox, per tant, amb això estem absolutament d’acord, però al
mateix temps creiem que la moció també planteja una qüestió que per nosaltres és
fonamental, que és que per part de l’Àrea, per tant, per part del govern hi hagi una
potenciació de l’ús de la bicicleta a la nostra ciutat, per tant, això és coherent amb la
política mediambiental i de transport sostenible que hem anat mantenint en el temps.
M’agradaria, simplement, fer vàries consideracions. La mobilitat a la nostra ciutat
bàsicament és a peu, el 42,5% dels viatges es fan caminant, i un 2% es fan en
bicicleta, i si sumem el tema del transport públic ja estem parlant d’un 75%. Per tant,
està claríssim que si només tenim un 2% dels viatges en bicicleta, aquest és un camp
que tots plegats hem de fer un esforç per mirar d’augmentar-ho, amb aquest sistema
o amb un altre, però és un tema que s’ha d’augmentar.
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I a ningú se li escapa que no hi ha cap política que signifiqui o que vulgui significar un
canvi cultural, per tant, un canvi d’hàbits a l’hora de la mobilitat, que sigui una política
de despesa, si algú es pensa que les polítiques de mobilitat sostenible, de potenciar
els transports més sostenibles, són polítiques d’ingrès, estem equivocats, intentar
modificar els hàbits culturals a l’hora de fer la nostra mobilitat, són polítiques de
despesa. I això ho podem comprovar a totes les ciutats que han fet experiències de
potenciació important de la bicicleta, que significa una política de despesa pública, si
realment volem seriosament potenciar l’ús de la bicicleta. Per tant, estem
absolutament d’acord amb la manera que està redactada en aquest moment la
moció.
Respecte al tema dels panels informatius, vàries consideracions. El Sr. Díez Crespo o
en tot cas el Partit Popular, no sé exactament qui ha fet la moció, ha volgut utilitzar
aquelles paraules de “más vale una imagen que mil palabras”, per això ens ha posat
tantes fotos a la moció, el que passa és que les paraules també s’han de
correspondre amb una literalitat i amb les coses que són com són. Hi ha unes
imatges que ens ensenyen mobiliari urbà, on hi ha cartells o anuncis i tal,
evidentment això està fora de l’ordenança totalment, quan això es produeix, en molts
dels casos, tampoc li diré que en tots, evidentment es fan unes actes per part de la
guàrdia urbana i s’intenta sancionar, si sabem qui és l’infractor, i quan no ho sabem
que simplement tenim un telèfon, el que fem és enviar un SMS, recordant-li a aquella
persona que rep el missatge que està cometent una il·legalitat, perquè a ningú se li
escapa que legalment és molt complicat poder localitzar, saber físicament qui és el
que hi ha al darrera d’un telèfon. Però, evidentment, això és una vulneració de
l’ordenança i, per tant, des de l’Àrea de guàrdia urbana s’hi actua.
Després hi ha unes altres consideracions, quan es parla dels panels informatius que
es van col·locar per la ciutat, aquí jo crec que entenc el que vol dir, però la seva
literalitat no és aquesta. Quan es van fer aquests panels informatius, que si no
recordo malament van ser a l’any 1997, precisament es van fer perquè les empreses
de la ciutat tinguessin un espai per col·locar la seva publicitat, fora del que era
mobiliari urbà o fora del que eren les parets, per tant, si volem impedir que en aquests
100 panels que hi ha a la ciutat, les empreses privades puguin posar la seva
publicitat, el que hem de plantejar és una modificació de l’ordenança de civisme,
perquè actualment l’ordenança això no ho impedeix. I tant és així que a l’any 1997,
quan es van plantejar aquests panels, va ser precisament perquè les empreses ho
poguessin fer, i si no em creuen a mi, aquí tinc el diari de l'Hospitalet del 6 d’octubre
de 1997, on especifica precisament que fem aquests panels perquè les empreses
privades els puguin utilitzar per posar els anuncis. Això no treu que del 1997 fins aquí
ha plogut molt i és molt probable que haguem de plantejar una revisió de l’ordenança
del civisme, però dir-li que a dia d’avui això encara no és il·legal, per tant, no ho
podem sancionar. Per tant, una cosa són els panels, una cosa son els “pirulos” i una
altra cosa és el mobiliari urbà, on això sí que és sancionable, i realment estem
actuant amb totes les dificultats que significa poder trobar la persona física que està
produint la infracció.
Però entenem que l’esperit d’aquesta moció és un esperit positiu, en el sentit que el
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que expressa és una preocupació, que també és compartida pel govern, i per això li
votarem a favor. També li recomano, per comprovar tot això que li estic dient, que si
mira la pàgina web de l’Ajuntament, li diu claríssimament que en aquests panels
petites empreses poden posar publicitat, per tant, això no és il·legal. Això no vol dir
que jo no cregui que potser hem de procedir a una revisió de l’ordenança, perquè
això en el futur s’hagi de modificar.
I respecte a la moció de l’Aerobús, en el mateix cas que ha expressat Convergència i
Unió, nosaltres, el grup municipal socialista, també hi volíem donar suport, perquè
entenem que si hi ha temes de ciutat, aquest és un d’ells, és a dir, l’Aerobús,
defensar que l’Aerobús tingui una parada a la plaça Europa, és coherent amb la
política d’aquest govern i jo diria que de tots els grups municipals, que han convertit la
plaça Europa i tot el desenvolupament del districte econòmic, en un dels temes
estratègics de ciutat i, per tant, com no estarem d’acord. Ho hem demanat per activa,
per passiva, per tant, creiem i valorem com a positiu que, a partir d’ara, també el
govern de la ciutat, quan fa aquesta demanda, no només hi hagi el recolzament del
govern, que per si ja hi és, sinó també el recolzament de tots els grups de l’oposició,
perquè també hi estan d’acord amb aquesta política de ciutat, que hi hagi una parada
de l’Aerobús a la ciutat de l'Hospitalet, en concret a la plaça Europa, per tant, també li
donaríem suport.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Pel posicionament en la moció número 22, que fa esment al
tema del compliment dels convenis signats, a veure, entenem que és una moció que
ve tota ella carregada de bona intenció i que és evident que el que busca és alguna
cosa que més d’una vegada hem demanat en aquest Ple municipal, i és que aquells
acords entre les administracions s’acabin complint. Per tant, pensem, des d’aquest
punt de vista, que és important transmetre a la ciutadania, que les administracions
entre nosaltres, perquè després així també li demanem als ciutadans que compleixin,
ens complim allò que acordem. Per tant, nosaltres votaríem favorablement en el
primer acord, en el que significa de reclamació del CAP de La Florida, del CAP de
Sant Josep, tal com també demanàvem en la nostra moció, i per tant, en aquest
acord sí que el faríem. L’altre acord no el votem favorablement no per res, no perquè
no estem d’acord, però és que, evidentment, si hi ha un conveni entre dos
administracions, on hi ha una cessió de sòl on es fixa un destí, si aquest destí es
canvia, s’ha de canviar el conveni, o sigui, no es pot fer de manera unilateral, per tant,
això és evident que si s’arribés a produir aquesta modificació, l’Incasòl en aquest cas,
tal i com vostès plantegen, ens hauria de demanar canviar el conveni preexistent.
Respecto a la moción número 24, a ver, yo creo que, para tener claro en esta moción,
creo que se ha planteado muy rápidamente, muy sin plantear, unos determinados
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antecedentes que me parecen importantes. Hay que recordar que los dos
incrementos realizados durante el año 2012, fueron, en el mes de mayo, el
incremento del canon del agua, establecido por la “Agència Catalana de l’Aigua”, para
paliar sus dificultades financieras, y aquí yo creo que diversos grupos tienen
representación, aunque luego hagan otra posición en algún otro lugar, pero se
incrementó ese canon exclusivamente para paliar las dificultades financieras, y en el
mes de noviembre se subió por la subida del precio de venta de agua en alta por
parte de “Aigües Ter Llobregat”, que estaba, en aquel momento, en pleno proceso de
concurso de privatización. Ese último incremento del 70% del precio en alta,
representó para los ciudadanos del área metropolitana una subida media de más del
18%, tal y como ustedes plantean ya en su moción. Después de esos incrementos,
desde el Área Metropolitana no se tramitó ningún expediente de tarifas, ni de
incremento de las mismas, para el año 2013, evitando así trasladar a la ciudadanía
los incrementos derivados de la revisión del IPC y de nuevo la subida del precio en
alta de “Aigües Ter Llobregat”.
Para este año 2014, que es la moción que ustedes traen a debate, se adopta una
nueva estructura tarifaria, más sostenible, pero que además es más social, para
rebajar el precio del servicio en un 14% a aquellos colectivos más desfavorecidos, a
la vez que se trabaja en protocolos para evitar la llamada pobreza energética, que
también debatiremos en otra moción. Se amplía la bonificación de familia numerosa a
las familias de cuatro personas, de manera que por cada persona adicional se
añaden unos metros cúbicos a los límites de cada tramo de consumo. La nueva
estructura incorpora la tarifa social y en lugar de subsidiar algunas aportaciones, se
garantiza el derecho universal al agua y se establece un protocolo que evita cortes de
agua en casos de pobreza energética, y asimismo, en esta nueva estructura, hará
que para el 80% de los usuarios del área metropolitana, el incremento sea del 5,4.
Estos precios para el 2014 contemplan las subidas de “Aigües Ter Llobregat” de 2013
y 2014, el canon del agua y el IPC de Cataluña acumulado no se ha incorporado a la
revisión de precios de tarifas del 2013, ni la aplicación del canon metropolitano de
agosto a diciembre de 2013.
Pese a todo ello, en el caso del acuerdo segundo, de hacer un estudio para ver la
posibilidad de incrementar las bonificaciones o las ayudas, le votaremos
favorablemente, porque pensamos que cualquier cosa que vaya en la dirección de
poder encontrar ayudas a aquellos colectivos más desfavorecidos, siempre que sea
sostenible el sistema, sería una buena noticia.
Y respecto a la moción número 25, de rechazo a los presupuestos de la Generalitat
del 2014, a ver, como ustedes saben, nosotros les propusimos hacer una moción
conjunta y cuando hemos visto la suya hemos entendido porque no la querían hacer.
A ver, yo en la presentación de la moción del grupo socialista y Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, también les decía que hemos
intentado hacer una moción de reivindicación, sí, de petición, sí, de reclamar para la
ciudad aquello que consideramos que es necesario, que es imprescindible, que hace
tiempo que, permítanme la expresión, se le debe a la ciudad, pero no queremos
entrar en ningún otro tipo de batalla, de discusión o de comparación o de
contraposición entre derechos, entre derechos o posibilidades de gobiernos a la hora
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de poder establecer lo que son sus prioridades.
Pero también entendemos, y evidentemente eso quiere decir que buena parte de la
parte dispositiva no la compartimos, también entendemos que es una moción que al
final lo que viene a pedir son dos cosas, una que se cumpla con los compromisos que
hay en la ciudad y que estos presupuestos son lesivos para el conjunto de la
ciudadanía, especialmente para aquellos que más están padeciendo los efectos de la
crisis y, en base a eso, es en base a lo que le votaremos a favor. Ahora, también me
gustaría recordarles a los miembros del Partido Popular, eso que piden para otros,
aplíquenselo ustedes, vamos a cumplir los convenios firmados entre
administraciones, sí, que los cumpla la Generalitat, sí, el estado central también,
estaría bien, que los presupuestos sean sostenibles y tengan carácter social e
incrementen en la renta per cápita sobre aquellos que tienen el mayor nivel de
dificultades, también, porque quien ha rebajado el 56% en las políticas activas de
ocupación ha sido el gobierno central, entonces, sí a lo que ustedes dicen, pero
también hagan un poco de autocrítica en los momentos en que ustedes también fijan
sus políticas, porque digamos que sus políticas no se corresponden con sus
palabras.

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

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies, doncs si algú vol formular algun tipus de manifestació, Sr.
Senen.

SR. CAÑIZARES
Muchas gracias señora Alcaldesa en funciones. Primero agradecer al grupo de
Plataforma per Catalunya y de Iniciativa per Catalunya, por su apoyo en la moción del
agua, agradecer también al Sr. Belver, del Partido Socialista, el tono constructivo de
su aportación, simplemente diré que, es verdad, para el 80% de los ciudadanos quizá
no es el 30% la subida acumulada, sino el 27, aún y así nos parece excesivo, y
agradezco que quieran tirar para adelante ese informe, para que no sean sólo 20.000
usuarios, sino que serán muchos más lo que podrán beneficiarse.
Dicho esto, Sr. Monrós, usted dice, hay que actuar con coherencia, estamos de
acuerdo, hay que actuar con coherencia, le voy a hacer una pregunta, usted, por
ejemplo, está a favor o en contra de cobrar por los pisos vacíos, o usted, por ejemplo,
está a favor o en contra del impuesto de sucesiones, cuando alguien dice que hay
que actuar con coherencia, esa coherencia hay que mantenerla al menos
presupuestariamente, que no hace tanto que estaban gobernando con otros socio,
que éramos nosotros, y pensaban totalmente diferente en política económica. Y le
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voy a dar un consejo y esto es gratis, a la hora de construir un país, si es lo que usted
quiere, antes tiene que saber vender una empresa, cosa que no se ha sabido hacer
con el caso de “Aigües Ter Llobregat”. Muchas gracias.

Essent les 20.05 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si hi ha alguna paraula més, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Agradecer el voto favorable del PSC en la moción que
hace referencia a los presupuestos de la Generalitat, bueno, nos quedamos con la
abstención de Izquierda Unida, lo que es importante es trasladar ahora al Parlament
de Cataluña, esas cuestiones, esas inversiones, esos proyectos, que figuran tanto en
una moción, la del PSC con Izquierda Unida, como las del Partido Popular, y que
seamos capaces, al menos los tres, de poder defenderla con nuestros respectivos
diputados, nuestros respectivos grupos parlamentarios, lo mejor para nuestra ciudad,
que son indudablemente aquellas actuaciones que figuran en las mociones que están
del Partido Socialista y de Izquierda Unida, y también la del Partido Popular. En ese
sentido, agradecer ese posicionamiento favorable.

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, per la resta de grups hi ha algun comentari, no? Doncs finalitzaríem aquest
bloc i passaríem a les de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21, 22, 23, 24, 25 i 26;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 21.-

SOBRE EL SERVICIO DE BICIBOX.

En fecha 31 de diciembre de 2012, el número de usuarios del Bicibox era de 1350
usuarios en 12 municipios durante dos años desde su puesta en funcionamiento.
Durante los primeros seis meses de funcionamiento el servicio fue gratuito y ahora se
ha prolongado de forma indefinida por la crisis y para potenciar el uso de la bicicleta
en todos los municipios.
El servicio cuesta 35 € anuales por bicicleta. Durante el 2012 el número de usuarios
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del Bicibox fue de 1350 con un coste anual de puesta en marcha y mantenimiento de
1.698.453€, es decir, 1258 € por usuario.
El 22 de julio de 2010 se adjudicó a la Concesionaria ICNITA SL el contrato con un
total de 135 módulos y 1379 plazas de aparcamiento a disposición de los usuarios del
servicio y que de estas 1379 plazas solo 265 plazas se utilizan diariamente en el total
de municipios que disfrutan de este servicio (porcentaje de utilización del 19,2%)
Atendiendo que la instalación de los módulos de Bicibox supone una importante e
innecesaria ocupación del espacio público que podría ser destinado a otro tipo de
mobiliario como bancos, aéreas infantiles, etc.
Es por ello que el Grupo Municipal del PPC propone al pleno del ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:

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

a) Ha estat aprovat el punt PRIMERO amb 21 vots favorables dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’ICV-EUiA,
Sr. Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primero: Instar al área de Seguridad, Convivencia y Civismo a la elaboración de
un informe relativo a la utilización del Bicibox para verificar o no la necesidad del
sistema de Bicibox.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGUNDO, que literalment diu:
Segundo: Instar al área de Seguridad, Convivencia y Civismo al establecimiento
de medidas para incentivar el uso de la bicicleta como medio de movilidad por los
beneficios de salud y ambientales que comporta.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCERO, que literalment diu:
Tercero: Dar traslado al área de Seguridad, Convivencia y Civismo y al Área
Metropolitana de Barcelona.

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
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majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 22.- DEMANANT
CONVENIS SIGNATS.

A

LA

GENERALITAT

EL

COMPLIMENT

DELS

Atès que l’Ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat van firmar el juliol
de l’any 2005 el Conveni que permetia al municipi posar a disposició del Catsalut els
terrenys necessaris per a la construcció de nous equipaments sanitaris.
Atès que aquest fet va comprometre a la Generalitat a invertir 13 milions d’euros per
millorar la xarxa de serveis sanitaris que es presten a la ciutat.
Atès que amb la signatura d’aquest Conveni quedava fixada la construcció de tres
nous centres d’atenció primària als barris de Can Serra, La Florida i el Gornal, per
ampliar els serveis del ambulatoris existents, col·lapsats degut a l’augment de
població.
Atès que tots aquests equipaments tenien previst estar acabats entre els anys 2006 i
2007, i el PAM de la legislatura 2008-2011 tornava a prometre la “construcció de nou
centre d’assistència primària a La Florida i la planificació d’un CAP al Gornal”.
Atès que al Conveni entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, i
l’Ajuntament pels anys 2010-2015 constava la finalització i equipament del nou CAP
Florida Sud, la construcció del nou CAP del Gornal i la definició del pla funcional del
nou CAP de Sant Josep.
Atès que el retard en la planificació i construcció d’aquests centres sanitaris ha fet
que ara el Director del sector sanitari Sr. Daniel Fernández digui que el CAP de Sant
Josep ja no és necessari, així com el nou CAP Florida Sud, local existent en un edifici
ja construït que pertany a l’Incasòl, en un solar cedit per l’Ajuntament amb la finalitat
de que es construís el CAP.
Atès que el Sr. Daniel Fernández diu que es signarà un nou Conveni en el que es
compromet a la licitació del nou Cap del Gornal i la construcció del nou Cap de Santa
Eulàlia, sense donar dates i segons vagi la situació econòmica, per tant, sense donar
cap garantia de compliment.
Atès que el Govern de la Generalitat prepara la venda a empreses privades del seu
patrimoni immobiliari, fet que pot portar a la venda del local destinat al CAP de la
Florida que ara diuen que no és necessari.
Atès que els CAP de la Florida Sud i del barri de Sant Josep són reivindicacions
veïnals des de fa molts anys per proximitat i programats des de fa molt de temps per
l’Ajuntament i eren un compromís establert.
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Atès que si s’haguessin complert els anteriors Convenis signats amb la Generalitat,
aquests equipaments a dia d’avui ja estarien construïts i en ple funcionament.
És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords :

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; del representant d’ICV-EUiA,
Sr. Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en
contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Ajuntament de l’Hospitalet que continuï reclamant el CAP
de Florida Sud i el CAP de Sant Josep com a reivindicacions veïnals i compromís
establert.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 9 vots favorables 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;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a que qualsevol local de l’Incasòl
construït en un solar cedit per l’Ajuntament de l'Hospitalet per a ser un
equipament de barri no sigui destinat a altres efectes.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, 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 4 vots en
contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, a les
Associacions de Veïns, a les Entitats de Salut de la ciutat, i als grups polítics
representats al nostre Ajuntament. l
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Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que l’Ajuntament i el Departament de Salut de la Generalitat van firmar el juliol
de l’any 2005 el Conveni que permetia al municipi posar a disposició del Catsalut els
terrenys necessaris per a la construcció de nous equipaments sanitaris.
Atès que aquest fet va comprometre a la Generalitat a invertir 13 milions d’euros per
millorar la xarxa de serveis sanitaris que es presten a la ciutat.
Atès que amb la signatura d’aquest Conveni quedava fixada la construcció de tres
nous centres d’atenció primària als barris de Can Serra, La Florida i el Gornal, per
ampliar els serveis del ambulatoris existents, col·lapsats degut a l’augment de
població.
Atès que tots aquests equipaments tenien previst estar acabats entre els anys 2006 i
2007, i el PAM de la legislatura 2008-2011 tornava a prometre la “construcció de nou
centre d’assistència primària a La Florida i la planificació d’un CAP al Gornal”.
Atès que al Conveni entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, i
l’Ajuntament pels anys 2010-2015 constava la finalització i equipament del nou CAP
Florida Sud, la construcció del nou CAP del Gornal i la definició del pla funcional del
nou CAP de Sant Josep.
Atès que el retard en la planificació i construcció d’aquests centres sanitaris ha fet
que ara el Director del sector sanitari Sr. Daniel Fernández digui que el CAP de Sant
Josep ja no és necessari, així com el nou CAP Florida Sud, local existent en un edifici
ja construït que pertany a l’Incasòl, en un solar cedit per l’Ajuntament amb la finalitat
de que es construís el CAP.
Atès que el Sr. Daniel Fernández diu que es signarà un nou Conveni en el que es
compromet a la licitació del nou Cap del Gornal i la construcció del nou Cap de Santa
Eulàlia, sense donar dates i segons vagi la situació econòmica, per tant, sense donar
cap garantia de compliment.
Atès que el Govern de la Generalitat prepara la venda a empreses privades del seu
patrimoni immobiliari, fet que pot portar a la venda del local destinat al CAP de la
Florida que ara diuen que no és necessari.
Atès que els CAP de la Florida Sud i del barri de Sant Josep són reivindicacions
veïnals des de fa molts anys per proximitat i programats des de fa molt de temps per
l’Ajuntament i eren un compromís establert.
Atès que si s’haguessin complert els anteriors Convenis signats amb la Generalitat,
aquests equipaments a dia d’avui ja estarien construïts i en ple funcionament.
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És per això que el Grup Polític del PPC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords :
PRIMER.- Sol·licitar a l’Ajuntament de l’Hospitalet que continuï reclamant el CAP de
Florida Sud i el CAP de Sant Josep com a reivindicacions veïnals i compromís
establert.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, a les
Associacions de Veïns, a les Entitats de Salut de la ciutat, i als grups polítics
representats al nostre Ajuntament. l

MOCIÓ 23.-

SOBRE PANELES INFORMATIVOS.

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:

Desde hace tiempo se puede observar como en las calles de la ciudad hay pequeños
anuncios de particulares en farolas y en el resto de mobiliario urbano que están
incumpliendo la vigente ordenanza del civismo.
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Para evitar la proliferación de estos pequeños anuncios de particulares se instalaron
una serie de paneles con la idea que cualquier persona o asociación de la ciudad
pudiera colgar sus anuncios. De hecho en estos paneles informativos se advierte
claramente que están destinados a particulares y asociaciones de la ciudad.
Lo que ocurre es que estos paneles muy a menudo están ocupados por carteles
colocados por una empresa privada de forma que si un particular coloca su anuncio
en este panel y encima de estos carteles, los operarios de esta empresa los suelen
tapar volviendo a colocar encima uno de sus carteles.

Este hecho hace que muchos particulares opten por colocar sus anuncios en las
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farolas y resto de mobiliario urbano.
Por todo ello el Grupo Municipal del Partido Popular propone al ayuntamiento Pleno
la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar a la empresa responsable de la colocación de carteles en los paneles
informativos a que se limite a las columnas anunciadoras y demás sitios autorizados
por la normativa de civismo, dejando libres los paneles informativos para los
particulares y asociaciones.
Segundo.- Dar traslado al área de Espacio Público, a los grupos municipales de este
Consistorio y a las empresas anunciadoras.

MOCIÓ 24.-

CONTRA LA SUBIDA DE LA FACTURA DEL AGUA.

El 6 de noviembre el Pleno del Consejo del Área Metropolitana de Barcelona aprobó
el aumento en un 8,5% de media la factura del agua en 23 municipios. El gobierno
metropolitano presidido por Xavier Trias (CiU) y Antonio Balmón (PSC) justificó esta
decisión en base al aumento del precio del agua por parte del ATLL, al aumento del
canon por parte de la ACA y al IPC acumulado.
Este nuevo incremento en el precio del agua se suma a los 4 incrementos tarifarios
anteriores en los 2 últimos años, castigando a los ciudadanos en 2013 con una
subida total del 18,2% y en 2012 con un incremento del 4,9%. Ahora, la factura del
agua es de media un 31,6% más cara que hace 3 años para los ciudadanos
metropolitanos.
Ante esta situación conviene recordar que más del 60% de la factura del agua son
tasas y gravámenes como el TMTR u otros tributos estatales que sirven de
financiación para el AMB a través de la participación de los municipios en los mismos.
Por otra parte, se calcula que sólo 20.000 familias en todo el AMB (que sirve a más
de 3 millones de ciudadanos) podrán beneficiarse del descuento de un 14%, dejando
a la mayoría de usuarios sin ningún tipo de ayuda y a los más necesitados con un
descuento que ni siquiera alcanza la mitad del incremento de la factura del agua en
estos 3 años.
En L’Hospitalet, 23.200 personas están en paro y se calcula que hay 5.789 personas
que requieren ayuda para cubrir sus primeras necesidades.
Por estas razones, el Grupo Municipal del PPC de L’Hospitalet propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
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a) Ha estat rebutjat el punt PRIMERO amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i amb 9 vots a favor 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; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- Rechazar públicamente esta abusiva subida tarifaria del agua por
parte del AMB.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
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 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- Instar al AMB a estudiar un plan de bonificaciones y descuentos que
realmente alivie el peso de la factura del agua quienes más lo necesitan,
buscando ampliar el número de beneficiarios y el porcentaje del descuento.
c) Ha estat aprovat el punt TERCERO amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
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 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo al AMB, a ATLL y a la ACA.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel Ple
de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
El 6 de noviembre el Pleno del Consejo del Área Metropolitana de Barcelona aprobó
el aumento en un 8,5% de media la factura del agua en 23 municipios. El gobierno
metropolitano presidido por Xavier Trias (CiU) y Antonio Balmón (PSC) justificó esta
decisión en base al aumento del precio del agua por parte del ATLL, al aumento del
canon por parte de la ACA y al IPC acumulado.
Este nuevo incremento en el precio del agua se suma a los 4 incrementos tarifarios
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anteriores en los 2 últimos años, castigando a los ciudadanos en 2013 con una
subida total del 18,2% y en 2012 con un incremento del 4,9%. Ahora, la factura del
agua es de media un 31,6% más cara que hace 3 años para los ciudadanos
metropolitanos.
Ante esta situación conviene recordar que más del 60% de la factura del agua son
tasas y gravámenes como el TMTR u otros tributos estatales que sirven de
financiación para el AMB a través de la participación de los municipios en los mismos.
Por otra parte, se calcula que sólo 20.000 familias en todo el AMB (que sirve a más
de 3 millones de ciudadanos) podrán beneficiarse del descuento de un 14%, dejando
a la mayoría de usuarios sin ningún tipo de ayuda y a los más necesitados con un
descuento que ni siquiera alcanza la mitad del incremento de la factura del agua en
estos 3 años.
En L’Hospitalet, 23.200 personas están en paro y se calcula que hay 5.789 personas
que requieren ayuda para cubrir sus primeras necesidades.
Por estas razones, el Grupo Municipal del PPC de L’Hospitalet propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al AMB a estudiar un plan de bonificaciones y descuentos que
realmente alivie el peso de la factura del agua quienes más lo necesitan, buscando
ampliar el número de beneficiarios y el porcentaje del descuento.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al AMB, a ATLL y a la ACA.

MOCIÓ 25.- PROPONIENDO EL RECHAZO A LOS PRESUPUESTOS DE LA
GENERALITAT PARA EL AÑO 2014.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; amb 4 vots en
contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 1 vot
d’abstenció del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Dado que el 5 de noviembre el gobierno de la Generalitat de Catalunya presentó el
proyecto de presupuestos para el año 2014.
Dado, según la Cámara de Comercio de Barcelona y la patronal Pimec, que estamos
ante unos presupuestos voluntaristas e inciertos ya que en su capítulo de ingresos
prevé recaudar 2.318 millones de euros con la privatización y venta de activos
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cuando resulta que en los últimos ejercicios con la última venta de activos
inmobiliarios apenas se recaudaron 200 millones de euros.
Dado que mientras en otras Comunidades Autónomas como Madrid, Cantabria,
Extremadura, Galicia o Valencia han anunciado rebajas de impuestos en Cataluña el
gobierno de la Generalitat con el apoyo de ERC va a asfixiar aún más a las familias
de l’Hospitalet y perjudicar la reactivación económica de la ciudad con la creación de
37 nuevos impuestos. A modo de ejemplo, señalar la nueva tasa que se piensa crear
a las conexiones de Internet para pagar las subvenciones al cine. Esa nueva tasa
acabará recayendo sobre los usuarios de Internet y tendremos las tarifas de ADSL
más caras de toda España perjudicando a particular y empresas.
Dado que Cataluña es la Comunidad Autónoma española con el nivel impositivo más
alto. Y que con el nuevo aumento de impuestos se incrementará aún más la brecha
fiscal con otras comunidades autónomas. Y que esa situación provocará la fuga de
contribuyentes catalanes a otras comunidades o provincias españolas perjudicando
con ello la ya debilitada industria catalana.
Dado que los presupuestos presentados por el gobierno de la Generalitat con el
apoyo de ERC son perjudiciales para el desarrollo urbanístico, social y económico de
L’Hospitalet.
Dado que en las prioridades del gobierno de CiU y de ERC reflejados en los
presupuestos 2014 no figuran los acuerdos alcanzados en distintos ámbitos
urbanísticos, sociales y económicos con el Ayuntamiento de l’Hospitalet.
Dado que para CiU y ERC es más importante destinar 10,6 millones de euros a la
consulta independentista que dedicar ese dinero a la construcción de escuelas
infantiles 0 a 3 años en los barrios de Collblanc, Sant Josep o Bellvitge de
l’Hospitalet.
Dado que para CiU y ERC es más importante doblar el dinero destinado a
delegaciones, oficinas y misiones en el exterior, es decir, las llamadas embajadas,
con un total de 2,2 millones de euros frente a los 1,1 millones del año 2013. Mientras
CiU y ERC rechazan poner en funcionamiento un nuevo Centro de Atención Primaria
en el barrio de La Florida.
Dado que para CiU y ERC es más importante aumentar de 1,4 millones de euros en
2013 a 2,6 millones de euros el dinero destinado a su organización diplomática a la
vez que se oponen a la rehabilitación de los centros educativos Bernat Metge,
Busquet i Punset, Frederic Mistras, Joaquim Ruyra o Milagros Consarnau, entre
otros, de l’Hospitalet.
Dado que en los presupuestos de la Generalitat para el año 2014 no figuran
actuaciones fundamentales para la ciudad, como las anteriormente indicadas, ni la
mayoría de aquellas otras que forman parte de convenios suscritos anteriormente con
el Ayuntamiento de l’Hospitalet.
Dado que en los presupuestos de la Generalitat 2014 no se incluye la finalización de
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la línea 9 de metro. Y que esta obra es fundamental para el desarrollo económico de
l’Hospitalet y su no puesta en funcionamiento tendrá una repercusión negativa en las
empresas de la ciudad.
Por todo ello, el grupo municipal del Partido Popular propone adoptar los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de l’Hospitalet manifiesta su rechazo a los presupuestos
de la Generalitat para el año 2014 por considerar que perjudican al desarrollo
urbanístico, social y económico de la ciudad.
SEGUNDO.- Solicitar a todos los grupos políticos con representación en el Parlament
de Catalunya que defiendan las enmiendas que solicitan la inclusión en los
presupuestos de la Generalitat para el año 2014 de las siguientes actuaciones:
- Finalización de las obras de la línea 9 de metro hasta la terminal entre pistas
en el Prat de Llobregat.
- Construcción de un Centro de Atención Primaria en el barrio de Sant Josep.
- Construcción de una Residencia Asistida en el barrio de Sant Josep.
- Construcción de una escuela infantil 0 a 3 años en los barrios de Collblanc,
Sant Josep y Bellvitge.
- Puesta en funcionamiento del Centro de Atención Primaria Florida Sur.
- Restitución del grupo P3 en la escuela Frederic Mistral del barrio de Santa
Eulàlia.
- Puesta en marcha de los servicios pendientes del centro polivalente de salud
mental de l’Hospitalet como la Llar residencia, el servicio de inserción laboral y
el club psicosocial.
TERCERO.- Dar traslado a los distintos grupos políticos con representación en el
Parlament de Catalunya, a los miembros del Consejo social de ciudad de l’Hospitalet
y a los integrantes de los consejos de distrito de la ciudad de l’Hospitalet.

MOCIÓ 26.-

SOBRE EL AEROBÚS.

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:

Atendiendo que el Aerobús, es el servicio de autobús exprés que conecta el
Aeropuerto y el centro de Barcelona cada 5 minutos, todos los días del año. El
trayecto tiene paradas en puntos estratégicos de la ciudad y tarda aproximadamente
35 minutos en ir o volver de cualquiera de las Terminales del Aeropuerto (T1 o T2),
de una manera cómoda y económica, sin tener que hacer transbordos.
Los otros autobuses que están disponibles para el traslado entre el aeropuerto y el
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centro son los Autobús del Aeropuerto número 46 de TMB y el Autobús nocturno
N17. Estos autobuses son más económicos, aunque son más lentos, transitan con
menos frecuencia y ofrecen menos espacio para guardar el equipaje.
Hay dos líneas: la A1 que va desde la T1 hasta plaza Cataluña y la A2 que va desde
la T2 hasta el mismo punto.
Las paradas de la A1 son: T1—Pl. España---G. Via/Urgel—Pl. Universidad--- Pl.
Cataluña—Sepúlveda/Urgel---Pl. España----T1
Las paradas de la A2 son: T2B----T2C—Pl. España---G. Via/Urgel—Pl. Universidad--Pl. Cataluña—Sepúlveda/Urgel---Pl. España----T2B
Considerando la presencia de grandes empresas, hoteles y la Fira de Barcelona y
atendiendo que una de las reivindicaciones de las empresas establecidas en el
distrito económico es el establecimiento de una parada en la plaza Europa.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al ayuntamiento Pleno la adopción de
los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar al Área Metropolitana de Barcelona que se estudie la posibilidad de
instalar una parada del Aerobus en la Plaza Europa.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Área Metropolitana de Barcelona
(TMB).

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 27, 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sra. Borràs, Sr. Pérez i Sra. Clar.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció fa referència a la creiem necessària
rectificació de la decisió d’establir el copagament a la medicació hospitalària. Es va
canviar, doncs el que era la normativa en aquest àmbit, en el qual fins ara la
dispensació hospitalària era sempre gratuïta i, en aquests moments, doncs això ha
canviat i la gran majoria d’aquests fàrmacs, els que es faciliten en l’entorn de
l’hospital a persones que tenen patologies cròniques o patologies que poden seguir el
seu tractament des de casa seva en molts casos, com és el cas de malalties també
greus, com és el cas de càncer, d’artritis, d’hepatitis, d’esclerosis múltiple, etc, doncs
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en aquests moments s’ha establert un sistema diferent, que no compartim i que
creiem que no és bo, que és el fet que hagin de pagar també un percentatge sobre
aquest medicament.
Nosaltres entenem que això pot posar en risc l’accés a la medicació a pacients que
pertanyen a col·lectius amb dificultats econòmiques greus, perquè en cap cas es té
en compte la capacitat econòmica del pacient i, per tant, en aquest sentit, entenem
que això podria representar, doncs d’una forma directa, que aquests pacients no
fessin el tractament com haurien de fer-lo, en el cas de les persones que tenen les
rendes més baixes. Per aquest motiu, nosaltres creiem que és necessari que aquest
nou sistema d’operar i, per tant, aquest nou Reial Decret Llei que s’ha tiraT endavant,
sigui retirat i, en aquest sentit, doncs no es vegin afectades les persones que han de
ser tractades amb aquests medicaments.

Essent les 20.15 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Avila, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo parlaré del rescabalament del cànon digital, pagat per
l’Ajuntament de l'Hospitalet.
Les creacions originals producte de l'intel·lecte corresponen als seus autors que tan
sols pel fet de crear-les, estan protegides per Llei. Convergència i Unió està a favor
de protegir els drets d'autor i defensar el pagament dels drets d’explotació que
legalment se’n deriven.
L’estat va establir el cànon per còpia privada, el va fonamentar en la possibilitat que
tenia qualsevol consumidor de reproduir, sense autorització, una obra ja divulgada
sempre que ho fes per al seu propi ús i sense perseguir l'obtenció d'un lucre que
donaria lloc a un delicte penal.
Va fixar una remuneració basant-se en una pretesa idoneïtat per realitzar la
reproducció, que fos equitativa i única i que es determina per a cada modalitat de
reproducció, en funció dels equips, aparells i materials idonis, per realitzar aquestES
reproduccions, fabricats en territori espanyol o adquirits fora d’aquest, per a la seva
distribució comercial o utilització dins del seu territori, malgrat que aquests s’utilitzen
per emmagatzemar dades pròpies.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva Sentència 467/2008, és qui
posa fi a tan maldestre situació i per aquest motiu es pot reclamar des d’aleshores,
per part de les Administracions Públiques i empreses, el rescabalament del cànon
digital a les Entitats de Gestió, el que comporta una important xifra de diners en el cas
de l'Hospitalet.
És pel que proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer, procedir a efectuar les gestions necessàries i revisar la comptabilitat d’aquest
Ajuntament per a valorar el cànon digital pagat, sigui directament desglossat o bé
sigui a través de factures que el porten incorporat o no desglossat.
Segon, procedir immediatament a requerir a les entitats de gestió que han estat
cobrant indegudament aquest cànon des de la publicació del Reial Decret Legislatiu
1/1996, de 12 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat
Intel·lectual, i pel que es pot arribar a reclamar els últims 15 anys de cànon digital, o
almenys a partir de l’any 2003, atesa la Sentència 467/2008 del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, per tal que aquestes empreses es donin per assabentades de la
voluntat de reclamació de l’Ajuntament i es faci el respectiu rescabalament.
Tercer, donar ordre, si no s’ha fet a dia d’avui, a tots els departaments de
l’administració municipal, de no pagar, a partir del moment del present acord, aquest
cànon declarat il·legal per a empreses i entitats públiques, sigui directament
desglossat o a través de factures que el porten incorporat i per tant no desglossat.
Quart, enviar la moció a les associacions de comerciants i entitats inscrites en el
Registre d’Entitats d’aquest Ajuntament, que hagin pogut estar afectades per aquests
cobraments indeguts, per tal que coneguin els seus drets de reclamació, i portar a
debat en els Consells de Districte la possibilitat de fer aquesta reclamació
col·lectivament.
Cinquè, informar als portaveus dels Grups Municipals d’aquest Ajuntament de les
actuacions fetes davant de les Entitats de Gestió responsables del cobrament indegut
del Cànon Digital.
Per aquesta moció hem rebut del grup socialista una proposta, que diu que s’emeti
informe per part de l’Assessoria Jurídica, sobre la procedència de la reclamació dels
possibles pagaments indeguts en concepte de cànon digital, que s’hagin pogut
efectuar per part de l’Ajuntament, prèvia estimació econòmica de les possibles
quantitats a reclamar per part de la Intervenció Municipal. Nosaltres estem disposats
a afegir aquesta proposta que vostès fan a l’apartat primer, a continuació, és a dir,
evidentment cal un informe jurídic de tot això, cal un informe jurídic, però compte amb
aquest informe jurídic, perquè aquí ens trobem en la situació específica que l’Estat
Espanyol, d’entre els 400 i pico d’incompliments que no fa de sentències i ordres de
la Unió Europea, està inclòs aquest, el del rescabalament del cànon digital.
És a dir, el Tribunal Suprem encara està executant sentències que van en contra del
pronunciament del Tribunal Superior Europeu, i he de dir també que precisament
l’Estat Espanyol està denunciat, tant el Tribunal Suprem per la seva actitud i no
anular tota la jurisprudència que ha generat aquest tema, està denunciat tant el
Tribunal Suprem, com l’Estat Espanyol, per no fer compliment d’això. Per això aquest
informe jurídic ha de tenir en compte el que jo li comento, perquè si anem a la
Sentència del Tribunal Suprem, evidentment el Tribunal Suprem continua fent la
seva, sense fer cas d’aquesta Sentència del Tribunal Superior Europeu, és el que jo
comento en aquest aspecte. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Pel que fa referència a la tercera moció que presentem des de Convergència i Unió,
en primer lloc fer una modificació, perquè ha hagut un error a l’hora d’escriure la
moció, en el paràgraf sisè on diu: Atès que, segons consta al Pla de Sanejament, la
previsió d’increment en la recaptació de l’Impost de Béns Immobles per l’any 2013
hauria de ser, diu 10 milions i escaig i hauria de posar 9.762.310 Euros, l’import està
malament, hauria de ser 9.762.310 Euros, en el paràgraf sisè.
A veure, aquesta moció ja vam anunciar en l’últim Ple ordinari que la presentaríem en
aquest Ple, un cop analitzat l’informe que es fa des d’Intervenció sobre el seguiment
del Pla d’Ajust de l’Ajuntament de l'Hospitalet, corresponent al tercer trimestre,
l’informe número 22 de l’any 2013, ens trobem amb un paràgraf on el Cap de
Tresoreria informa que, a data 8 d’octubre de 2013, la recaptació que s’havia fet per
l’impost de béns immobles, per l’IBI, era superior a la previsió que s’havia fet en el Pla
de Sanejament, per a tot l’any 2013, la previsió total eren aquests 10 milions 728 mil i
escaig i ens trobem que a data, no, ho estic dient malament, la previsió total eren 9
milions 762 mil i ens trobem que a data 8 d’octubre el que s’havia recaptat ja per
aquest impost era 10.728.000 euros, amb el que estem parlant que s’havia
incrementat pràcticament un milió de més del que es preveia recaptar durant tot l’any.
Tenint en compte que encara faltava el cobrament d’aquelles persones, d’aquelles
famílies que tenien aquest impost fraccionat, que l’últim pagament es va fer a finals
d’octubre, entre el dia 30 d’octubre i el dia 2 de novembre, doncs aquest import
encara serà més gran a data 31 de desembre i és per això que des de Convergència i
Unió el que demanem en aquesta moció és que es calculi aquest increment de més
que s’ha cobrat per aquest impost al llarg de l’any 2013, a quin tant per cent
equivaldria a la pujada i que es redueixi, que en lloc d’incrementar-se el 6,08%, com
està previst inicialment, doncs que es pugi el cinc coma no sé què o el quatre coma
no sé quants, la diferència entre una cosa i una altra, de forma que en el Pla de
Sanejament continuaríem complint, perquè els ingressos d’IBI continuen essent els
que són i no carregaríem sobre les esquenes i sobre la malmesa economia de moltes
d’aquestes famílies, un increment que, des del nostre punt de vista, no està justificat
amb els números a la mà. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja presentades les mocions, passaríem al posicionament dels grups, Sr.
Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bé, respecte a la primera moció que han presentat, la moció sobre el copagament
sanitari, m’imagino que entendran vostès que ens causa un cert escepticisme que la
proposta vingui del grup de Convergència i Unió, que són impulsor de mesures tan
antisocials com l’euro per recepta, que el mateix Tribunal Constitucional ha suspès, ja
que parlaven de sentències. Realment, quan un llegeix la moció, ens causa realment
sorpresa que en l’argumentari parlin de reaccions adverses de tot tipus, per part
d’associacions, professionals e institucions, bé, estaria bé també que vostès o que el
seu partit polític, en aquest cas, parés una miqueta més l’orella quan les crítiques van
dirigides a ells i les reaccions socials són contra les seves mesures. I més encara
quan porten amb mobilitzacions socials tota la legislatura, mobilitzacions socials
contra la seva política de retallades, que no ha variat res degut a aquestes reaccions
adverses que vostès parlen.
Més enllà de l’argumentari que em sembla realment curiós i el que proposa la moció
també em sembla realment curiós, en el fons del que proposen els hi votarem, si ens
permeten, per punts la moció. Els hi votarem favorablement el punt 1, perquè
entenem que, bé, que el que demanen és just. Sobre el punt número 2, on demanen
un topall màxim, aquí no sé ben bé, o sigui, no han definit exactament quin topall
màxim és el que demanen, ens agradaria que ens ho comentessin, perquè per
nosaltres és zero, és zero, en les mesures que vostès han demanat per a gent amb
aquest tipus de malalties, nosaltres considerem que ha de ser zero, absolutament no
han de pagar res, no podem anar privatitzant la sanitat. I al punt número 3 votarem en
contra, una mica realment per la incoherència que nosaltres trobem quan vostès
parlen aquí de mobilitzacions socials i ara ens demanen que donen suport al govern
de la Generalitat.
Sobre la moció del cànon digital, estàvem esperant una mica, un cop vista la proposta
que s’ha fet a Junta de Portaveus, veient que l’afegeixen, em sembla bastant
coherent el que demanen i la votarem favorablement.
Respecte a la darrera moció que han presentat, demanant la rebaixa de l’IBI, en
primer lloc dir que al estar en període d’al·legacions, tant el tema de l’IBI, com altres
impostos municipals, creiem que el que s’hauria de fer realment són al·legacions i no
portar-ho en un Ple, ja que tenim el Ple de pressupostos ara al desembre i moltes
vegades em sembla que les mocions són una mica més per sortir en la foto, que una
voluntat real, perquè tot això també ho podem tractar en el Ple de pressupostos que
és el lloc.
L’any passat tots sabem el que va passar, però per si algú no ho recorda, farem un
breu resum del que va passar amb l’IBI. En primer lloc, l’equip de govern de
l'Hospitalet decideix pujar l’IBI en un 8% a la nostra ciutat, davant aquesta proposta
del Partit Socialista i d’Iniciativa, el nostre grup municipal òbviament va votar en
contra, al considerar que era una pujada excessiva. Al mateix temps o paral·lelament,
el govern espanyol aprova un Decret Llei en el que obliga al nostre municipi a pujar
l’IBI en un altre 10%, i com bé han dit vostès a la moció, tot això ens acaba suposant
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una pujada de l’IBI d’un 19,19% en total. Aquesta mesura, òbviament va ser rebutjada
frontalment per Plataforma per Catalunya, en el que considerem fou una agressió a
les economies i al benestar de les famílies de l'Hospitalet.
Arrel de tot això, hem viscut en varis Plens una situació realment esperpèntica
d’acusacions creuades entre el Partit Popular i el Partit Socialista, per veure qui tenia
més culpa d’aquest greuge al poble de l'Hospitalet i, al final, com sempre, no s’ha
trobat cap solució. Finalment, el que es troba el ciutadà de l'Hospitalet és aquesta
pujada de gairebé el 20%. Amb tot això, ens vam trobar que el Partit Socialista va
treure, diguéssim, tot el seu poder mediàtic, per mostrar-se poc més que una víctima
d’aquest procés i rentar-se les mans en aquesta escandalosa pujada d’impostos i
assenyalar al govern d’Espanya com a màxim responsable. Fins i tot, l’Alcaldessa de
la nostra ciutat va declarar estar disposada a deixar sense efecte l’augment de l’IBI
aprovat per l’Ajuntament, si a aquest s’havia de sumar l’aprovat per l’Estat. Tan sols
cinc mesos després d’aquestes declaracions, el Partit Socialista, que té la possibilitat
de reduir l’IBI, no tan sols no el redueix, sinó que proposa augmentar-lo en un altre
6,08%.
Fins aquí els fets, les valoracions que fa el nostre grup municipal són les següents.
En primer lloc, i en coherència i consonància amb el votat i argumentat fins ara l’últim
any, ja que estem en contra d’aquesta pujada de l’IBI i lluny de continuar-lo pujant, el
que nosaltres proposarem és baixar-lo com a mínim el 10% impost pel govern central
l’any passat. Per això, no els hi votem a favor la moció, ja que no demanem que no
es pugi una part, sinó que el que demanem és que es baixi. En segon lloc, els fets
ens continuen demostrant la demagògia que està fent el Partit Socialista, evidenciant
que els hi van perfectes les mesures preses pel Partit Popular, unes mesures que es
consoliden amb aquesta nova pujada, deixant al descobert que tot el que parla
moltes vegades sobre el Partit Popular, acaba essent pura “palabrería” i ells no donen
exemple amb les seves decisions, quan ho poden fer. Realment el Partit Popular els
hi ha servit d’escut durant tot aquest any, però creiem i esperem que el poble no
tingui tan mala memòria per no donar-se compte que, any rere any, els hi estan
intentant escurar encara més les seves butxaques, per pagar els despropòsits que
estem patint.
Per últim, dir que el nostre model no passa per pujar l’IBI als nostres ciutadans, sinó
que passa per pujar els impostos als veritables responsables de la crisi, com són les
entitats financeres i les grans corporacions que operen en aquesta ciutat i reduir
l’asfixia local a la classe treballadora de l'Hospitalet. Asfixia que, lamentablement, el
nostre govern municipal ajuda a augmentar cada any, essent còmplice del continu
tancament d’empreses, de l’atur i de la precària situació de moltes famílies de la
nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.
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SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a la moció 27, votarem també favorablement a la 28 i votarem
en contra de la 29.
A la 27 estem totalment d’acord amb la moció, òbviament pensem que aquesta
decisió d’establir el copagament a la medicació hospitalària és directament una
bestiesa, una salvatjada que fa el govern de l’Estat, establint aquest pagament a les
persones depenents i que afectarà a malalts crònics i que està ja afectant a malalts
crònics, i fa una visió privatitzadora de la salut i de la sanitat pública, que òbviament
rebutgem. Però, dit això, volem assenyalar que qui li va ensenyar el camí al
copagament, al govern de l’Estat, va ser precisament el govern de la Generalitat, que
va ser la primera comunitat autònoma que va establir el copagament, el famós euro
per recepta. Per tant, em sembla un cert exercici de cinisme, per part del Partit
Popular i per part de Convergència i Unió, que el govern de la Generalitat va establir
l’euro per recepta, el govern del Partit Popular el va recórrer al Tribunal Constitucional
i ara és el govern de l’Estat qui fa l’euro per recepta, però multiplicat per dos, perquè
òbviament aquest repagament, perquè no és un copagament, sinó un repagament,
ens obliga a pagar dues vegades la sanitat pública, doncs és encara més greu que el
que va fer el govern de la Generalitat. Per tant, dit això, feta aquesta denuncia de
complicitats, en aquest sentit, perquè el concepte és el mateix, és obligar als usuaris
de la salut pública, als ciutadans i a les ciutadanes, a pagar dues vegades la sanitat,
votem a favor d’aquesta moció.
I la 28, com dèiem, votem favorablement, també estem d’acord amb l’acord que hem
fet a la Junta de Portaveus en aquest sentit, i la moció 29, com dèiem també en el Ple
passat, en referència a la moció que presentava el Partit Popular, pensem que ara
estem en període d’al·legacions a les ordenances i als preus públics municipals i, per
tant, en el mes de desembre serà el moment de parlar i veure el tema en global, els
ingressos i les despeses, parlar de les ordenances, però parlar també de
pressupostos, per entendre les decisions o no que s’han de prendre com Ajuntament i
que afecten, òbviament, al conjunt de la ciutadania.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel Partit Popular, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Sí, hablaré yo de la moción número 29 sobre el IBI, ya lo dijimos en el anterior Pleno,
en el anterior Pleno de ordenanzas, tenemos uno de los IBI más caros de las
ciudades de nuestro entorno, en el año 2013 hemos tenido un IBI del 0,86, va a subir
al 0,92, y las ciudades de nuestro entorno, las ciudades limítrofes, lo tienen bastante
más bajo, Esplugas 0,85, Prat 0,73, Cornellà 0,49, San Boi 0,50. Este año la subida
es del 6,08% del tipo impositivo y no sólo va a subir el tipo impositivo, también se va
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a incrementar el valor catastral un 10%, al aplicarle un coeficiente multiplicar del 1,10,
porque nos hemos acogido al sistema de coeficientes del artículo 32.2 de la Ley del
catastro. Esto qué quiere decir… ¿no nos hemos acogido Sra. Alcaldesa? Entonces
mi información es errónea, pero de todas formas usted Sra. Perea me comentó que
habíamos solicitado acogernos a este sistema, era la información que usted me dio
personalmente por teléfono, no hace mucho, de acuerdo.
Bien, en cualquier caso, vamos a tener un IBI del 0,92%, es una subida que no
comprendemos, no comprendemos porque el ejercicio del 2012 acabó con un
superávit de 7 millones de euros, tenemos una inflación bajo mínimos, el IPC va a
acabar por debajo del 1%, según ustedes tenemos un Ayuntamiento saneado, según
ustedes tenemos un Ayuntamiento muy poco endeudado, por lo que creemos que
esta subida del IBI tiene difícil justificación. Por todo ello, votaremos a favor de la
moción y, bueno, pediremos que…, aunque consideramos que lo adecuado no es
que se rebaje un porcentaje del incremento del IBI, tal y como pide Convergència i
Unió, sino que consideramos que lo adecuado es que se deje sin efecto esta subida
del 6,08 del tipo del IBI.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción 28 del canon digital, el Partido
Popular se va a abstener a la espera del informe de los servicios jurídicos y, a resulta
de ese informe de los servicios jurídicos, pues así luego se debería actuar. De todas
maneras, nos causa sorpresa que sea Convergència i Unió la que nos hable de
incumplimiento de sentencias, yo les animo a que también ustedes lleven a cabo,
cumplan aquellas sentencias que, por ejemplo, les dicen que el castellano esté en
igualdad de condiciones en las escuelas.
Respecto a la primera moción del copago, nosotros vamos a votar en contra, es
verdad, el copago no es agradable, no nos gusta, pero era eso o no poder financiar
los medicamentos. Por lo tanto, es una medida que no gusta, pero que garantiza la
viabilidad, creemos que garantizará la viabilidad del sistema sanitario y que
esperamos sea retirada en cuanto la situación económica, pues pueda mejorar. Pero
es curioso que también sea Convergència i Unió quien traiga una moción contra el
copago de la medicación hospitalaria, cuando resulta que es el gobierno de
Convergència i Unió quien no paga los fármacos en las farmacias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja han finalitzat la seva exposició, ara passaríem al torn del Partit Socialista,
Sra. Fernández, Sr. Belver i Sra. Perea.
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Essent les 20.30 hores, abandona la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Doncs sí, nosaltres també votarem afirmativament, perquè
estem en contra de totes les retallades i aquesta no deixa de ser també una retallada,
no ens agraden les mesures de retall i molt menys en la salut, per tant, aquesta
també la votarem a favor. Vam estar en contra de l’euro per recepta, vam estar en
contra de que s’estiguin derivant a la sanitat privada proves diagnòstiques, mentre
que estan infrautilitzats els mateixos serveis de la sanitat pública, estem en contra
que hi hagin plantes d’hospital tancades, derivant pacients a la privada, estem en
contra de l’augment de les llistes d’espera, tant per les visites ordinàries, els metges
de família, com els metges especialistes, i ja no parlem de les intervencions
quirúrgiques, estem en contra pel copagament en determinats serveis, sense anar
més lluny, una radiografia de mandíbula, tota una sofisticació, 8 euros, ningú es fa
una radiografia de mandíbula si no és per prescripció facultativa, per l’augment també
de la ràtio assignada als metges de família, i així podríem continuar una força estona
més. Per tant, no estem d’acord amb les retallades en salut i òbviament, doncs no
estem d’acord amb aquesta mesura que s’ha pres, per tant, votarem afirmativament
aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per la moció número 28, la que fa referència al cànon
digital, tal i com deia al final de la seva intervenció el Sr. José Luis Pérez, nosaltres li
proposàvem, abans de tirar endavant, de comprometre’ns a tirar endavant qualsevol
tipus de mesura, fer un estudi des del punt de vista tant jurídic, com econòmic, per
part dels serveis tècnics de l’Ajuntament, per tant, aquest és el nostre compromís,
nosaltres farem aquest estudi, el que no podem fer és comprometre’ns a tirar
endavant una sèrie de mesures, que no tenim clar que hagin de ser així. I, per tant,
evidentment nosaltres no li esmenarem la plana al Tribunal Suprem, si fa o no fa,
aquí no entrarem, evidentment no tenim cap interès en fer cap il·legalitat, per tant, el
que volem tenir molt clar és què hem de fer, cóm ho hem de fer i, fins i tot, al final del
procés, si val la pena fer-ho, per tant, votarem en contra de la moció.

Essent les 20.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, se’ns planteja pel grup de Convergència i Unió una
reducció del percentatge de l’increment de l’IBI, en el percentatge equivalent del
recaptat de més durant l’any 2013. Segons el Pla d’Ajust del 2012-2022, ho llegeixo,
perquè és aquesta la petició que se’ns formula, i a l’hora d’explicar per part de la
regidora el per què d’aquesta presumpta devolució que hauríem de fer o aquesta
devolució que hauríem de fer, perquè hem recaptat de més, ella mateixa ho diu, al
Pla d’Ajust que es va aprovar al març del 2012, preveia un import sobre uns
ingressos i unes despeses, i aquí el Sr. Salmerón ho ha dit molt clar, s’ha de fer la
visió global d’ingressos i despeses, i en el pressupost serem capaços de percebre en
major claredat el que implica pujar o baixar un impost.
Mirin, ja ens agradaria no haver de pujar impostos, però els governs d’esquerres
creiem que abans de res hem de ser responsables i presentar uns comptes
sostenibles, abans de res hem de ser responsables i sobretot corresponsables amb
els nostres veïns i veïnes. I, certament, agradar a un govern pujar impostos, doncs no
agrada, però hem de ser, com deia, responsables. I, a més a més, s’ha de pujar en
funció de les possibilitats de cadascú i, per tant, no ofegar a la ciutadania.
Mirin, i vostè ho ha dit, vam aprovar un Pla d’Ajust al març de 2012, amb unes
previsions d’ingressos, d’ingressos propis, però de l’Estat i de la Generalitat, i
justament aquell any 2012, jo no sé si ens en recordem, perquè a vegades la
memòria ens falla, aquell 2012 el pressupost de la Generalitat es va aprovar al mes
de juny, perquè no ens acabàvem d’aclarir, crec, amb els números, i per part de
l’Estat, per part del govern de l’Estat es va aprovar també al mes de juny, perquè
havien de passar unes eleccions, recordem, andaluses.
És a dir, nosaltres teníem un pressupost aprovat, teníem un Pla d’Ajust aprovat, i ens
vam trobar amb un dèficit generat aquell any 2012, que si no recordo malament, parlo
de memòria, de 5 milions de l’Estat més 3 milions i escaig per part de la Generalitat. I,
certament, fem una pujada, com deia, per responsabilitat i perquè volem uns comptes
sostenibles.
Sr. Díez Crespo, hemos de mirárnoslo bien, el tema del valor catastral, una cosa es el
valor catastral y otra cosa es el tipo impositivo, yo le puedo enseñar, y yo creo que
usted estos datos los tiene, que el valor catastral del Ayuntamiento de la ciudad de
Hospitalet es de los más bajos, de los más bajos que hay con los ayuntamientos de
nuestro alrededor, porque hicimos la revisión catastral en el 2000 y el tipo impositivo
sí que es más alto, pero que para nada se equipara con los otros ayuntamientos.
Mire, aquí al lado, podemos hablar que en San Cugat del Vallés hay, y no es
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comparable, estamos hablando de un valor catastral de más de 180.000 euros, no
estamos hablando de la misma ciudad, en Hospitalet el valor medio es de 40.000
euros, con lo cual la diferencia es sustancial. Es decir, a la hora de hacer algún tipo
de aseveración, hemos de saber bien, bien, dónde nos encontramos y no hacerlo de
forma puntual.
Y, por otra parte, le diré Sr. Díez Crespo, que es cierto que yo hablé con usted y le
expliqué que no había un incremento de un 10 y de un 6, es decir, las palabras no se
pueden utilizar según nos convenga, hay una adhesión a un convenio que supone el
10% que ya teníamos consolidado, acuérdense que aprobamos un Plan de
Saneamiento que sería un 8% en el 2012, un 8% en el 2013 y un 8% en el 2014. En
el 2012 hubo el incremento del 18, pero para este año se congeló, y ahora no
aumentaremos un 10 más un 6, aumentaremos un 6, esto se lo expliqué, igual es que
no me expreso bien.
Pero en cualquier caso yo les diré, miren, el problema de los ayuntamientos es la
sostenibilidad y la financiación pública, es decir, hasta ahora teníamos un reparto que
idílicamente nos hubiera gustado ser los ayuntamientos un 33%, igual que la
Comunidad Autónoma, igual que el Estado, pero desgraciadamente a lo largo de
todos estos años, pues sólo nos ha correspondido un 13%, y ahora nos encontramos
que entre los presupuestos que se están presentando por parte de la Generalitat o
del Estado, o la reforma local que está llevando a cabo por su parte el PP, y por la
otra parte Convergència i Unió, ese 13% incluso va a desaparecer.
Lo que me vengo a referir es, que los ayuntamientos somos la primera puerta de los
ciudadanos, somos la primera administración donde un ciudadano recurre y esa
puerta se tiene que abrir, y eso es lo que el gobierno socialista piensa que tiene que
hacer, socialista y de Izquierda Unida, Iniciativa, Esquerra Unida, me he liado. I crec
que això, i disculpeu l’error, crec que això és el que hem de fer, en qualsevol cas, el
que no pot ser és que per una banda ens permetem el luxe de demanar restriccions o
baixades d’impostos, quan resulta que per part de les escoles bressol vostès, senyors
de Convergència i Unió, ha deixat caure les escoles bressol, per aquest any ja no hi
ha ni diners, ho han diferit a les diputacions. Les escoles de música l’any passat ja
van desaparèixer del pressupost de la Generalitat. Avui hem portat una moció de la
Llei de la dependència on la Sra. Dolors Fernández deia molt clar que els
ajuntaments hem de posar 400.000 euros en el cas d’Hospitalet, per fer front a
aquelles prestacions d’aquelles persones depenents que no tenen accés a una plaça
pública d’una residència i que això els hi servia per tenir accés a una residència
privada.
És a dir, nosaltres hem de ser capaços de respondre, hem de baixar impostos, hem
d’assumir el dèficit d’altres administracions que miren de reüll el que fan els altres, jo
crec que hem de demanar corresponsabilitat amb els veïns, que és el que estem fent,
sostenibilitat i, per descomptat, corresponsabilitat per part de les altres
administracions. I els hi diré, les subvencions que s’aprovaran per l’impost dels béns
immobles, el que pretenen és pal·liar els efectes d’aquestes pujades, en aquelles
famílies o en aquelles persones que no puguin fer front a aquest IBI.
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Jo crec que podem fer tanta demagògia com vulguem, podem utilitzar la dialèctica i la
retòrica com vulguem, però el cert és que aquí qui ha de donar la cara som els
ajuntaments i les altres administracions estan massa lluny pels ciutadans, per
responsabilitat creiem que s’ha de mantenir, que els comptes han de ser sostenibles i
això és tal i com ho explicarem en el proper pressupost que els hi presentarem el mes
que ve. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ara sí, obriríem un segon torn, per part de Convergència i Unió, Sra.
Clar.

SRA. CLAR
Sí, a veure, aquesta ha sigut una moció elaborada des del seny, no ens costava res
demanar a la moció una rebaixa de l’IBI o un increment zero del IBI o el que sigui
podríem haver demanat, ha sigut una moció feta amb els números davant, i una
moció molt, molt, molt assenyada. Vostè ha comès un error, Sra. Perea, vostè ha dit
que es va pujar l’IBI el 18%, no és veritat Sra. Perea, es va pujar el 19,9% i potser
aquí radica el problema de tot, perquè aquell primer any, al fer les pujades
successives, el primer 10% s’aplica sobre el 100%, però el 8,35% vostè me l’està
aplicant sobre el 110%, no sobre el 100%, perquè van ser dues pujades que es va fer
primer una i després l’altre.
Això és un problema de la ESO, de tercer de la ESO, és un problema que
normalment els adults ho tenim molt oblidat, sí senyor, ho tenim molt oblidat, i
pensem que és el mateix i no és el mateix, sobre el 100% primer calcular-li un 10%,
Sr. Esteve doni un cop de mà, si us plau, sobre el 100% li puges el 10 i si després
tornes a calcular, perdó, deixi’m parlar si us plau, si després tornes a calcular un altre
tant per cent, l’estat calculant sobre el 110% ja, no sobre el 100%, no sobre la base
inicial. Llavors, aquest tant per cent que es va pujar va ser el 19,9%, potser arrel
d’això és quan vam començar a tenir aquest increment, aquesta recaptació de més
del que estava previst.
I jo comparteixo amb vostè que la comptabilitat d’un ajuntament ha de ser sostenible i
vostè sap perfectament que cada vegada que s’aproven pressupostos, som el primer
grup polític que ho diem i ho mantenim, ha de ser sostenible, ha de ser eficient, ha de
ser eficaç, els ingressos són els que són, ho entenem perfectament, el pressupost ha
de quadrar, ho entenem perfectament. El que passa és que a vegades no només cal
pujar impostos i carregar les esquenes, ja prou carregades, de la ciutadania de
l'Hospitalet, potser també val la pena fer una bona política de compres, una bona
política de despesa i un bon control de la despesa, igual si fem menys despesa, no
caldrà pujar un impost tan poc sociable com és l’IBI, perquè l’IBI carrega a tota
persona que viu a l'Hospitalet.
I les bonificacions que n’hi ha, Sra. Perea, em sap molt greu, però arriben
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malauradament a molt poca gent, n’hi ha gent que ho està passant molt malament i
està pagant quatre rebuts d’IBI del voltant dels 200 euros, amb bonificació i tot, i vivint
en un pis sense ascensor, en un pis que no és cap is de luxe i que no és, ni molt
menys, un pis de Sant Cugat, ni amb les rendes de la gent que viu a Sant Cugat,
perquè vostè sap que són dues ciutats que realment no es poden comparar, aquestes
dues ciutats.
I que sí que és veritat que Madrid paga malament, que segurament la Generalitat
paga també malament, perquè rep malament els diners. Però també hi ha coses que
són bones, la nostra ciutat ha sigut la segona ciutat en recaptació de taxa turística,
aquesta taxa turística no està contemplada al Pla de Sanejament, perquè era
anterior, i aquesta ciutat de l'Hospitalet, aquest any 2013, recaptarà uns 400.000
euros per aquesta taxa. Això vostè s’oblida de dir-ho, vostè només explica la història
de la banda que li interessa i la història és les dues bandes, ingressos i despeses, i
maneres de quadrar el pressupost, n’hi ha més d’una manera de quadrar un
pressupost.
I torno a dir, és una moció feta de forma molt assenyada, d’una forma que hem
pensat que realment se’ns podia aprovar aquesta moció. Torno a dir, podíem haver
demanat increment zero de l’IBI, però no ho hem fet.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, molt breument. Jo crec que el que ens demanaven d’aclariment sobre la moció,
sobre el no pagament, nosaltres demanem que es retiri, perquè entenem que no seria
bo que es pagués pel tipus de patologies que estem parlant, etc. Però demanem, això
sí, que en tot cas, com a mínim, es tingui una bonificació en aquelles persones que
no poden pagar-ho, aquest és un element diferencial, vostès no hi volen trobar la
diferència, però en aquest àmbit, doncs creiem que si és una mesura que el govern
central aplicarà sí o sí, com a mínim tingui en compte la renda de les persones.
Aquest sí que és un tema que des del govern de Catalunya en el seu dia es va tenir.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, respecte a la moció del cànon digital, jo he de dir tant al
grup del Partit Popular, com al grup socialista, que vostès juguen amb les cartes
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marcades, és a dir, quan vostès em proposen que sigui tot sota un tema, un dictamen
judicial, o un dictamen jurídic, evidentment aquest dictamen si se basa en la
jurisprudència actual, serà en contra, per tant, però juguen amb les cartes marcades
amb els euros dels contribuents de l'Hospitalet, no juguen amb els seus.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez ja ha acabat el temps. No sé si hi ha alguna intervenció més, Sr. Belver.

SR. BELVER
Jo, Sr. Pérez, tinc a gala no fer trampes i, en qualsevol cas, el dia que em decideixi a
fer trampes no ho faré d’acord amb la Llei, clar, si vostè em diu que faig trampes,
perquè faig el que diuen les sentències, home, em sembla una mica incongruent.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Anem a veure, Sra. Clar, jo crec que podem aprofitar i fer oportunisme i, bé, potser,
doncs mira, guanyem algun vot, jo no crec que a aquestes alçades els ciutadans
tinguin masses ganes de sentir com ens tirem els plats els uns als altres, estem
d’acord amb això, eh que sí? Bé, doncs nosaltres hem de ser responsables com
Ajuntament, com a govern municipal, i crec que ho estem essent.
Jo li podria parlar dels més de 13 milions d’euros que deu la Generalitat i que ens
obliga a buscar operacions de tresoreria, per exemple, i li podria explicar que dels 2
milions d’euros que ha parlat el Sr. Lluís Esteve, de dèficit, en polítiques educatives i
que l’Ajuntament ha volgut assumir. I miri, li explicaré per què, perquè som
responsables, les escoles bressol no és només un tema de conciliació, és molt més
que això, és èxit escolar per començar, però, a més a més, són llocs de treball, i
vostès ho saben, si vostès deixen caure les escoles bressol i els governs municipals
no les deixen caure, vol dir que l’esforç l’està fent el govern municipal, perquè n’hi ha
d’altres administracions que se’n desdiuen, que menystenen aquestes polítiques.
I jo li diria que, a més a més, penso que hi ha un menysteniment ideològic aquí al
darrera, perquè hi ha menysteniment sobre escoles bressol, sobre les escoles de
música, per què l’Ajuntament, per què el govern municipal considera que els comptes
han de ser sostenibles, perquè tenen la capacitat de generar ocupació, de crear i de
generar activitat econòmica. Mirin, abans la Sra. Borràs ha fet un comentari parlant
dels pressupostos i deia...
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SRA. ALCALDESSA
A veure Sra. Perea...

SRA. PEREA
Nomes una frase.

SRA. ALCALDESSA
No, ja ha acabat, ja està, el temps s’ha acabat. A veure, jo crec que tindrem temps el
mes que ve per parlar del pressupost, de parlar àmpliament, de parlar dels ingressos,
de parlar de les despeses, de parlar com s’utilitzaran aquests diners i, en tot cas,
tindrem una visió global d’ingressos i despeses. En aquest cas estem parlant només i
amb tota la bona voluntat, expressada per part del grup que presenta la moció, però
crec que és bo que tinguem aquest debat conjunt i que parlem de l’IBI, però que
parlem també d’on van a parar els impostos que els ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet, doncs durant l’any 2014 destinarem aquests recursos, i què passarà o
quina és la previsió de la resta d’administracions que també han de donar suport a
aquests pressupostos.
Jo crec que deixem-ho aquí, ja hem finalitzat el debat i passaríem, perquè encara
queden dos blocs de mocions, a les mocions d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa. Sra. Secretària si vol donar lectura.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28 i 29; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 27.- PERQUÈ EL GOVERN ESPANYOL RECTIFIQUI LA DECISIÓ
D’ESTABLIR EL COPAGAMENT A LA MEDICACIÓ HOSPITALÀRIA.
El Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud i millora de la qualitat i seguretat de les
seves prestacions, va establir en el seu article 4, apartat 13, la creació d’un nou
article 94 bis sobre l’aportació dels beneficiaris a la prestació farmacèutica
ambulatòria. En concret, en el seu punt 1 es defineix per prestació farmacèutica
ambulatòria la que es dispensa al pacient, mitjançant recepta mèdica, a través
d’oficina o servei de farmàcia.
Posteriorment, per mitjà de la disposició final primera recollida al Reial Decret-llei
28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la
Seguretat Social, es va ampliar el concepte de prestació farmacèutica ambulatòria,
afegint l’ordre de dispensació hospitalària.
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Recentment, i desenvolupant la citada disposició final, el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat va publicar una resolució en la que s’estableix que un grup de
fàrmacs (42 en 150 presentacions diferents) estaran subjectes a un copagament
màxim del 10% del preu per envàs, amb un topall de 4,2 euros per fàrmac. La mesura
començava a produir els seus efectes a partir de l’1 d’octubre, essent la Generalitat
de Catalunya la que havia de desplegar el sistema de cobrament al nostre país.
La gran majoria d’aquests fàrmacs, que fins al moment havien quedat al marge del
copagament, estan destinat a tractar a pacients crònics o amb malalties greus
(càncer, artritis, hepatitis, esclerosis múltiple, etc.) i la seva dispensació es realitza a
la farmàcia hospitalària a pacients no ingressats.
La mesura ha provocat tot tipus de reaccions adverses per part d’associacions i
col·lectius de pacients, professionals sanitaris, institucions, etc. A la vegada, també
ha mostrat el seu desacord la Generalitat de Catalunya, com Administració
responsable d’implantar i finançar el sistema de cobrament.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’1 de novembre un acord pel
qual s’encarrega al Servei Català de la Salut que estableixi els mecanismes
necessaris per garantir l’accés de tots els ciutadans als medicaments de dispensació
hospitalària i ambulatòria.
La principal discrepància amb la mesura del Govern espanyol se centra en alertar
que aquesta decisió pot posar en risc l’accés a la medicació a pacients que pertanyen
a col·lectius amb dificultats econòmiques greus, a causa precisament, de la malaltia
que pateixen ja que la mesura afecta majoritàriament a malalts crònics i greus, amb
dificultats per poder treballar i amb la conseqüència que molts d’ells tenen rendes
bàsiques. Un altre punt de discrepància amb el que coincideixen la majoria de les
parts afectades per la mesura és que no comparteixen en absolut el plantejament
defensat pel Govern espanyol, que la mesura es justifica per raons dissuasives o
recaptatòries.
Per tot el que s’ha exposat, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, 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 i que literalment
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diu:
PRIMER.- Reclamar al Govern espanyol que derogui la Disposició final primera
del Reial-Decret-llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i
garantia del sistema de la Seguretat Social i, en conseqüència deixar sense
efecte la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la que es
procedeix a modificar les condicions de finançament de medicaments inclosos a
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut per mitjà de l’assignació
de l’aportació de l’usuari.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; a; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Establir un topall màxim d’aportació en la prestació farmacèutica
ambulatòria, similar a l’establert pels pensionistes, a aquelles persones que
pateixin patologies de caràcter greu o crònic.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; a; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya en la seva decisió
de garantir els medicaments de dispensació hospitalària i ambulatòria.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, 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 i que literalment
diu:
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QUART.- Traslladar aquesta moció al Ministeri de Sanitat, al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i a les plataformes en defensa de la sanitat
pública del nostre municipi.

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

MOCIÓ 28.- PER A LA RECLAMACIÓ DELS COBRAMENTS INDEGUTS DEL
CÀNON DIGITAL A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb
12 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea,
Bonals, Fernández, García, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar;
amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez,
Esplugas, Bas i Cañizares; i amb 8 vots a favor dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- DEMANANT LA REBAIXA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. Ha
estat rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 10 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents
en el moment de la votació.

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 30, 31 i 32, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo presentaré dues de les mocions i el company Salmerón
la tercera. La primera moció que presentem l’hem anomenat la pobresa energètica,
evidentment per combatre-la.
Atès la situació de crisi, atur i retallades en drets socials que estem vivint, creiem que
és bastant evident que la pobresa, doncs està creixent i es concreta en la dificultat de
moltes persones per arribar als mínims vitals, als serveis bàsics, com aliments i
subministraments d’aigua, llum o gas, necessaris per unes condicions mínimes de
vida.
Entenem que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control
públic permet garantir la universalitat d’aquest servei. Totes les persones haurien de
poder fer efectiu aquest dret a disponibilitat dels subministres bàsics, en concret dels
que hem dit, d’aigua i energia.
La pobresa energètica està experimentant un augment significatiu, tal i com ens diu la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, i ja ens estem situant al 15% a
l’any 2012, quan veníem d’un 10% l’any 2010. Les persones que pateixen aquesta
anomenada pobresa energètica són les que estan en atur o reben alguna prestació
social reduïda o bé estan molt endeutades i inclou, evidentment, nens, gent gran o
persones amb malalties cròniques, que poden veure afectada la seva salut.
Atès els increments continuats que ha suposat l’augment de les tarifes fins un 63%,
entre el 2003 i el 2012, per tant, en 10 anys hem pujat el que costa l’aigua, el llum i el
gas al nostre país, un 63%,doncs entenem que el nombre de prestacions
econòmiques d'urgència social, doncs està pujant a tot el país i en concret a la nostra
ciutat, les dades de l’anuari estadístic diuen que si al 2009, doncs vam atendre 335
persones, al 2012, 470, i segur que les dades ara, Sra. Fernández, deuen ser molt
més altes.
La pobresa energètica, per tant, és conseqüència de la combinació de 3 factors: de la
renda familiar, dels preus de la energia i de la baixa qualitat en l’eficiència energètica
dels nostres habitatges. Per tant, les companyies subministradores, sabent que tenen
bonus socials per a les famílies més desfavorides, però també sabent que tallen
constantment els subministres d’electricitat i de gas a la nostra ciutat i també d’aigua.
Per tant, el govern de l’Estat no dóna resposta en aquests moments, no legisla per
evitar aquests talls de les famílies que no poden pagar els subministres energètics, i
fins ara el Govern de la Generalitat tampoc ha aplicat, tal i com li va instar el
Parlament en diverses vegades, i l’última el 25 d’abril, perdó, la penúltima el 25 d’abril
i l’última aquest 7 de novembre, encara no ha fet efectiu el blindatge legal, perquè
això no es produeixi en el nostre país, em refereixo als talls de subministres.
Donat que un dels nostres compromisos com a govern, és lluitar contra l’exclusió
social, demanem, doncs que a la ciutat es creï, perdó, que a Catalunya es creï la
Taula sobre Pobresa Energètica, perquè hi hagi una diagnosi, un anàlisi, un debat i la
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recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica; que es reforci l’atenció
municipal al consumidor energètic, ens consta l’excel·lent treball de les nostres
treballadores socials; tercer, volem que es negociï amb les companyies energètiques
que operen a la nostra ciutat, possibles solucions davant els impagaments dels
subministres i que s’evitin els talls; sol·licitar una moratòria en els talls de
subministres a llars amb insuficiència de recursos, durant els mesos d’hivern;
sol·licitar a les companyies subministradores que respectin escrupolosament la
normativa vigent; i també reclamar tant a la Generalitat de Catalunya que compleixi la
Moció 56 del Parlament de Catalunya, elaborant un Pla de xoc contra la pobresa
energètica, així com els protocols de prevenció; i també sol·licitar al govern espanyol
la congelació de les tarifes energètiques per a l’any 2014.
La segona de les mocions és en suport a les treballadores de neteja i de cuina de les
escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest personal de
neteja tradicionalment era contractat directament pel departament d’Ensenyament, en
totes les escoles bressol de la Generalitat, fins a principis dels anys 90, quan la
Generalitat de Catalunya va externalitzar aquest servei.
Aquesta mesura va provocar un seguit de pèrdues de drets de les treballadores del
sector, que va ser solucionat amb un acord d’aplicació de condicions laborals per a
les treballadores similars a quan depenien directament de la Generalitat. Que van ser
aplicats, aquests acords, a les antigues treballadores, però no a les noves
incorporacions, fet que ha provocat contínues demandes judicials.
Aquesta situació ha derivat en una negativa de les empreses a presentar-se a les
convocatòries de concurs públic del departament d’Ensenyament, per cobrir aquest
servei i finalment el departament d’Ensenyament, en comptes de solucionar la
situació de les treballadores, el que ha decidit és extingir tots els contractes, sense
iniciar una nova licitació amb la finalitat que el servei de cuina i neteja sigui assumit
per personal del la bossa de treball de la Generalitat.
El servei ha estat prorrogat fins el 31 de desembre, davant del conflicte laboral i social
que significava i que entenem que el servei de neteja, donat que és un servei
fonamental en el correcte funcionament de les escoles bressol de la Generalitat, en
tenim tres a la ciutat, el que és problemàtic afecta a dues d’elles, doncs entenem que
és un element que cal solucionar amb el diàleg.
Per tant, la moció que portem avui al Ple, és per donar suport a les mobilitzacions de
les treballadores del servei de neteja i cuina de les escoles bressol de la Generalitat,
en concret la del Passeig i la del Tren i demanar al departament d’Ensenyament que
reconsideri la seva postura i en cas d’internalitzar aquest servei, que aquestes
treballadores siguin assumides per la Generalitat i no perdin tot el servei que han tirat
endavant durant 15 anys en aquesta ciutat.

Essent les 20.55 hores, abandona la sessió el Sr. José Javier Díez Crespo, regidor
del grup municipal del Partit Popular.
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SR. SALMERÓN
Bé, seré breu, perquè hem parlat en aquest Ple ja sobre aquest tema de la Llei de
dependència i, per tant, m’estalviaré tota la part expositiva i aniré directament als
acords que demanem en aquesta moció i que d’alguna manera afegim a la moció ja
aprovada anteriorment i presentada pel Partit Socialista.
En aquest sentit, el que demanem a la nostra moció és que es compleixin les lleis i es
reactivi la concessió de les prestacions econòmiques vinculades als serveis, el més
aviat possible i amb efectes retroactius. El segon acord és el donar suport al conjunt
dels treballadors i treballadores socials que estan gestionant sota molta pressió, i als
ciutadans i ciutadanes que estan rebent un maltracta institucional per part del Govern
de Convergència i Unió i del Partit Popular. Demanem també el compliment íntegra
de la Llei de l’autonomia personal, la corresponsabilitat efectiva entre govern de
l’Estat i comunitats autònomes i la derogació immediata d’aquestes retallades. I, per
últim, volem comunicar aquests acords al conjunt de grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges, al Col·legi
de Treballadors Socials de Catalunya i als Casals de Gent Gran i entitats del tercer
sector del municipi. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ara que ja han presentat totes les mocions, passaríem al
posicionament, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Votarem favorablement les tres mocions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Borràs, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Gràcies Alcaldessa. Sobre la moció de pobresa energètica, vostès saben
perfectament que aquesta moció va estar presentada pel seu grup al Parlament i molt
del que ha estat exposat, va estar aprovat per Convergència i Unió. Una part
important del que ha estat demanat a la moció, segons declaracions recents del
conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, quedarà reflectit en el redactat del
nou codi de consum, que substancialment en el que respecte a la moció, prohibirà
tallar per impagament, la llum i l’aigua, a persones vulnerables. Per tant, nosaltres
votarem favorablement aquesta moció.
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I els hem de dir que, clar, com vostès saben perfectament, hi ha unes actuacions que
ha de fer l’Estat, actuacions en compliment de normatives europees, tornem al
d’abans. Entre aquests compliments que ha de fer l’Estat, ha de definir el concepte de
consumidor vulnerable, ha d’establir plans contra la pobresa energètica abans del dia
5 de desembre de 2013, segons la Directiva 2012/91, ha de modificar el Reial Decret
Llei 13 de 2012 i ha de posar en marxa mesures d’eficiència energètica, prioritzant les
llars afectades per la pobresa energètica, ha d’establir una nova definició del bonus
social, que tingui en compte les condicions de l’habitatge i el nivell d’ingressos
familiars i ha d’establir un bonus social específic pel gas natural, pel butà i per a
l’aigua.

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

SRA. BORRÀS
Sí, la moció pel que fa referència a les residències de gent gran i depenents,
nosaltres votarem en contra, ja hem expressat el motiu, i creiem que hi ha algunes
expressions que, com a mínim, doncs les haurien de rumiar a l’hora de posar-les per
escrit, perquè entenem que no es corresponen en cap cas, i ho deixarem aquí.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar.

SRA. CLAR
I pel que fa referència a la tercera moció, la de donar suport a les treballadores de
neteja i cuina de les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya,
tampoc la podem votar favorablement, com vostè molt bé ha dit és un tema que es
remunta a l’any 90, des del principi dels temps podríem dir que han hagut conflictes i
dificultats amb aquestes plantilles, definitivament per aquest curs 2013-2014 es va
encarregar un informe tècnic, perquè determinés quins haurien de ser els criteris
d’assignació de les plantilles, arrel d’aquest informe tècnic s’ha vist que aquestes
plantilles estaven massa dotades, en cap cas s’ha produït un canvi de metres
quadrats per treballadora i tal i qual, perquè no és cert, perquè abans d’aquest curs
no existia en cap moment aquest criteri, els criteris eren uns altres ben diferents.
Llavors, el que es pensa fer és mantenir les plantilles, tenint en compte la superfície
del centre, tenint en compte el nombre de grups d’infants i el nombre d’infants que es
queden a dinar a l’escola, llavors, el servei en tot cas sempre estarà cobert, sempre
n’hi haurà, com a mínim, un personal, si l’escola té menys de tres grups, un personal
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de neteja durant l’horari escolar, si té més de tres grups n’hi haurà més personal de
neteja i més personal auxiliar de cuina, no quedarà desatès en cap moment aquest
servei, per això no s’ha de patir.
I també, doncs demanar una cosa que vostè sap que no es pot fer, perquè l’accés a
la funció pública s’ha de fer realitzant un seguiment de mecanismes de concurrència
pública, establerts d’acord amb els principis d’igualtat, de mèrits i de capacitat, el que
no es pot fer en cap moment, perquè no dóna aquest dret, el ser treballador d’una
empresa contractada per donar uns serveis a una administració pública, aquests
treballadors, en cap cas, tenen els drets a passar posteriorment a ser treballadors de
l’administració, un cop s’acaba el contracte administratiu amb l’empresa que el
contracte.
De totes maneres, el departament d’Ensenyament, a través de les negociacions amb
el Comitè d’Intercentre del personal laboral, ha determinat, han parlat i així han
acordat, doncs que aquest personal que es veurà sense feina d’acabar aquesta
adjudicació, que entraran a formar part de forma voluntària i si així ho desitgen, de la
borsa de treball de la Generalitat, de cara a cobrir, en règim de contracte laboral, les
necessitats que vagin sorgint al llarg del curs. Però, com li he dit anteriorment, no
podem donar suport a aquesta moció, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, perdó, pel posicionament, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción, votaremos a favor de todos
los puntos, excepto en el punto número 7. Y votamos en contra, porque el déficit de
tarifa actual ya está en 27.000 millones de euros y aprobar esta medida significaría
aumentar aún más el déficit que, en definitiva, lo que acaba es pagándolo el bolsillo
de los ciudadanos.
Respecto a la segunda moción, votaremos a favor también de los dos primeros
puntos y en contra del tercero.
Y respecto a la tercera moción, apoyamos los puntos que en ella están incluidos.

Essent les 21.05 hores, abandona la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez, regidora
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Socialista, Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
Sí, donarem suport a la moció sobre la pobresa energètica, perquè lamentablement el
que posa de manifest és una trista realitat que vivim cada dia, i és que de manera
continuada i progressiva, molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat s’adrecen
als serveis socials demanant que els hi puguem donar suport en el pagament
d’aquests subministres. Les famílies el primer que fan és atendre les seves
necessitats de subsistència, en aquest cas, doncs les d’alimentació, després d’això
deixen de pagar l’hipoteca o el lloguer i a continuació vénen, doncs els subministres,
subministres que, evidentment, no sempre es poden fer front des de l’administració
local, amb la quantitat de ciutadans i ciutadanes que ho demanen.
Abans deia el Sr. Esteve i és cert, que si bé en el segle XXI dóna la impressió que hi
ha una sèrie de necessitats bàsiques que haurien d’estar cobertes, com són tenir
aigua, tenir gas, tenir llum, i que no tinguéssim l’espasa de Dàmocles al clatell, que
sabem que si no es paga un rebut, dos o tres, doncs acabarem sense tenir aquests
serveis, és cert que els nens i les nenes i concretament la gent gran, doncs són una
població més feble, més fràgil, i a ells els hi afecta d’una manera molt més
contundent, el que es puguin quedar sense aquests subministres, vull dir sense
aquests serveis que són bàsics hora i ara per tenir una vida digna.
Pensem que la fórmula que es planteja, o sigui, que hi hagi una normativa, que es
legisli al respecte i que a ningú que en una família, doncs que tingui les necessitats,
com totes i cada una de les famílies, en funció dels seus membres i a partir d’uns
estàndards establerts, doncs puguin tenir el subministra sense cap por i perill que en
algun determinat moment, doncs no puguin fer front i es quedin sense. Nosaltres
votarem afirmativament, perquè, a més a més, la realitat ho posa de manifest i
lamentablement ho vivim cada dia.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja està tot el posicionament, no sé si volen afegir alguna cosa.

SR. BELVER
Falta la moció número 32.

SRA. ALCALDESSA
Doncs Sr. Belver.
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SR. BELVER
Que votarem favorablement, tenint en compte també algunes de les coses que ha dit
la Sra. Clar, que la formulació segurament no és l’adequada, però sí que entenem
que el que és fonamental en aquesta moció és fer-se càrrec, en tot cas, del problema
de les treballadores que, a més a més, en aquests moments estem per
l’assegurament de professions molt feminitzades, amb la qual cosa amb moltes
dones d’edat avançada, que segurament quedaran excloses del mercat de treball i
que, per tant, és afegir una dificultat molt important en un col·lectiu molt respectable.
Per tant, votarem favorablement a la moció.

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

SR. ESTEVE
Sí, gràcies Alcaldessa. Bàsicament per agrair la pràctica unanimitat en l’aprovació de
la moció de la pobresa energètica, dic pràctica perquè el Partit Popular ha votat a tot
a favor, menys en el que li toca a ell, que és bàsicament congelar les tarifes
energètiques per part de l’Estat, però tot i això, agraïm la unanimitat en aquesta
moció i també els comentaris que feia el Sr. Pérez que sembla que el govern de la
Generalitat doncs assumirà el acords de la moció que vam presentar en el Parlament.
I també a la Sra. Clar comentar-li que estem segurs que el servei es mantindrà, això
està clar, una escola bressol sense el servei de neteja i de menjador no pot funcionar,
malgrat que es volgués. En tot cas, entengui la nostra moció que no anava tant en
preservar el servei que donem per suposat, sinó que anava en preservar els drets o
els llocs de feina d’aquestes persones que es quedaran sense, que, en tot cas, que
ens tranquil·litza una mica més en el sentit que se’ls hi oferirà que entrin a la borsa de
treball, a través de contractes laborals. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció, sinó passaríem a l’últim bloc.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31 i 32; adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 30.- SOBRE L’INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA I PER TAL
DE GARANTIR L’ACCÉS ALS CONSUMS ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A LA
CIUTADANIA.
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Atès la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan provocant un
augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones en l’accés
a recursos i serveis bàsics, com aliments i subministraments d’aigua, llum o gas
necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna.
Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el control
públic permet garantir la universalitat del servei, l’equitat i la progressivitat de les
tarifes.
Atès que a l’igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un habitatge
digne en exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones haurien de poder fer
efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i
energia –per enllumenar, calefacció i per cuinar- en termes d’habitabilitat, salubritat i
higiene.
Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una quantitat de
serveis energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats domèstiques que
garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, està experimentant un
augment significatiu tal i com manifesten diferents indicadors i com alerten diferents
organismes com pot ser la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
Segons dades estadístiques conegudes, l’any 2010 se situava al voltant del 10% de
la població i que segons els experts la situació es pot haver agreujat i situar-se al
15% al 2012.
Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa energètica
són les que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt
endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els nens, la gent gran o persones
amb malalties cròniques poden veure afectada la seva salut davant la impossibilitat
de fer front al cost econòmic dels consums energètics mínims per assegurar una
qualitat de vida acceptable.
Atès els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels governs de
l’Estat i que suposen un increment l’any 2013 al voltant del 4 % i un increment
continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 63% que situa Espanya
com l’estat de la zona euro de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 3
anys malgrat la situació de crisi.
Atès els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades pels governs
de l’Estat i que van suposar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment
continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i la bombona de gas
butà que ha incrementat el seu preu l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any anterior.
Atès que el nombre de prestacions econòmiques d'urgència social per a poder pagar
els subministraments de l’habitatge ateses per l’Ajuntament han passat de les 335 del
2009 a 470 el 2012.
Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas
obliguen els Estats Membres a desenvolupar plans per abordar la pobresa energètica
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a l’hora d’orientar la seva política energètica i la protecció dels consumidors sense
que el govern espanyol ho hagi fet fins ara i, ans al contrari, la recent reforma
energètica vulnera aquestes directives amb la conseqüent obertura d’un expedient
informatiu per part de la Comissió Europea.
Atès que està comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la
combinació de 3 factors: renda familiar, preus de la energia i baixa qualitat en
l’eficiència energètica de l’habitatge i que són factors que estan afectant a moltes llars
de L’Hospitalet de Llobregat.
Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar de
bonus socials per a les famílies més desfavorides, aquests no només són insuficients
sinó que sovint estableixen requisits que provoquen que qui més ho necessita es
quedi fora.
Atès l’increment de talls de subministrament dels serveis d’electricitat i gas a la nostra
ciutat en els darrers anys, es fan efectius per part de les companyies
comercialitzadores i distribuïdores sense que aquestes hagin complert
escrupolosament els procediments contemplats a la normativa vigent, amb els greus
perjudicis, també econòmics, que ocasionen als afectats/des.
Atès que d’una banda, el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta amb
mesures normatives i legislatives a la problemàtica de la pobresa energètica, que
pateixen cada vegada més famílies i llars, per tal que es puguin garantir uns consums
mínims vitals a totes les famílies en funció del nombre de components i els períodes
estacionals.
Atès d’altra banda, que fins ara el Govern de la Generalitat tampoc havia fet possible
que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el
subministrament per impagament d’unitats familiars amb ingressos inferiors al salari
mínim interprofessional o que es troben en una situació econòmica d’estat de
necessitat i amb informe dels serveis socials bàsics, tal i com li va instar el Parlament
de Catalunya a través de la Moció 10/X aprovada en sessió plenària el 25 d’abril
d’enguany. Esperem que els acords de la nova Moció 56/X aprovada a la sessió del 7
de novembre es duguin a terme.
Atès que aquest un dels principals compromisos i objectius d’aquest Ajuntament,
especialment en el context actual, és lluitar contra l’exclusió social i intentar garantir
unes condicions de vida digna als ciutadans i ciutadanes.
Atès la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les situacions de
vulnerabilitat i de concertar línies de treball i actuacions per cercar solucions a les
principals problemàtiques que afecten les condicions de vida de moltes famílies, com
han estat diferents iniciatives institucionals davant l’increment de les execucions
hipotecàries.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
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Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Crear la Taula sobre Pobresa Energètica, com a espai de diagnosi,
anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions sobre aquesta problemàtica amb
participació dels grups municipals, els agents econòmics i socials i de les
empreses distribuïdores de serveis energètics bàsics.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb insuficiència
de recursos per tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles mesures d’estalvi i
eficiència energètica a la seva llar alhora que fer un seguiment quantitatiu i
qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la nostra ciutat i la seva
evolució.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra
ciutat possibles solucions davant els impagaments de les famílies mancades de
recursos mínims per tal d’evitar el tall del subministrament i poder garantir l’accés
als consums mínims.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra ciutat
una moratòria en els talls de subministrament a llars amb insuficiència de
recursos durant els mesos d’hivern apel·lant a la responsabilitat social corporativa
que les empreses han de demostrar en situacions d’emergència social com les
que estan patint molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores
d’electricitat i gas que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament la
normativa vigent respecte als processos de tramitació i execució de talls de
subministrament.
f)

S’aprova per unanimitat el punt SISÈ, que literalment diu:
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SISÈ.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya que, en compliment de la Moció
56/X del Parlament de Catalunya, de manera immediata, elabori un “Pla de xoc
contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu garantir el dret
ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint acords amb companyies
energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar un sistema públic de
tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de recursos, així com
protocols de prevenció de talls de subministrament en col·laboració amb els
Serveis Socials municipals i, en cas de que es produeixin, la gratuïtat del servei
de reconnexió.
g) Ha estat aprovat el punt SETÈ amb 19 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Sol·licitar a l’Estat espanyol la congelació de les tarifes energètiques per a
l’any 2014 i que reguli normativament l’establiment de tarifes especials reduïdes
de serveis energètics (electricitat i gas) per a col·lectius amb insuficiència de
recursos així com l’establiment de la normativa i els protocols necessaris per tal
que no es produeixin talls de subministrament a famílies amb insuficiència de
recursos.
h) S’aprova per unanimitat el punt VUITÈ, que literalment diu:
VUITÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l’estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització energètica
que operen al nostre municipi i als agents econòmics i socials 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.

MOCIÓ 31.- DE SUPORT A LES FAMÍLIES I/O PERSONES DEPENENTS
AFECTADES PER LES RETALLADES EN AJUDES A LES RESIDÈNCIES DE
GENT GRAN I DEPENENTS.
Atès l’increment del nombre de persones i famílies que estan en situació d’exclusió
social o en risc de caure en ella, empesos per la elevadíssima taxa d’atur, les
retallades en les pensions, la falta de prestacions i ajudes, l’increment de preus de
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bens i serveis bàsics (educació, transport, aigua, llum, repagament sanitari, etc.).
Atès que l’aprofundiment i durada de la crisi està abocant a més persones i famílies a
situacions de vulnerabilitat econòmica i que poden abocar en un futur dels seus fills i
filles a la pobresa i l’exclusió social, on avis i avies han de sostenir cada vegada més
famílies amb les seves pensions i prestacions per jubilació.
Atès les retallades en diverses ajudes públiques com la Renda Mínima d’Inserció o
instruments perquè la població aturada torni al mercat laboral, ja de per si precaritzat
amb les successives reformes laborals, com son les retallades en el Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Atès l’ incompliment de la llei per part del Govern de l’Estat, amb successives
retallades en el finançament de la Llei de Dependència durant els darrers dos anys, i
la ja anunciada retallada pel 2014; afegint la deslleialtat institucional d’un servei que
ha d’estar finançat a parts iguals entre l’Estat i la Generalitat, però la concrecció és
que l’Estat aporta només un 20% i el 80% restant l’assumeix la Generalitat. El cop
definitiu ha estat l’execució del Govern de l’Estat del Plan Nacional de Reformas 2013
de retallar 1.108 milions en la Llei de la Dependència ha suposat una volta de clau
més en l’atac sistemàtic cap a les capes més vulnerables de la societat. Part
d’aquestes retallades corresponen a 330 milions per deixar de pagar la quota de la
seguretat social als cuidadors, 188 milions per la reducció de la quantia destinada al
cuidadors familiars i 63 milions per la reducció de les hores d’ajut domiciliari.
Aquestes mesures han suposat ja un recopagament i sobrecarga a les malmeses
economies familiars, mentre que milers de persones han perdut el reconeixement
com a persones dependents.
Atès les darreres i greus decisions dutes a terme per la Generalitat de Catalunya que
son un pas més en l’afebliment del sistema de protecció i precarització del mercat
laboral. Com son, la suspensió de les Prestacions Econòmiques Vinculades (PEV) a
una plaça de residència –anunciada com temporal a l’agost i prorrogada sine diesuposa l’ incompliment de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència (LAPAD). Així com les noves polítiques del
Departament de Benestar i Família que entraran en vigor a partir del 30 de novembre,
per la qual cosa les persones que abans d’ingressar en una residència rebien un
suport econòmic derivat de la LAPAD, perdin l’ajut, abocant a més persones i famílies
a situacions d’exclusió social. O la reducció de ràtios de personal a les residències
geriàtriques, amb la conseqüent pèrdua de qualitat de l’assistència i precarització dels
i les treballadores.
Atès el sobreesforç dels serveis socials municipals, famílies i entitats del tercer
sector, que estan assumint despeses que no els hi corresponen.
Per aquests motius el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra
Unida i Alternativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

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

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt 1 amb 21 vots favorables dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4
vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
1.-Demanar que es compleixin les lleis i es reactivi la concessió de les PEV el
més aviat possible i amb efectes retroactius.
b) Ha estat aprovat el punt 2 amb 21 vots favorables dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4
vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
2.-Donar suport al conjunt dels treballadors i treballadores socials que estan
gestionant sota molta pressió, i als ciutadans i ciutadanes que estan rebent un
maltracta institucional per part del Govern de CiU.

c) Ha estat aprovat el punt 3 amb 16 vots favorables dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 9
vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas i
Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
3.-Demanar el compliment integra de la Llei de l’autonomia personal, la
corresponsabilitat efectiva entre Govern de l’Estat i Comunitats Autònomes i la
derogació immediata d’aquestes retallades.
d) Ha estat aprovat el punt 4 amb 21 vots favorables dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río,
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Alonso, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4
vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
4.-Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Síndic de Greuges, al Col·legi de
Treballadors Socials de Catalunya i als Casals de Gent Gran i entitats del sector
del municipi.

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

MOCIÓ 32.- DE SUPORT A LES TREBALLADORES DE NETEJA I CUINA
D’ESCOLES BRESSOL DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
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, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Esplugas, Bas
i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i dels
representants de PxC, Srs. Ordóñez i Sánchez; i amb 4 vots en contra dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Tradicionalment el personal de neteja i cuina de les escoles bressol de titularitat de la
Generalitat de Catalunya, era contractat directament pel Departament d’Ensenyament
fins a principis dels anys 90 quan l’esmentat servei s’externalitzà i s’adjudicà a
empreses per concurs públic.
Atès que aquesta mesura provocà un seguit de pèrdues de drets de les treballadores
del sector, amb les conseqüents demandes laborals que culminen l’any 1996 en un
acord d’aplicació de condicions laborals per les treballadores similars a quan
depenien de la Generalitat de Catalunya.
Atès que malgrat les lluites laborals l’acord finalment va resultar aplicat a les antigues
treballadores i no a les noves incorporacions, i que aquest fet va tornar el conflicte
amb contínues demandes judicials que van ser guanyades per les treballadores i que
van generar gran tensió entre les empreses subcontractades i el Departament
d’Ensenyament, ja que afrontar les sentencies judicials suposava un sobrecost
econòmic que aquest Departament no volia assumir.
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Atès que aquesta situació va derivar en una negativa de les empreses a presentar-se
a les convocatòries de concurs públic del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat per cobrir l’esmentat servei.
Atès que finalment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va
anunciar que a 31/08/2013 extingia totes les contractes sense iniciar una nova
licitació amb la finalitat de que el servei de cuina i neteja sigui assumit per personal
del la bossa de treball de la Generalitat.
Atès que la pressió realitzada per les treballadores subcontractades, en vaga durant
el mes de juliol del 2013 , va provocar que el Departament d’Ensenyament prorrogués
la contracta fins el 31 de desembre amb una reducció pressupostària del 10%.
Atès que aquesta mesura ha provocat una rebaixa d’horari i salari a les treballades
que presten aquets servei i que 70 treballadores estiguin en perill de ser
acomiadades abans que finalitzi aquest any 2013 al no poder ser resituades en altres
llocs de treball, i que 5 treballadores ja estiguin acomiadades de les escoles Bressol
“L’Airet” i “El Rossinyol” de Barcelona, o bé que siguin recol·locades en altres llocs de
treball que suposaran una degradació de les condicions de treball i pèrdua de drets
adquirits després de molts anys de lluitar pels mateixos.
Atès que el servei de neteja i cuina ées fonamental en el correcte desenvolupament
de l’Escoles Bressol que acullen als nostres infants i precisen de personal
experimentat per realitzar les esmentades tasques.
Atès que els serveis de neteja i de cuina és realitzat per dones, que normalment és
considerat de baixa qualificació, i té una gran precarietat i baix salari.
Atès que a la ciutat de L’Hospitalet n’hi ha treballadores afectades per la mateixa
situació en les Escoles Bressol de “El Tren” i “ El Passeig “ , que estan lluitant per
mantenir el seu lloc de treball que asseguri la seva integritat i dignitat laboral i la
qualitat del servei.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a les mobilitzacions de les treballadores del servei de neteja i
cuina de les Escoles Bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya que es
troben afectades per les mesures de retallada de salaris, horari o acomiadaments.
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que reconsideri
la seva postura i en cas d’internalitzar el servei de neteja i cuina, que aquestes
treballadores siguin assumides per la Generalitat, i incorporades en els seus llocs de
treball, mitjançant una subrogació en la qual la Generalitat les incorpori com a
personal propi.
TERCER.- Posar aquest acord en coneixement del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de
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L’Hospitalet, de les centrals sindicals de la ciutat, de les Escoles Bressol El Tren i El
Passeig.

PLATAFORMA PER CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya, números 33 i 34, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. ORDÓÑEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Que com sempre és del posicionament el primer, doncs ara ja l’ha de presentar, molt
bé.

SR. ORDÓÑEZ
No passa res, començarem per la darrera moció que portem, la segona, que és una
moció per crear una oficina d’intercanvi de llibres de text a la nostra ciutat.
Veiem, com no podia ser d’una altra manera, que el govern d’Esquerra Republicana i
Convergència i Unió ha reduït sistemàticament les ajudes a l’adquisició de llibres
escolars, el programa de cobertura de material escolar veiem que s’ha reduït en un
38% en els darrers tres anys, mentre que les quantitats destinades a ambaixades a
l’estranger de la Generalitat, manteniment de mitjans de comunicació afins i alts
càrrecs de la Generalitat arriben a quantitats astronòmiques, Esquerra Republicana i
Convergència i Unió continuen retallant a la classe treballadora.
Segons alguns estudis que han sortit, el cost per nen en material escolar pot arribar
fins els 1.400 euros l’any. Tenint en compte la situació actual, això és inassumible per
a moltes famílies de classe treballadora, que fan impossible que comprin tot el
material necessari per als seus fills, cosa que comporta desigualtats entre els
mateixos nens quan van a l’escola.
Sumant les brutals retallades de la Generalitat amb les retallades que fa en aquest
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àrea el govern central, s’està creant una situació insostenible i per això des de
l’Ajuntament hem d’impulsar mesures que ajudin a pal·liar aquesta situació.
Per això, des de Plataforma per Catalunya proposem una mesura que tindria un cost
molt baix per a l’Ajuntament i en canvi una utilitat social molt alta per a la gent més
desfavorida de la ciutat i, per això, proposem que s’impulsi una oficina d’intercanvi de
llibres de text a partir del proper curs i que es doni la màxima difusió a aquesta oficina
per aprofitar els seus recursos al màxim.
Por otro lado, presentamos una propuesta para que este Ayuntamiento condene los
atentados terroristas perpetrados por la banda terrorista ETA y manifestemos nuestro
rechazo a la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la Doctrina Parot. La
traemos no sólo por la alarma social causada, sino también porque es un tema que
nos afecta a los vecinos de Hospitalet muy de cerca, nos explicaremos.
Por un lado, esta sentencia lo que hace es dejar libres a asesinos que no cumplen ni
una décima parte de la pena a la que fueron condenados. Asesinos que con muchas
muertes a sus espaldas, despiadados, crueles, sanguinarios, asesinos a los que a
partir de la primera víctima, las demás le salen gratuitas. Etarras que salen de la
cárcel riendo, riéndose de sus víctimas y de la debilidad del gobierno español.
En la moción que presentamos hemos destacado alguno de los crímenes que nos
han tocado de cerca a los catalanes, como la matanza de Hipercor o la de la caserna
de la guardia civil de Vic, pero obviamente hay muchos más. Esta lacra que se llama
ETA ha causado cerca de 1.000 muertos en España y muchos de ellos en Cataluña,
y aún tenemos la desgracia que esta banda de asesinos aún no está disuelta.
Asesinatos simplemente por pensar diferente a ellos, por no ser de extrema izquierda
independentista ya eres o ya eras un objetivo. Y esto lo han tenido que sufrir en sus
carnes mucha gente, demasiada, entre ellos gente de Hospitalet, hay políticos
sentados en este Pleno, que han sido objetivos de ETA o que aparecían en sus listas.
Pero no sólo saldrán de la cárcel asesinos de ETA, saldrán de la cárcel asesinos sin
afiliación política, criminales que han causado muertes por el simple placer de
hacerlo. Violadores, pederastas, la gran mayoría de ellos sin rehabilitar, sin
remordimientos y con un riesgo de reincidencia altísimo. Violadores y asesinos no
rehabilitados que volverán a convivir con nosotros, volverán a ser nuestros vecinos. Y
para la ciudad de Hospitalet no será una cosa lejana, algo que se ve en la tele y ya
está, uno de estos asesinos sin rehabilitar puede volver a ser nuestro vecino, asesinó
a una chica en el barrio de Sanfeliu, condenado a 170 años de cárcel por este
asesinato y agresiones a otras 15 mujeres, sale sin cumplir ni una octava parte de su
condena, sin rehabilitar, con un alto riesgo de reincidir. Dónde están los tan
conocidos derechos humanos de los familiares de las víctimas, no me imagino
realmente a los padres o al marido de esta mujer asesinada o de sus otras víctimas,
teniendo que saber que se pueden cruzar cualquier día con él por el barrio o, es más,
encontrárselo de cara en un supermercado o en una plaza. Por eso, desde
Plataforma per Catalunya en Hospitalet, pedimos que esta gentuza no pise las
mismas calles que sus víctimas.
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Essent les 21.12 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. Així mateix, s’incorpora a la sessió el Sr. José Javier
Díez Crespo, regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Molt bé, per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, gràcies.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Perea, em posicionaré per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, respecte de les dues mocions de Plataforma per Catalunya, ja és
conegut que sempre votem contràriament a les mocions d’aquest grup municipal, per
ser ells qui les presenten, però, en tot cas, avui afegirem dues raons, una a cada
moció, per les quals també votem en contra.
Respecte a l’oficina d’intercanvi de llibres, comentar-li que ja és una feina que
precisament no cal crear cap oficina a la nostra ciutat, bàsicament perquè des de la
regidoria d’Educació ja ens encarreguem de potenciar la socialització de llibres de
text entre les AMPES de la nostra ciutat, és una de les línies d’actuació de la nostra
regidoria. I comentar que en aquests moments ja hi ha 18 AMPES de primària i 2
instituts que en aquests moments tenen un pla de reutilització i, evidentment, estem
treballant perquè en el conjunt de la ciutat, doncs el tinguin.
Des del programa d’acompanyament educatiu a les famílies s’ha facilitat el
coneixement de bones pràctiques d’aquests àmbits i en el marc de les trobades de
les xarxes d’AMPES, doncs s’ha tractat de potenciar i dinamitzar el projecte. De fet, a
l’última trobada del 13 de maig de 2013, es va tractar, en aquesta xarxa d’AMPES,
com a tema únic de l’Ordre del Dia, la reutilització de llibres de text, i l’escola Pep
Ventura va poder presentar com a bona pràctica, la seva experiència.
També hem publicat darrerament, hem creat un butlletí electrònic adreçat a les
AMPES i en ell, evidentment, hem posat ja com una bona pràctica i com una mesura
per enfortir la cohesió social dels centres, un manual de cóm muntar un projecte de
reutilització de llibres de text, pas a pas, que edita la FAPAC. A més, cal a dir també
que estem lluitant contracorrent, perquè fa tres cursos la Generalitat de Catalunya va
deixar de finançar aquesta activitat de les AMPES, a través de convocatòria pública
de subvencions, per tant, entenc que la moció més correcta hagués estat, doncs
dirigir la mirada cap a la Generalitat de Catalunya que és qui ha tret els recursos de
subvenció a les AMPES de les nostres ciutats.
Ara sabem que el departament d’Ensenyament en comptes de fer la convocatòria
pública de subvencions, està distribuint una quantitat de diners, sense un criteri
objectiu, a les escoles, a les direccions dels centres, per tal de pal·liar la manca de
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llibres d’alguns dels alumnes, però ens hagués agradat molt més que el departament
d’Ensenyament, doncs hagués mantingut la subvenció pública a les AMPES de
Catalunya, per tal de subvencionar projectes de socialització de llibres.
Respecte a la segona moció, ja dic que sempre votem en contra de les mocions de
Plataforma per Catalunya, però en aquest cas també vull expressar que nosaltres
com a grup municipal i en el conjunt d’Iniciativa, Esquerra Unida, Izquierda Unida en
el conjunt de l’Estat, sempre ens hem mostrat en contra de la violència d’ETA i de
qualsevol grup violent de qualsevol sentit i perquè entenem que cap objectiu polític
justifica la violència. Però també és cert, i això ens ho hem de reconèixer tots, que
cap governant pot saltar-se la Llei, ni cap sentència del Tribunal, per exemple en
aquest cas, d’Estrasburg.
I a més de les raons aquestes que comentàvem, doncs avui no podem compartir
aquesta moció amb vostès, perquè vostès, arran de la Sentència Parot i dels seus
comentaris, doncs hem hagut de posar-los una querella com a Plataforma per
Catalunya, en concret al seu regidor de Viladecans, el Sr. Alberto Delgado, que va fer
un seguit de twits, en els quals deia textualment: “# ICV i # ERC pidiendo que salgan
terroristas a la calle, es normal, unos mataron a 100 millones de personas –referint-se
a nosaltres- los otros fueron terroristas –referint-se a Esquerra Republicana-.”
Això ho deia el 21 d’octubre arran del nostre posicionament respecte a la doctrina
PAROT, el Sr. Alberto Delgado, regidor de Plataforma per Catalunya a Viladecans. I
no es quedava curt, no es quedava aquí, sinó que, a més a més, va aparèixer un altre
twit que deia: “Violador sin rehabilitar suelto, ahora cuando violen a las de Esquerra
Republicana, Iniciativa CUB y demás perroflautas, darán gracias a la Doctrina Parot y
hashtag Viladecans, # Plataforma per Catalunya.”
Per tant, no podem compartir mai una moció amb vostès, no ho hem fet mai i no ho
farem mai en els quatre anys de mandat, però avui tenim poderoses raons, a més a
més, per votar en contra respecte a aquesta moció de la Doctrina Parot, pels seus
insults i les seves afirmacions en contra de la llibertat d’expressió i de les decisions
polítiques d’Iniciativa i Esquerra Unida.

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara tocaria el torn de Convergència i Unió, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, jo respondré a la moció de la Doctrina Parot. Aparentment és una moció en la qual
podríem estar d’acord amb alguns punts del contingut, però entenem que votarem en
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contra, perquè, vull dir, el seguiment que s’ha fet en aquest Ajuntament en el seu
moment, en contra de la violència d’ETA, ja s’ha manifestat per part de tots els grups
polítics, no bé al cas. I, a més a més, una altra de les coses, aquí s’entra en el fons
d’un perillós, demanar no complir amb una sèrie de normes, amb el qual el nostre
grup municipal no estarà mai a favor, per tant, votem en contra.

Essent les 21.21 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Gloria Herance Álvarez,
regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Clar.

SRA. CLAR
Sí, i pel que fa referència a l’última moció de Plataforma per Catalunya, doncs també
votarem en contra, això és una tasca que fa anys i panys que s’està fent des de les
AMPES, el company d’Iniciativa ha comentat 19 escoles de primària i dos instituts,
afegir també les escoles concertades de l'Hospitalet que ja ho estan fent, perquè
també existeixen les escoles concertades i ara sembla com si anéssim a descobrir la
“sopa de ajo”, això és una cosa que fa molt de temps que s’està fent des de les
AMPES.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ja s’han posicionat, pel Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción que hace referencia a los libros de
texto, no compartiendo alguna de las cosas que se dicen en la parte expositiva,
vamos a darle apoyo.
Y respecto a la moción en referencia a la Doctrina Parot, bien, hemos solicitado en la
Junta de Portavoces, solicité en la Junta de Portavoces que se hiciera una
declaración institucional, desde siempre cuando hemos tenido la desgracia de tener
que acudir a algún asesinato de algún compañero o de alguna miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o alguna persona que pasaba por allí,
pues siempre hemos ido de la mano todos juntos y yo creo que eso era bueno y creo
que eso es lo que debe ser, frente a los salvajes, a los sinvergüenzas, a los asesinos,
todos los demócratas tenemos que estar unidos, y yo he pedido por eso una
declaración institucional que ha sido rechazada por Plataforma per Catalunya, cosa
que lamento.

…/…

166

Y decir que la Sentencia del Tribunal de Estrasburgo es repugnante para cualquier
demócrata, pero como demócratas debemos, a pesar de eso, respetar la Sentencia,
nos guste o no nos guste. Y es cierto, algunos de los que estamos aquí hemos tenido
que acudir a los entierros de algunos compañeros y es cierto que algunos de los que
estamos aquí han sido objetivo de los terroristas, por eso nos sentimos con más
fuerza si cabe, para decir que esa Sentencia nos repugna, y aún así, por demócratas,
tenemos que acatarla.
Y también lo que vamos a solicitar y solicitamos a las distintas administraciones es
que refuercen los mecanismos para que garanticen la seguridad de los ciudadanos
ante la salida de violadores, que no están recuperados. Y en ese sentido y es por eso
también que el gobierno del Partido Popular va a reformar el Código Penal para
incluir la cadena perpetua revisable, para que violadores sin rehabilitar, que son un
peligro social, con un informe médico que diga que no pueden salir o que son un
peligro para el resto de la sociedad, pues tengan que permanecer en un centro
internado hasta que estén plenamente rehabilitados.
Por eso, vamos a votar a todos los puntos a favor de esta moción, excepto del punto
sexto que votamos en contra, porque las sentencias, por repugnantes que sean,
como ésta, hay que acatarlas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Yo haré la moción número 33, la que hace referencia a la
Doctrina Parot y el compañero Graells hará la referente a llibres de text.
Mire, ahora el Sr. del Río lo decía, aquí en esta ciudad afortunadamente y en este
Consistorio, siempre hemos intentado de estas historias no hacer partidismo, hemos
intentado ir siempre de la mano y creo que es la mejor manera de hacer frente a esto,
pero dicho eso, algunas cuestiones.
Mire, en el estado de derecho son fundamentales algunas cosas y una de ellas es
acatar las sentencias, y nosotros esta Sentencia la acatamos, entendemos que se ha
de acatar, igual que en su momento acatamos la del Tribunal Supremo y la del
Tribunal Constitucional, cuando desarrolló la llamada Doctrina Parot, la acatamos en
aquel momento, aquella Sentencia, y ahora no nos queda otro remedio que acatar
ésta.
Evidentemente a nosotros lo que nos repugna son las consecuencias que tiene esta
Sentencia, y como algún otro compañero de Consistorio ha dicho, en esta ciudad,
pues hemos tenido algunos hecho que ahora con la aplicación o la derogación de
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esta doctrina, dejan gente en la calle que preferiríamos que no lo estuvieran, porque
sabemos que eso para las víctimas que en aquel momento padecieron, va a ser un
auténtico martirio.
Pero me quedo con lo fundamental y creo que lo fundamental es que la democracia,
el estado de derecho, las personas, los políticos, hemos de tener claro dónde están
nuestros límites, hemos de saber hasta dónde podemos llegar, qué vale y qué no
vale, y yo creo que en esta historia lo que vale es la unidad democrática, es la unidad
de acción, es el respeto a las reglas del juego, es el respeto al estado de derecho, y
por eso votamos en contra de su moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la segona el Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, en relació a la moció que ens parla dels programes de reutilització de llibres de
text, dir que no la votarem a favor, perquè entenem que no afegeix res de
significativament nou al que ja està fent aquest govern, i sobretot també el que estan
fent les AMPES, que aprofitem per felicitar per la seva feina i la seva generositat de
dedicació per tirar endavant programes tan interessants per a les famílies com són
aquests.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Ordóñez, no sé si vol afegir alguna cosa.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, bueno, desde nuestro punto de vista hoy es un día muy triste, muy triste que
haya grupos políticos en este Ayuntamiento que no sean capaces de condenar los
asesinatos de ETA, me da igual…, oye, yo cuando tú hablabas, yo no te he
interrumpido, yo no te he interrumpido, por tanto, luego me contestas y ya está.

SRA. ALCALDESSA
A ver no entremos en diálogo, por favor.

SR. ORDÓÑEZ
Usted, o sea…
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SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Ordóñez, siga usted.

SR. ORDÓÑEZ
Pues que no…, yo no he interrumpido.

SRA. ALCALDESSA
No, no, le estoy diciendo que siga su comentario.

SR. ORDÓÑEZ
Que no sean capaces de hacerlo hoy y me da igual que lo hayan hecho otras veces,
eso se condena siempre, siempre, una vez y setenta y las que haga falta, o sea,
traemos setenta mociones de recursos, estamos en contra de los recursos setenta
veces, pero no, pero hace no sé cuántos años, porque nosotros aquí nunca hemos
vivido una moción de condena de un asesinato de ETA, por tanto, nosotros traemos
que se condenen y entonces hoy no. Nos da igual, ya sea una vez o setenta y
realmente hay que tener poca, no sé cómo decirlo.
Porque realmente Sr. Monrós, que usted nos diga que no viene al caso traer esto
ahora, precisamente cuando acaba de salir de la cárcel un preso que mató a un niño
de cinco años, cómo nos puede decir que ahora no viene al caso traer esta moción,
precisamente es ahora cuando viene al caso traer esta moción, no cuando la Doctrina
Parot estaba vigente, es ahora cuando el asesino que mató a una chica en Sanfeliu
volverá a vivir aquí, es ahora cuando viene al caso precisamente.
Miren, nosotros sobre las decisiones que dicen ustedes que hay que respetar sobre
el Tribunal de Estrasburgo, hay muchos países que no son menos democráticos que
el nuestro, que no han acatado sentencias, y para nosotros obviamente la soberanía
del pueblo español, o sea, la soberanía sobre España recae en el pueblo español no
sobre la injerencia de un Tribunal a miles de quilómetros de aquí.
Entonces, Sr. del Río creo que ha podido ver lo que le decía en Junta de Portavoces,
es imposible hacer una declaración institucional, cuando hay gente que pone escusas
para condenar los asesinatos de ETA y cualquier otro asesinato.
Sobre lo que nos ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, realmente que ellos no
voten a favor nuestro, nos es igual, pero que antepongan su sectarismo ideológico, a
decir que los asesinos no tienen que estar en la calle y que tienen que cumplir
íntegras sus condenas, es lamentable.
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Por tanto, volvemos a repetir que es un día muy triste, muy triste para esta ciudad y,
entonces, es precisamente el día y el sitio dónde la ciudad, o la voz del pueblo, se
tiene que manifestar, es en el Pleno y es ahora cuando está precisamente esto en
boca de todos. Por tanto, lo que no aceptamos es que ustedes decidan sobre qué
mociones traemos y cuáles no traemos, ustedes no quieren posicionarse a favor,
nosotros traemos una moción para condenar los asesinatos de ETA, para decir que
esta gentuza siga en la cárcel, los violadores, los pederastas, y ustedes no lo votan a
favor, por tanto, allí recaiga sobre sus conciencias.

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

SR. ESTEVE
No, molt breu, jo crec que ha quedat clar quina era la intencionalitat de Plataforma
per Catalunya al portar aquesta moció al Ple, que és redactar el seu següent pasquín
per dir que tots som proetarres en aquest Ajuntament. Per tant, no ha entès
perfectament que tots els grups democràtics d’aquest Consistori estem en contra de
la violència, estem en contra d’ETA i demostrat malgrat que vostès hagin volgut
presentar una moció trampa en aquests moments. Ja poden fer el seu pasquín, ja el
recollirem de les nostres bústies i, per tant, ja sabrem de la seva demagògia constant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sr. Ordóñez, jo sempre condemno el terrorisme d’ETA, no tinc perquè fer-ho tantes
vegades, en fer-ho una tinc prou i vostè no em dirà si ho he de fer setanta o vuitanta, i
el meu grup municipal ho ha fet moltes vegades. I quan parla de consciència, vostè
precisament tampoc em dirà si jo tinc la consciència tranquil·la o no, vostè no és cap
mestre per mi, ni cap persona molt digna de dir certes coses, quan les diu en el
moment que les diu, una mica més de respecte a tots els companys d’aquest
Consistori. Perquè, torno a repetir, hi ha una finalitat en aquesta moció, a mi hi ha
coses que no les entenc i vostès volen que aprovem coses en contra de, que la
sobirania del poble està en l’Estat Espanyol, que no està en Estrasburg, un dia em
dirà que vol pertànyer a Europa, l’altre dia no pertànyer a Europa, l’altre dia que si els
independentistes i tal, aclari’s. Però sobretot, pel que respecta a mi, jo la consciència
la tinc molt tranquil·la, dic el que dic, ho dic ara i només ho diré una vegada.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Pues lamentar el espectáculo, nada más.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

Essent les 21.30 hores, abandonen la sessió el Sr. Alfons Salmerón Muñoz i el Sr.
Lluís Esteve Garnés, regidors del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i la Sra. Meritxell Borràs i Solé, regidora del grup
municipal de Convergència i Unió.

SR. BELVER
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Ordóñez, no le permito que usted intente aquí darle
lecciones de democracia a nadie, usted que es un recién llegado, no a este
Consistorio, a la democracia, porque este Pleno efectivamente ha vivido días tristes,
especialmente en los dos últimos años, y no son precisamente porque la unidad
democrática de las fuerzas que siempre habían estado en este Pleno, no se hayan
manifestado contra el terrorismo, eso aquí nunca ha faltado, nunca, nunca, ahora
tampoco falta, supongo, lo que no sé si sólo condenamos el terrorismo de ETA o
delante de otros terrorismos o delante de otras barbaridades, también obtendríamos
la misma unanimidad que siempre hemos obtenido, eso respetablemente tengo la
duda, no hemos tenido ocasión de poderlo valorar y espero que nunca tengamos la
oportunidad de tener que ponerlo a prueba, simplemente lo espero.
Cómo le decía el Sr. Esteve, le decía el Sr. Monrós, ahora a esperar sus pasquines,
tenga cuidado, tenga cuidado con lo que pone en los pasquines, no, no, tenga
cuidado con lo que pone en los pasquines, tenga cuidado porque posiblemente
insultará, ofenderá, a personas que estamos aquí y que representamos a fuerzas
políticas, tenga cuidado, porque si hay una ofensa, si se extralimita en lo que usted
pone o dice, le aseguro que acabaremos en los tribunales.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ordóñez.
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SR. ORDÓÑEZ
Bien, obviamente sólo faltaba que ustedes pudiesen decidir sobre si yo hago un
folleto informativo o no lo hago, y como lo hacen ustedes, pues si ustedes consideran
que yo cometo un delito en un pasquín, denúncienlo, como si yo considero que
ustedes lo cometen, lo denunciaré.
Dicen que aquí llevan dos años muy tristes, sí, porque estamos aquí, no sé qué, pues
sí, realmente lo entiendo, lo entiendo, que toda la casta lleve dos años muy tristes
cuando estamos aquí sacando los temas de ciudad y sacando las verdades a la luz, y
esto nos alegra.
Y por supuesto que todas las mociones tienen una finalidad, ver la posición de los
demás, en un sitio o en otro, o sea, me van a decir ahora los de Iniciativa qué
finalidad tienen o no las mociones. Nos alegramos realmente que se levanten antes
de tiempo, ya que demuestran precisamente, cuando hablan de respetar decisiones,
que la decisión del pueblo de Hospitalet de 6.200 vecinos, es que estemos sentados
dos concejales aquí, que no vamos a parar de darles guerra durante todo el tiempo
que estemos, porque para esto nos han votado, para seguir levantando la voz por
esta ciudad, contra la casta política podrida que lleva tanto años gobernando.

SRA. ALCALDESSA
Mire Sr. Ordóñez, me parece que a usted esto le debe motivar, usted estas cosas
supongo que le motivan y que está encantado de escucharse y de que, bueno, que
aquí en este Pleno hagamos el espectáculo que estamos haciendo. Usted es muy
libre, evidentemente, de hacer lo que considere, pero lecciones poquitas, de usted y
de su grupo, de lo que usted representa aquí y de lo que su grupo representa en este
país. Reflexione, Sr. Ordóñez, usted reflexione, porqué hoy los grupos que llevamos
muchos años en este Consistorio, tirando adelante esta ciudad, defendiendo los
intereses de sus ciudadanos y defendiendo lo que representa esta ciudad, porqué
hoy todos esos partidos han votado en contra de una moción que usted presenta,
reflexione, y si usted no sabe el porqué, seguramente que alguien se lo explicará,
pero ya está bien de dar lecciones, de venir aquí a insultar a los representantes
políticos, que lo único que estamos haciendo es trabajar cada día por los ciudadanos,
y déjese ya usted de insultarnos, a los que estamos aquí, y a tantas personas que
durante muchos años en esta democracia, se han dejado la piel en defensa de los
ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Si hoy Hospitalet es lo que es, no es
gracias a partidos como el suyo, es gracias a lo que aquí…
Mire Sr. Sánchez, si usted quiere pedir la palabra, tiene una cosa muy sencilla,
levanta la mano y yo se la daré, haga el favor de hacer los comentarios justos y
necesarios, no le voy a permitir ninguna tontería en este Pleno, no, a los demás
tampoco, y un poco de respeto, porque me parece que cuando usted ha intervenido,
los demás hemos estado…, al menos yo, cuando usted ha estado interviniendo, yo
he estado escuchando atentamente, y le digo y le repito, reflexione, plantéese porqué
el comportamiento de todos los grupos políticos que hay en este Ayuntamiento, el
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porqué hoy hemos decidido conjuntamente no votar una cuestión tan importante
como es el tema del terrorismo y el tema que usted ha planteado.
Se le ha pedido por activa y por pasiva hoy, que retirara esa moción y que hicieran…,
sí, no me ponga esa cara, el Sr. del Río en la Junta de Portavoces le ha pedido que
hiciéramos una declaración institucional, creo que le queda muy claro que una
declaración institucional en estos momentos, en este Ayuntamiento, es muy difícil que
haya un acuerdo unánime de las fuerzas políticas que hoy estamos representadas.
Es una lástima, esto no había pasado nunca y desgraciadamente, desde hace un
tiempo, hoy esto no va a ser posible, por tanto, tendremos que esperar que a cada
uno, los ciudadanos y ciudadanas, nos pongan en el sitio que nos corresponde.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33 i 34; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 33.- DE CONDEMNA AL TERRORISME D’ETA, EN RECORD I SUPORT
A LES SEVES VÍCTIMES I EN REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
D’ESTRASBURG SOBRE LA “DOCTRINA PAROT”.
Atès que la violació de drets essencials com la vida, la integritat física o psíquica, la
llibertat d’expressió o la seguretat personal són violacions greus que atempten contra
les llibertats individuals i més fonamentals de les persones i no han de tenir cabuda
en la societat.
Atès que la utilització de la violència amb finalitats polítiques constitueix una fractura
en el model de convivència del que ens hem dotat i dinamita el desenvolupament de
l’activitat del servei públic en el marc del ple respecte a la llibertat i la democràcia en
què ha de transcórrer.
Atès que una societat immersa en un clima de violència política i social veu pertorbat
el desenvolupament de les relacions socials, econòmiques, de progrés cultural, i en
definitiva, de la convivència.
Atès que l’activitat terrorista d’ETA ha causat un immens dolor i patiment provocats
pels assassinats, amenaces, segrests, extorsions i xantatges que han comès els seus
membres. Els atemptats i assassinats perpetrats per aquesta banda s'han cobrat
prop de 857 morts i milers de ferits. Especialment propers ens resulten l’atemptat a l’
hipermercat Hipercor de Barcelona l’any 1.987, el de la caserna de la Guàrdia Civil a
Vic l’any 1991, i encara més recent l’assassinat d’Ernest Lluch l’any 2001.
Atès que les víctimes del terrorisme i llur entorn són l’expressió personal i més
propera d’aquesta conseqüència i constitueixen el grup que ha pagat en la seva pell
el tribut del terror i el fanatisme. La reparació dels danys causats a les víctimes del
terrorisme i el compromís de mantenir viu el seu record és una obligació inexcusable
que els poders públics han d’assumir amb mesures que expressin el reconeixement,
reparació i justícia deguts i transmetin la deslegitimació de la violència.
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Atès que malgrat haver anunciat el cessament de l’activitat terrorista, a dia d’avui ETA
encara no ha fet entrega de les armes ni ha anunciat la seva dissolució.
Atès que el futur de la convivència ha de ser construït ineludiblement sobre la
memòria de les víctimes, i el seu reconeixement no sols és un acte de justícia sinó
l’expressió sincera d’una societat que no vol reviure mai més el patiment que elles
han hagut de suportar.
Atès que el tribunal d'Estrasburg va fallar, el passat octubre, a favor de l'Etarra I.del
R. en la seva demanda contra l'Estat Espanyol per aplicar-li la “Doctrina Parot”.
Atès el rebuig unànime i rotund de les principals associacions de víctimes del
terrorisme a la resolució del Tribunal d'Estrasburg.
Atès que aquesta sentència està suposant l'alliberament de desenes de criminals,
molts d'ells etarres, amb desenes d'assassinats en el seu historial i condemnats a
centenars d'anys de presó de la qual només han complert una petita part.
És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple
l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.-Manifestar la condemna de l'Ajuntament de L’Hospitalet als atemptats
terroristes perpetrats per ETA i el suport a l’entrega d’armes, reconeixement del
dany causat i dissolució de la banda.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
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literalment diu:
SEGON.-Fer públic el suport a les persones que han estat víctimes d'aquesta
organització terrorista i el reconeixement del seu patiment.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, 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 a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.-Adherir-se al Dia Internacional en record de les víctimes del terrorisme
que se celebra cada any el 19 d’agost i al Dia Europeu en Record de les Víctimes
del Terrorisme que es commemora cada 11 de març.

d) Ha estat rebutjat el punt QUART amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.-Impulsar el record a les víctimes d'organitzacions terroristes a la nostra
ciutat denominant una plaça, carrer, via, passeig, jardins o parc, tan aviat com
resulti possible, "Plaça/Carrer/Via/Jardins/Parc de les víctimes del terrorisme" o
amb un nom similar que cristal·litzi aquest esperit d'homenatge, i que es convidi a
participar a la societat civil en l'acte de descobriment de la placa.
e) Ha estat rebutjat el punt CINQUÈ amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.-Manifestar el rebuig de l'Ajuntament de L'Hospitalet a la sentència del
Tribunal d'Estrasburg sobre la Doctrina Parot.
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f)

Ha estat rebutjat el punt SISÈ amb 25 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del
PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares;dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 2 vots a favor dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SISÈ.-Demanar a l'Estat que busqui fórmules per no acatar la sentència del
Tribunal d'Estrasburg, i engegui els mecanismes necessaris perquè torni a
empresonar als criminals que s'han posat en llibertat per aquesta sentència.

g) Ha estat rebutjat el punt SETÈ amb 19 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del
Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordóñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SETÈ.-Donar trasllat dels acords a l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT),
a l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), a
l’associació Veus contra el Terrorisme (VcT), al Col·lectiu de Víctimes del
Terrorisme al País Basc (COVITE), a la Fundació Víctimes del Terrorisme, a la
Fundació Miguel Ángel Blanco, a la Fundación Gregorio Ordóñez, a Dignitat i
Justícia, al Consell Basc de Participació de les Víctimes del Terrorisme, al Govern
Espanyol, al Ministeri d'Interior, l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat REBUTJADA
pel Ple de l’Ajuntament.

MOCIÓ 34.- PER CREAR UNA OFICINA D’INTERCANVI DE LLIBRES DE TEXT.
Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 8 vots a
favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i
Cañizares; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents
en el moment de la votació.
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PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 39470, de 3 de setembre de 2013, 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 39470 i data 3 de setembre de 2013, i que
s’havia de contestar en el Ple Municipal del dia 20 de setembre de 2013, en
relació a:
“El pasado mes de febrero se aprobó en pleno una moción presentada por
nuestro grupo municipal sobre la retransmisión de los Plenos en el Digital LH.
Al respecto solicitamos conocer que gestiones se han hecho al respecto y cuando
se tiene previsto empezar a emitir.”
i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Dir-vos que tal i com es va aprovar en la Moció, s’està tramitant l’encomana de
gestió a La Farga per què puguin retransmetre els Plens municipals de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Així mateix, els informem que la previsió de la retransmissió dels Plens serà
efectiva a partir del Ple del desembre del 2013.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 40182, de 9 de setembre de 2013, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Família, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40.182 i data 9 de setembre de 2013 i, segons

…/…

177

el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 20 de setembre de 2013, en
relació als dispositius locals d’inclusió, i de la que vàrem demanar pròrroga, dirvos que:
El mapa d’accions inclusives del municipi permet visualitzar els serveis,
equipaments, i programes en el municipi adreçats a l’atenció els col·lectius més
vulnerables.
Requereix una actualització regular i sistemàtica, un format entenedor i amb
diferents graus de concreció. Aquesta tasca es realitza des de l’Oficina tècnica
d’inclusió i té com a resultat:
• Elaboració document “Mapa accions inclusives” 2011-2013”.
• Actualització Web de recursos adreçat a professionals de l’Àrea. Consta
d’informació relacionada amb l’origen del recurs, dades de contacte, dades
relacionades amb el tipus de recurs i a qui va dirigit, etc.
• Actualització i revisió tràmits de seu electrònica i informació de la web
municipal.
S’adjunten documents “Pla Inclusió Social abril 2010”, “Mapa d’accions 20112013” i imatge de la web de recursos de l’Àrea.

L’Observatori de dades de vulnerabilitat social és una eina més en termes de
coneixement de la realitat social del territori.
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La informació que es recull està organitzada en taules d’indicadors quantificables
que permeten generar informació per territoris, per àmbits específics, perfils de
les persones, etc.
L’observatori es nodreix de les dades socials del territori generades tant pel propi
Ajuntament com pels diferents agents del territori.
Com tot observatori, la introducció de dades és permanent.
Està disposat pels diferents eixos: econòmic, laboral, formatiu/educatiu, social
sanitari, residencial, participatiu- comunitari.
Entre la informació que pot disposar i generar l’observatori, destaquem:
- situació actual de la ciutat i de les persones en risc d’exclusió, la cobertura
dels serveis que l’atenen , etc.
- Incidència i evolució dels processos d’exclusió, posant-los en relació amb les
respostes a les persones i els recursos.
- Disposar d’informació que ajudi en el disseny i planificació de noves
actuacions i projectes.
S’adjunta imatge de l’Observatori.

Les dades de l’observatori i l’anàlisi tècnic d’aquestes han permès elaborar i/o
participar en l’elaboració de diferents documents en el darrer període:
- Memòria de l’Àrea de Benestar i Famílies2012.
- RMI 2012, anàlisi de dades.
- Xarxa distribució aliments- 2012.
- Perfils de col·lectius amb major risc d’exclusió social.
- Retallades i conseqüències- eines d’intervenció dels serveis socials.
- Accions per a la inclusió en l’àmbit residencial,
- Etc.
Atentament,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 43738, de 8 d’octubre de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 43738 i data 8 d’octubre de 2013, i que s’havia
de contestar en el Ple Municipal el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a:
“Atendiendo que este Ayuntamiento dispone de locales vacios de su propedad
tales como el antiguo edificio de juzgados sito en la Av. Josep Tarradellas y el
edificio de Correos de Plaza del repartidor solicitamos conocer si hay algún otro
edificio o local vacio proiedad de este Ayuntamiento.”
I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Dir-vos que consten buits els següents locals: C/ del Molí, 9-11 (antiga Ràdio
l'Hospitalet) i els edificis: de l’Av. Josep Tarradellas i Joan, 171 (antic edifici
Jutjats), C. del Centre, 2 (Edifici Correus), i també les edificacions que es troben
dintre d’antigues fàbriques com: Sector Trinxet, Godó i Trias i La Remunta, totes
elles pendent de rehabilitacions.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 43742, de 8 d’octubre de 2013, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 43742 i data 8 d’octubre de 2013, i que s’havia
de contestar en el Ple Municipal el dia 22 d’octubre de 2013, en relació a:
“Según datos obtenidos de la cuenta general de 2012 se impusieron una serie de
multas de las que una cantidad significativa quedaba pendiente de cobro a fecha
31/12/12, en concreto:
Multas de circulación: se impusieron multas por un importe de 2.422.480€ y solo
se han cobrado 918.602€ (pendiente a 31/12/12 167.281€)
Solicitamos conocer si se ha conseguido cobrar algún importe de estas
cantidades pendientes”
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I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Us informem que en data d’octubre del 2013:
Multes de circulació: s’ha procedit al cobrament en període voluntari del 30,71% i
el 69,29% es troben en recaptació executiva.
Multes d’activitats reclades: s’ha procedit al cobrament en període voluntari del
9,62% i el 90,38% es troben en recaptació executiva.
I en Multes de civisme: s’ha procedit al cobrament del 3,40% en període voluntari
i el 96,60% es troben en recaptació executiva.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple de 22 d’octubre de
2013, 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 la pregunta que heu presentat oralment el passat Ple de 22 d’octubre i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de
2013, sobre “...cuales fueron los motivos de dimisión del Sr. Echániz”.
He d’informar-vos que com ja es va comentar, els motius de la seva renúncia van
ser de caire professional i personal.
Ben Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 40495, de 12 de setembre de 2013, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Benestar i Família, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40.495 i data 12 de setembre 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple del dia 20 de setembre de 2013, en relació problemàtica
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amb escarabats al carrer Sant Roc amb Passatge Piera, i de la que vàrem
demanar una pròrroga, dir-vos que:
• L’Ajuntament de L’Hospitalet disposa de fa anys d’un servei de control de
plagues a la Ciutat. En aquest últims anys, les actuacions de control i/o
tractament plaguicides, als espais públics i als edificis municipals, es porta a
terme a través l’empresa de servei de plagues contractada a tal efecte, que es
diu: SIGEAM.
• El programa de control de plagues que es porta des del Servei de Salut
(Negociat Salut Ambiental), es fonamenta en els criteris més actual de control de
plagues que són de lluita integrada, els quals tenen per objectiu no només fer
tractaments amb producte actiu, si no també fer altres mesures correctores,
diferents que combinades, assoleixin de forma més eficaç els objectius
predeterminats. En aquest sentit les condicions de la infraestructura urbana, el
civisme ciutadà, la neteja viària, etc., també contribueixen a la lluita integrada
contra les plagues
• A més l’Ajuntament disposa del Protocol d’Actuacions de Tractaments
Plaguicides, a on es recullen les competències municipals en aquest assumpte,
així com la metodologia i procediments d’actuació, seguint de forma exhaustiva el
que assenyala la normativa vigent, sobre tot quant a evitar possibles riscos per a
la salut de les persones, quant a la aplicació de producte (substàncies actives) en
el medi urbà.
• Quant als tractaments específics que porta a terme l’empresa autoritzada i
contractada per efectuar aplicacions en el clavegueram per controlar la plaga
d’escarabats (Periplanetta americana), atén a nostra sol•licitud totes les
demandes ciutadanes, quan hi ha observació d’aquests insectes en la via pública.
A més es realitzen tres tractaments sistemàtics al llarg de l’any (maig, juliol, i
setembre), en diferents zones de la Ciutat que cada any es valoren com zones
més crítiques per la seva major activitat d’aquests insectes. Aquest any la zona
més propera al C. Sant Roc- Ptge.Piera, a on s’ha fet tractament sistemàtic, ha
estat la zona del C. Baró de Maldà, Pça. Ajuntament, Pça. Repartidor, C.
Barcelona, C. Major.
• Pel que respecta a les actuacions realitzades en la zona, durant aquest mesos
d’ estiu. S’han atès les següents sol•licituds ciutadanes:
 08/07/13, nº actuació 746. Prospecció de la zona. No es detecta activitat
d’insectes.
 22/07/13, nº actuació 788. Es fa petició a Sigeam nº 190-2013 de desinsectar
el C/St. Roc, entre Av. Carrilet i el Camí de la Riereta. Es va realitzar el
tractament el 26/07/13.
 24/07/13, nº actuació 795, Es fa petició a Sigeam nº 197-2013 per tractar el
carrer Major de Pl. Remunta fins Pl. Ajuntament. Es va realitzar el tractament amb
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data 29/07/13
• Actualment s’ha fet prospecció de la zona, s’ha comprovat activitat
d’escarabats, i per tant s’ha demanat nou tractament insecticida en les arquetes
del clavegueram d’aquest indret, que es realitzarà en aquesta setmana.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 40500, de 12 de setembre de 2013, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Benestar i Família, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 40.500 i data 12 de setembre 2013 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple del dia 20 de setembre de 2013, en relació problemàtica
amb escarabats al Barri del Gornal, i de la que vàrem demanar una pròrroga, dirvos que:
• L’Ajuntament de L’Hospitalet disposa de fa anys d’un servei de control de
plagues a la ciutat. En aquest últims anys, les actuacions de control i/o tractament
plaguicides, als espais públics i als edificis municipals, es porten a terme a través
l’empresa de servei de plagues contractada a tal efecte, que es diu: SIGEAM.
• El programa de control de plagues que es porta des del Servei de Salut
(Negociat Salut Ambiental), es fonamenta en els criteris més actuals de control de
plagues que són de lluita integrada, els quals tenen per objectiu no només fer
tractaments amb producte actiu, si no també fer altres mesures correctores
diferents que, assoleixin de forma més eficaç els objectius predeterminats. En
aquest sentit, les condicions de la infraestructura urbana, el civisme ciutadà, la
neteja viària, etc., també contribueixen a la lluita integrada contra les plagues.
• Val a dir que els escarabats provinents de les xarxa de clavegueram són de
l’espècie Periplanetta americana, més grans que l’escarabat d’origen domèstic:
Blatella germanica. Per tant tenen hàbitats diferents. en el cas de sol•licituds de
ciutadans o comunitats de veïns, se’ls informa de les actuacions i mesures
preventives per un cas i per un altre.
• A més l’Ajuntament disposa del Protocol d’Actuacions de Tractaments
Plaguicides, on es recullen les competències municipals en aquest assumpte, així
com la metodologia i procediments d’actuació, seguint de forma exhaustiva el que
assenyala la normativa vigent, sobre tot quant a evitar possibles riscos per a la
salut de les persones, quant a l’aplicació de producte (substàncies actives) en el
medi urbà.
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• Quant als tractaments específics que porta a terme l’empresa autoritzada i
contractada per efectuar aplicacions en el clavegueram per controlar la plaga
d’escarabats (Periplanetta americana) atén, a nostra sol•licitud, totes les
demandes ciutadanes, quan hi ha observació d’aquests insectes en la via pública.
A més es realitzen tres tractaments sistemàtics al llarg de l’any (maig, juliol, i
setembre), en diferents zones de la ciutat que cada any es valoren com zones
més crítiques per la seva major activitat d’aquests insectes. Aquest any en el barri
del Gornal la zona on s’ha fet tractament sistemàtic ha estat la configurada pels
carrers: Av. Vilanova, i Av. Carmen Amaya.
• Pel que respecta a les actuacions realitzades en la zona, durant aquest mesos
d’ estiu. S’han atès les següents sol•licituds ciutadanes:
• Av. Carmen Amaya: 27/08/13, Nº actuació 889. Es detecta activitat d’insectes
mitjana. Es fa petició a SIGEAM Nº 257-2013. Es va realitzar tractament el
29/08/13.
•

Av. Vilanova:
o 05/08/13, Nº actuació 824. Es detecta activitat baixa. Aquesta zona està
dins del control sistemàtic i es tracta cada 2 mesos. L’últim tractament va
ser el 26/07/13.
o 07/08/13, Nº actuació 838, petició 225-2013. Es va realitzar tractament el
12/08/13.
o 12/09/13, Nº actuació 924. No es va comprovar presència d’insectes.

•

Av. Can Tries: 13/08/13, Nº actuació 852. Sense activitat.

• C dels Joncs: al 2013 no hi ha cap queixa de paneroles d’aquest carrer en la
via pública. L’última va ser el 25/09/12.

• Actualment s’està fent tractament sistemàtic insecticida en les arquetes del
clavegueram en el barri Gornal, que pertoca ara a mitjans de setembre, i a més
d’Av. Vilanova, i Av. Carmen Amaya, s’ha inclòs el C. Joncs.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 43637, de 8 d’octubre de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.637 i data 8 d’octubre de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 22 d’octubre de 2013, en relació amb una
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plaga d’insectes a l’arbrat de la zona del Gornal, us comunico que revisades les
incidències registrades al nostre sistema de gestió, no hi ha, en aquest moment,
cap incidència sense resoldre relativa a plagues a l’arbrat dels diferents carrers
del barri del Gornal, fins i tot el c/ del Joncs.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 43638, de 8 d’octubre de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.638 i data 8 d’octubre de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 22 d’octubre de 2013, en relació amb el
servei de neteja del barri de Collblanc, concretament el carrer Rafael Campalans,
us comunico que els serveis de neteja es van incrementar durant els mesos
d’estiu, tal com vam informar anteriorment, amb la incorporació del servei de
neteja amb un producte que elimina les males olors. Aquest espai disposa
d’escombrat manual de dilluns a diumenge i escombrat de repàs de tarda, de
dilluns a dissabte; així com servei d’aiguabatre setmanal, els dimarts en horari
nocturn.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 43643, de 8 d’octubre de 2013, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 43.643 i data 8 d’octubre de 2013, que s’havia de
contestar en el Ple municipal del dia 22 d’octubre de 2013, en relació amb els
motius pels quals no es pensa posar tanques a la plaça Camilo José Cela, us
comunico que no està previst posar tanques protectores ja que no és convenient
tancar un espai públic de pas de veïns.”

•

En relació amb la prec formulat verbalment en el Ple de 22 d’octubre de 2013 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 la pregunta que heu presentat oralment al passat Ple de 22 d’octubre i,
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de
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2013, sobre les notificacions als grups municipals una vegada es reben respostes
a les mocions aprovades al Ple.
He d’informar-vos que en data 24 de juliol va tenir entrada al Registre General
d’aquest Ajuntament l’escrit del Defensor del Pueblo al que vostè fa referència i,
en data 25 de juliol es va trametre per correu electrònic als i les portaveus dels
grups municipals per a la seva informació.
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 84
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 10, 14, 15,
17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 i 31 d’octubre i 5, 11, 13 i 14 de novembre de 2013, 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. 43959, de 10 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Solicitamos listado por áreas que otorgan subvenciones a entidades de la ciudad,
cualquier importe, tanto puntuales como anuales, si puede ser en formato electrónico
del pasado año 2011 y 2012.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 43959 i data 10 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a:
“Solicitamos conocer por áreas que otorgan subvenciones a entidades de la ciudad,
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cualquier importe, tanto puntuales como anuales, si puede ser en formato electrónico
del pasado año 2011 y 2012”
Dir-vos que les subvencions atorgades durant l’any 2011 van ser publicades en el
BOP del 25 de juliol 2011 i 25 de febrer de 2012 i en els edictes de data 8 de juliol de
2011 i 31 de gener de 2012. Les subvencions atorgades durant l’any 2012 van ser
publicades en el BOP del 7 d’agost de 2012 i 11 de febrer de 2013, així com els
edictes de 5 de juliol de 2012 i 27 de gener de 2013.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 44467, de 14 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la calle Miguel Hernández hay unos solares en los que la vegetación está
invadiendo la acera, por lo que solicitamos conocer si se tiene conocimiento de esta
situación y si se va a requerir a los propietarios para que realicen las tareas de
mantenimiento y limpieza de su solar a la que están obligados por ley.”

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 44.467 i data 14d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb la
neteja del solar de titularitat privada al c/ Miguel Hernández, us comunico que s’han
obert diversos expedients i s’ha instat als propietaris a què netegin el solar amb un
termini d’un mes.”
3.- RGE núm. 44468, de 14 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Vecinos de la zona de Travesera de Collblanc, nos indican que los usuarios de la
discoteca Caribe Caliente, situada en el nº 23 de la calle, generan problemas de
convivencia en la zona, no solo por el follón y ruido que generan a altas horas de la
noche, sino por la conducta incivica tal como orinar en los contenedores de la zona.
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Es por ello que solicitamos inspección y control para corregir estas conductas.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 44468 de data 14/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “Vecinos de la zona de Travessera de
Collblanc, nos indican que los usuarios de la discoteca Caribe Caliente, situada en el
23 de dicha calle....”
Resposta:
Informar que en setembre d’aquest any s’incoa expedient sancionador per Acta de
Mossos d’Esquadra de 27/07/2013 i per les irregularitats detectades pels tècnics
municipals segons informe tècnic de data 16/09/2013.
La incoació del procediment incloïa la PROHIBICIÓ D'UTILITZAR l’establiment
afectat, mitjançant el TANCAMENT I/O PRECINTE provisional, per a cap activitat
relacionada amb els espectacles públics, les activitats recreatives i/o restauració.
Aquesta resolució va ser notificada en data 28/09/2013 i va sortir eficàcia a partir del
29/09/2013, des de aleshores fins el moment no ens consta cap activitat i el
establiment continua tancat fins la resolució de ll’expedient.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 44469, de 14 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Solicitamos conocer como está la tramitación de la instancia presentada el 15-072013 por S.B.F. con número de registro 34606 solicitando un estudio del terreno en el
que está edificado el bloque en el que vive para verificar posible “capilaridad del
terreno”.”

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
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Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 44.469 i data 14 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb la
instància presentada per la Sra. Sara Barrero sol•licitant un estudi del terreny del bloc
on viu, us comunico que l’estudi del terreny que es sol•licita correspon a un estudi
“geotècnic”. Aquests tipus d’estudis el realitzen empreses especialitzades que
disposen de la maquinària adient. De tota manera, la patologia observada quant a la
humitat a les parets, fa pensar en què el nivell freàtic és alt, i això s’interpreta de la
patologia observada. Tota possible reparació, estudis previs o reclamacions per
l’estat de la paret, els pertoca únicament a les parts implicades i a la comunitat de
veïns de la finca.”
5.- RGE núm. 44572, de 15 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Por la presente solicitamos conocer como está la tramitación de la instancia
presentada por el sr. P.G.O.M. con nº entrda 34979 de 17 de julio de 2013,
solicitando solución para reiterados problemas en la finca de c. Rosellon 107 y Pasaje
Pons.”

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 44.572 i data 15 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb
problemes a la finca del c. Rosselló, 107 i del Ptge. Pons, us comunico que diferents
àrees d’aquest Ajuntament estan treballant coordinadament per fer front a la
problemàtica suscitada als voltants del Ptge. Pons i del c. Rosselló, 107. S’han
realitzat diverses reunions amb els veïns de la zona en les quals se’ls ha explicat quin
és l’estat de la qüestió i les accions que l’Ajuntament està portant a terme a l’entorn
d’aquesta zona.”
6.- RGE núm. 44573, de 15 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
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Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Respecte als desaigües del clavegueram del carrer Teide, aquesta Regidora i el seu
Grup Polític sol·licitem saber:
- Si tenen previst fumigar-les en breu amb productes anti-mosquits.
- Els veïns de la zona ens han ensenyat les cames plenes de picades de mosquits.
- Amb les últimes pluges, les reixes estan plenes d’aigua i són un niu de larves de
mosquits.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 44.573 i data 15 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació als desaigües
del carrer Teide, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”
7.- RGE núm. 44574, de 15 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Respecte als arbres de l’Avinguda Can Serra, davant del núm. 47, aquesta Regidora i
el seu Grup Polític sol·licitem saber:
-

-

Si hi ha previst podar aquests arbres en breu.
Si s’han adonat que aquests arbres estan infectats de bitxos que són com uns
“pulgons voladors”, que piquen als veïns i als vianants, picades que hem
comprovat (les hem vist a les cames d’unes veïnes i són nombroses).
Si és veritat, com ens diuen els veïns, que fa tres anys que no s’han podat.”

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
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Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 44.574 i data 15 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb els
arbres de l’av. Can Serra, 47, us comunico que està previst procedir a la poda
d’aquests arbres durant la campanya d’hivern. Afegir que, en data març de 2013, es
va lliurar un informe als veïns de la zona, mitjançant la Regidor¡a del Districte, el qual
informava de les actuacions dutes a terme en els darrers anys, de les quals la darrera
es va fer el 28 de gener de 2013. Pel que fa als bitxos, no està previst fer-hi cap
tractament, ja que l’afectació de la plaga és molt baixa i en breu, amb la baixada de
les temperatures, desapareixeran del tot els possibles insectes.”

8.- RGE núm. 44684, de 15 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Los vecinos del barrio de Can Serra nos han trasladado las molestias en cuanto a
ruidos que les provoca la estación de Renfe de la Rambla Just Oliveras.
En este sentido, rogamos que desde el Ayuntamiento de l’Hospitalet se hagan las
gestiones pertinentes para instar a RENFE para que cree un Protocolo de reducción
de ruidos nocturnos, y que, cuando acaben las obras de accesibilidad de la estación,
se disminuya la intensidad de la megafonía para aminorar en lo posible el ruido que
soportan los vecinos del entorno. Así mismo, solicitar bancos de espera y mobiliario
para dicha estación, para mayor comodidad de los usuarios, y que se mejore la
rotulación y la información a los viajeros.
En cuanto a la estación de Bellvitge, rogamos igualmente que desde el Ayuntamiento
de L’Hospitalet se solicite a RENFE el vallado de la misma, y además, cuando la
economía lo permita, se haga un paso subterráneo y la remodelación total de la
estación, de manera de permita la instalación de un ascensor largamente reclamado
por los vecinos. Así mismo, rogamos una mayor protección de la Guardia Urbana
para que controlen el vandalismo en los alrededores de la estación, que han
propiciado roturas de mobiliario, quemas de sillas y pintadas en las máquinas.”

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,
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Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb número
44684 i de data 15/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple.

Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició respecte als temes que
per corresponen al meu servei.
Ben atentament,”

9.- RGE núm. 45011, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Solicitamos conocer listado de cuantas comunidades de vecinos han solicitado las
ayudas del AERI.”

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 45.011 i data 17 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb el
llistat de veïns que han sol•licitat les ajudes de l’AERI, us comunico que aquest llistat
el podeu consultar als acords de Junta de Govern núm. U06020604/00003 i 00004 de
data 12/11/2013.”

10.- RGE núm. 45012, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En av. Masnou, alrededores nº 5, los vecinos nos manifiestan que se ven ver perros
sueltos sin bozal.
Ruego inspección y control de la zona.”
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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 al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
45012 – 45014 – 45016 – 45026 – 45038 - 45039 i de data 17/10/2013, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a
“En av. Masnou, alrededores nº 5 los vecinos nos manifiestan que se ven
perros sueltos sin bozal. Ruego inspección y control de zona”
“En c. Aigües de LL, con El•lipse, según los vecinos se produce posible tráfico
de drogas en horas nocturnas. Ruego inspeccion guardia Urbana.”
“Según vecinos de la zona, en la C. Estudio y c. Cotonat se suelen ver perros
sueltos que cagan por la zona sin que sus dueños recogen las cacas. Ruego control
de la zona para corrección de la actitudes incívicas.”
En Av. Torrente Gornal 36 se encuentra el bar Paraiso. Segun los vecinos es
un bar que permanece abierto hasta las 3 de la madrugada creando problemas de
ruido con las consiguientes.....”
“Frente al número 41 de c. Garrafa se encuentra la explanada del mercado
municipal de la av. Torrente Jornal. Según indican los vecinos...”
“Según vecinos de la zona, hay vehiculos que circulan contra dirección en las
calles comprendidas entre Font , Jardin, Muses i Marti Blasi....”
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”
11.- RGE núm. 45014, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En c. Aigües de Ll. con El·lipse, según los vecinos se produce posible tráfico de
drogas en horas nocturnas. Ruego inspección guardia urbana.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 10, RGE 45012 de 17 d’octubre de 2013.

…/…

193

12.- RGE núm. 45016, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Según vecinos de la zona, en la C. Estudio y c. Cotonat se suelen ver perros sueltos
que cagan por la zona sin que sus dueños recojan las cacas. Ruego control de la
zona para corrección de estas actitudes incívicas.”
Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 10, RGE 45012 de 17 d’octubre de 2013.

13.- RGE núm. 45017, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la Plaza Blas infante, anteriormente existían unos bancos donde los vecinos se
podían sentar. Esos bancos fueron retirados aunque los vecinos los creen
necesarios. Ruego se estudie posibilidad de volverlos a instalar.”

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 als precs que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb números i dates següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

49.187 de 13/11/2013
49.103 de 13/11/2013
49.101 de 13/11/2013
49.104 de 13/11/2013
47.809 de 05/11/2013
47.815 de 05/11/2013
47.817 de 05/11/2013
48.696 de 11/11/2013
48.695 de 11/11/2013
48.693 de 11/11/2013

* 46.679 de 28/10/2013
* 46.680 de 28/10/2013
* 45.017 de 17/10/2013
* 45.019 de 17/10/2013
* 45.021 de 17/10/2013
* 45.022 de 17/10/2013
* 45.023 de 17/10/2013
* 45.030 de 17/10/2013
* 45.034 de 17/10/0013
* 45.040 de 17/10/2013
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•
•
•
•
•
•
•
•

48.689 de 11/11/2013
47.814 de 05/11/2013
47.812 de 05/11/2013
46.427 de 25/10/2013
46.441 de 25/10/2013
46.667 de 28/10/2013
46.673 de 28/10/2013
46.677 de 28/10/2013

* 45.119 de 17/10/2013
* 46.311 de 24/10/2013
* 46.312 de 24/10/2013
* 46.315 de 24/10/2013
* 46.316 de 24/10/2013
* 47.280 de 31/10/2013

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 26 de novembre de
2013, us comunico que em dono per assabentat de les vostres peticions.”
14.- RGE núm. 45019, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El pavimento de la calle Pareto, desde la calle Unió a Carrilet esta en mal estado. Así
mismo el pavimento de c. Unió desde Jacinto Verdaguer hasta la Plaza Pius XII
también está en mal estado de conservación.
Ruego se supervise y arreglen los adoquines sueltos.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
15.- RGE núm. 45021, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Frente al centro médico de c. Amadeo Torner, entre c Aprestadora y Nazaret hay un
espacio con arbolado y bancos públicos. Según los vecinos en esos árboles hay
insectos que pican a la gente `por lo que ruego inspección y desinfección de la zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
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transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
16.- RGE núm.45022, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Frente al núm.196 de la c. Castelao hay 6 contenedores cuyo entorno está muy sucio
y desprende muy mal olor.
Ruego se proceda a limpieza intensiva de la zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
17.- RGE núm.45023, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Frente al nº 64 de c. Font hay ubicados unos contenedores cuyos alrededores están
muy sucios. Asimismo indicar que la misma calle Font, lado derecho de la marcha de
los vehículos, desde Bóbiles a Poniente, la acera está en mal estado de conservación
por lo que ruego su inspección y arreglo.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.

18.- RGE núm. 45026, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
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En av. Torrente Gornal 36 se encuentra el bar Paraiso. Según los vecinos es un bar
que permanece abierto hasta las 3 de la madrugada creando problemas de ruido con
los consiguientes problemas de convivencia. Ruego se realice inspección y se
corrijan las posibles infracciones.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 10, RGE 45012 de 17 d’octubre de 2013.
19.- RGE núm. 45030, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En el cruce de c. Castelao con Aprestadora las alcantarillas huelen muy mal por lo
que ruego se proceda a su limpieza.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
20.- RGE núm. 45034, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
La calle Florida se encuentra en mal estado de limpieza y siempre hay enseres
abandonados. Ruego limpieza intensiva de esta calle.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
21.- RGE núm. 45038, de 17 d’octubre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Frente al nº 41 de c. Garraf se encuentra la explanada del mercado municipal de la
av.Torrente Gornal. Según indican los vecinos ese espacio se aprovecha por distintas
personas para concentrarse, jugar, etc. hasta muy tarde creando problemas de
convivencia. Por lo que ruego que la guardia urbana realice el control
correspondiente.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 10, RGE 45012 de 17 d’octubre de 2013.
22.- RGE núm. 45039, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Según vecinos de la zona, hay vehículos que circulan contra dirección en las calles
comprendidas entre Font, Jardín, Muses i Martí Blasi. Ruego se proceda a dar las
indicaciones oportunas a la guardia urbana para el control de la zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 10, RGE 45012 de 17 d’octubre de 2013.
23.- RGE núm. 45040, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Solicitamos limpieza y desbrozado de los alcorques de la c. Jardín.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
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24.- RGE núm.45041, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Solicitamos conocer cuántos trabajadores de este ayuntamiento cobraban de este
ayuntamiento a 31 de diciembre de 2012 desglosado por:
-

Trabajadores funcionarios
Trabajadores Eventuales
Miembros consistorio”

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 45041 i data 17 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a:
“Solicitamos conocer cuantos trabajadores de este ayuntamiento cobraban de este
ayuntamiento a 31 de diciembre de 2012 desglosado por:
-

Trabajadores funcionarios
Trabajadores Eventuales
Miembros consistorio.”

Dir-vos que aquesta pregunta us va ser resposta en el Ple del 29 de gener de 2013.
Cordialment,”
25.- RGE núm. 45118, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Atendiendo que el Sr. J.E.S. presentó su renuncia al cargo de Gerente Municipal y
por tanto quedó sin efecto la Comisión de Servicio en la que estaba, solicito conocer
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el importe bruto de la liquidación-finiquito del Sr. E.”

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 45118 i data 17 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a:
“Atendiendo que el Sr. J.E.S. presentó su renuncia al cargo de Gerente Municipal y
por tanto quedó sin efecto la Comisión de Servicio en la que estaba, solicito conocer
el importe bruto de la liquidación-finiquito del Sr. E.”
Dir-vos que en la Comissió de Serveis del Sr. J.E. es contempla una liquidació dels
seus drets salarials que ell ha meritat durant el temps de la prestació de serveis en
l’Ajuntament, que corresponen a les seves retribucions salaries.
Cordialment,”
26.- RGE núm. 45119, de 17 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Dadas las quejas de los vecinos del entorno de la Rambla Justo Oliveras sobre el
estado de suciedad de la misma y calles adyacentes, solicitamos se proceda a
mejorar la limpieza de ese entorno.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
27.- RGE núm. 45231, de 18 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
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contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Con motivo del tricentenario del convenio de L’Hospitalet, se celebran diferentes
actividades en la ciudad: al respecto solicitamos conocer el coste que supone para
las arcas municipales:
Conferències :
El Conveni de L’Hospitalet de 1713: l’anunci de la desfeta a cargo de Carles Serret i
Bernús i Sra. Clara Jáuregui.
La Guerra de Successió: un punt d’inflesió en la historia de Catalunya a cargo del Dr.
Agustí Alcoberro.
Las lecciones del Tratado de Utrecht a cargo del Dr. Ricardo Garcia Cárcel.
Catalunya i Espanya al segle XIX: una evolució en paral•lel a cargo del Dr. Borja de
RIquer i Permanyer.
L’esperança truncada, la República i la Guerra Civil a cargo del Dr. Carles Santacana
i Torres.
Activitats de carrer:
El joc de 1713 a cargo de l’associació Rubicón.
L’Hospitalet del 1713 a cargo diferentes entidades
Altres:
Visita a la casa de Rafael de Casanova.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguín, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 45231 i data 18 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, sol·licitant conèixer el cost
que suposa per a les arques municipals diferents activitats i conferències que se
celebren amb motiu del tricentenari del conveni de L’Hospitalet, em plau adjuntar-li
l’informe del Director del Museu de L’Hospitalet, en el que dona resposta a la
informació sol·licitada.
Cordialment,”
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“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, amb registre
d’entrada número 45.231 i registre d’alcaldia 1.729,
Informo del següent:
Les despeses comptabilitzades o pressupostades (cas de no haver celebrat l’activitat
encara) són les següents:
Conveni de l'Hospitalet
La Guerra de Successió
Lecciones Utrecht
Catalunya Espanya segle XIX
L’esperança truncada
Joc de 1713
L’Hospitalet del 1713
Vista a la casa de Rafael Casanova

0€
321€
300€
300€
300€
739,31€
3.475€
407€”

28.- RGE núm. 45236, de 18 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El pasado 8/10/13 el regidor que suscribe formuló una pregunta con nº de registro
43744 que decía textualmente:
”Atendiendo que en la edición de la Nit de l’Esport celebrada el pasado día 04/10/13
hubo una serie de exhibiciones de gimnasia rítmica, de Taekwondo y de patinaje
solicitamos conocer si este ayuntamiento abonó algún tipo de contraprestación
económica por alguna de estas exhibiciones”
El pasado 15/10/13 el señor Alcazar, regidor d’Esports i Joventut, contestó
literalmente a esta pregunta lo siguiente:
“durant la Nit de l’Esport 2013 no hi va haver cap actuació de gimnàstica rítmica. El
que si hi va haver a la Nit de l’Esport 2013, en la que van col.laborar fent una
exhibició, de manera voluntària i desinteressada, dues entitats d ela nostra ciutat com
són el Club de Gimnàstica Artística l’H i el Club Esportiu Talma l’H. Per un altra
banda, l’única activitat remunerada va ser una companyia de circ”
Al respecto y dejando de lado el tono desconsiderado y condescendiente de la
respuesta y teniendo en cuenta que para un profano las diferencias entre gimnasia
rítmica y artística pueden no ser tan nítidas como para un autentico experto en temas
deportivos como es nuestro regidor d’Esports (tal y como se espera que sea un
regidor d’Esports) he de decir que el sentido de la pregunta era inquirir acerca de la
posible contraprestación económica por alguna de estas exhibiciones.
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Atendiendo que en la respuesta del señor Alcázar se nos dice que “l’única activitat
remunerada va ser una companyia de circ” solicitamos conocer el importe concreto
abonado a esta compañía de circo y el nombre de esta compañía (circ lost?)”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de l’Àrea d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 45236 de data 18 d’octubre, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que es celebrarà el proper 26 de novembre de 2013, us informo del següent:
En relació a la introducció que fa a la pregunta sobre les possibles quantitats
econòmiques satisfetes per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet en concepte
d’actuacions realitzades a la Nit de l’Esport, expressar-li la meva perplexitat davant la
sensació de tracte “condescendent” i “desconsiderat” cap a vostè del que m’acusa.
Res més lluny de la meva voluntat, que no és altra que respondre a allò que em
pregunten. Però vostè comprendrà, que per un regidor del Govern, és molt difícil
respondre sobre coses que no han passat. Més que difícil, és impossible. Per això, i
amb la voluntat de donar tota la informació, vaig creure oportú fer-li notar, per tal de
no induir cap errada amb la meva resposta, que durant la Nit de l’Esport 2013 no es
va produir cap actuació de gimnàstica rítmica.
Més enllà d’això, i com vostè entra en el terreny de les opinions personals, crec que
segurament els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet, el que esperen i mereixen dels
seus representants, no és tant que siguem experts sobre una o altra cosa sinó que,
com a mínim, fem l’esforç d’informar-nos sobre si allò que estem veient en un acte al
qual assistim en compliment de les nostres obligacions, és una o altra cosa. Sobretot
si després pensem fer una pregunta al respecte.
De la mateixa manera, crec que la meva resposta era del més respectuosa i
s’ajustava, fil per randa, a la informació que vostè demandava en la seva pregunta,
que en cap cas plantejava quines eren les quantitats percebudes, sinó si s’havia
satisfet alguna quantitat per les actuacions realitzades. A aquest respecte, li
comunico que l’única actuació remunerada, per tractar-se d’una actuació
professional, va ser l’efectuada per la companyia CIRCO LOS, per un total de 847€,
I.V.A. inclòs.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol•licitud
d’informació, rebi una salutació cordial.”
29.- RGE núm. 45238, de 18 d’octubre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Vecinos de la c. Rodes nos manifiestan sus quejas en referencia al local que realiza
actividad de centro de culto ya que parece ser que hay problemas de insonorización y
perjudican el descanso vecinal.
A esto se suma lo que parece ser otro local, que podría ser de la misma actividad ,
que se podría destinar también a la oración y alabanzas en voz alto, y que está
tocando las viviendas de al lado.
Estos locales están sitos en c. Rodes, entre Josep Tarradellas y Esquadres, mas o
menos nº 43.
Es por ello que solicitamos conocer:
Si el ayuntamiento ( Guardia urbana o cualquier otro servicio) ha recibido quejas al
respecto.
Si estos locales cuentan con todos los permisos de actividad y cumplen las
normativas necesarias para poder realizarlas.
Si se va a actuar para mediar en este conflicto vecinal y se va a instar a la
insonorización de los locales que parece ser el mayor problema que existe.”

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 45238 i de data 18/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “Vecinos de la calle Rodes nos
manifiestan sus quejas en referencia al local que realiza actividad de centro de culto
ya que parece ser que hay problemas de insonorizacióan y perjudican el descanso
vecinal”
Resposta:
El area de Seguridad ,Convivència y Civismo ha ido controlando esta situacion ante
alguna queja esporadica que habia llegado a traves del telefono de incidencias
durante el año 2012 , las cuales cesaron hasta este ultimo trimestre donde se ha
recibido alguna llamada por parte de uno de los vecinos y el pasado dia 28 de
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octubre instancia donde la comunidad de vecinos de Rodes 41 plantea quejas sobre
ruidos y higiene en la calle respecto a esta actividad.
Des de el area de Espais Públics i concretamente desde Actividades Regladas se
está haciendo un seguimiento exhaustivo , se ha requerido a los responsbles de la
actividad para que cese su actividad hasta que sea viable la legalizacion y ( con la
aprobación y publicación de la P. E de Centros de Culto podría disponer de licencia )
hasta que insonorizen el mismo y lo legalizen con la correspondiente actividad.
Ben atentament,”
30.- RGE núm. 45541, 21 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Per la present sol·licitem conèixer, les següents dades del primer trimestre del 2012 i
del 2013:
Persones aturades a l’hospitalet, detall donat per sexes i districte postal a final
de període trimestre.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 45541 i data 21 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació al número de
persones aturades durant el primer trimestre de 2012 i 2013, l’informo:
Que donat que la enquesta publicada trimestralment per l’Institut Nacional
d’Estadística no diferència a nivell municipal ni mensual, les dades incloses a la taula
sobre l’atur, corresponen a l’últim mes de cada trimestre registrat a les Oficines de
Treball de la Generalitat de la nostre ciutat.
Atur registrat a l'Hospitalet de Llobregat

Codi postal
08901

MARÇ DE 2013

MARÇ DE 2012

Atur registrat

Atur registrat

Home

Dona

Total

Home

Dona

Total

1.920

1.905

3.825

1.857

1.851

3.708
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08902

2.075

1.984

4.059

2.014

1.901

3.915

08903

1.157

967

2.124

1.140

960

2.100

08904

1.510

1.194

2.704

1.522

1.161

2.683

08905

2.710

2.059

4.769

2.667

2.039

4.706

08906

2.612

1.982

4.594

2.557

1.922

4.479

08907

1.174

1.046

2.220

1.125

1.040

2.165

08908

96

110

206

96

103

199

13.254

11.247

24.501

12.978

10.978

23.956

Total

Atentament,”

31.- RGE núm. 45543, de 21 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Que cantidad económica ha ingresado nuestro ayuntamiento desde que se implantó
la Tasa turística el pasado año.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada 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 45543 i data21 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a:
“Qué cantidad económica ha ingresado nuestro ayuntamiento desde que se implantó
la Tasa turística el pasado año.”
Dir-vos que la quantitat ingressada des que s’ha implantat la Taxa turística ha estat
de 124.388,21 euros.
Cordialment,”
32.- RGE núm. 45785, de 22 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
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Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Per la present sol•licitem conèixer si la formació política ICV ha fet el pagament de
l’impost de Bens Immobles (IBI) d’aquest any 2013 i data del mateix o si se l’ha
concedit exempció del mateix ( c. barcelona 116, bj dr).”

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 45785 i data 22 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a:
“per la present sol•licitem conèixer si la formació política ICV ha fet el pagament de
l’impost de Bens Immobles (IBI) d’aquest any 2013 i data del mateix o si se l’ha
concedit exempció del mateix (c. Barcelona, 116, bj. dr).”
Dir-vos que segons el que disposa l’article 95.1 de la Llei General Tributària 58/2003,
de 17 de desembre, són de caràcter reservat les dades amb transcendència
tributària.
Cordialment,”
33.- RGE núm. 46066, de 24 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Avui dia 23 d’octubre apareix al L’Hdigitat , dins la noticia El PP critica que
l’Ajuntament dediqui 29.000 euros a l’any per pagar aparcaments per a regidors i alts
càrrecs, on segons fonts municipals diu “ disposa de 48 places d’aparcament, 8
places són per a membres del consistori – tres són per als portaveus dels grups del
PP, CIU i PXC-, i 19 places per a personal directiu. Les 20 places restants són per a
vehicles dels serveis municipals. Educació, Urbanisme, Activitats Reglades, etc.
També hi ha 1 plaça que està assignada a una treballadora discapacitada.
Al respecte sol•licitem conèixer :
-

Llistat del personal directiu que ocupa les 19 places i on estan ubicades.
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Pàrkings ( ubicacions) de les 20 places pels cotxes dels serveis municipals i
tipus de serveis als que estan adscrits ( cotxes oficials, inspecció obres, sanitat, etc.)
Tipus de discapacitat pateix aquesta treballadora i on està ubicada aquesta
plaça.”

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 46066 i data 24 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a:
“Avui dia 23 d’octubre apareix al L’Hdigitat, dins la noticia ………………..
Al respecte sol•licitem conèixer:
Llistat del personal directiu que ocupa les 19 places i on estan ubicades.
Pàrkings (ubicacions) de les 20 places pels cotxes dels serveis municipals i
tipus de servei als que estan adscrits (cotxes oficials, inspecció d’obres, sanitat, etc.)
Tipus de discapacitat pateix aquesta treballadora i on està ubicada aquesta
plaça.”
Dir-vos que el personal directiu que ocupa les places son els Directors/es de Servei i
els/les Caps de Servei de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència; Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat; Àrea d’Hisenda i Recursos Generals; Àrea de Serveis a les
Persones; Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. Es troben distribuïdes de la
següent manera: 8 en el pàrquing de la Pl. de l’Ajuntament, 4 a La Farga, 6 al Parc de
la Serp i 1 en el C/ Llobregat.
En relació a les 20 places restants es distribueixen de la següent manera: 4 a La
Farga, 2 adscrits a l’Àrea del Servei a les Persones per tasques de manteniment
d’Educació i Cultura, i 2 d’Activitats Reglades adscrits a l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat. En el pàrquing del Parc de la Serp hi ha 15 vehicles, 3
d’ells adscrits a l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme i 12 vehicles
adscrits a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, per tasques de
inspeccions d’obres, llicències, enllumenat, brigada, etc....
La darrera placa d’aparcament, que ocupa una treballadora amb discapacitat, es
troba en el pàrquing de La Farga i el tipus de discapacitat que pateix queda dintre del
seu àmbit personal.
Cordialment,”

34.- RGE núm. 46069, de 24 d’octubre de 2013.
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“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento del Pleno presenta al registro la siguiente pregunta para que
sea contestada el próximo Pleno del día 26 de noviembre de 2013
Hoy, día 23 de octubre, tras una visita a la zona de Can Trabal este concejal ha
podido comprobar el mal estado general de la zona y ha recogido las quejas de los
vecinos quienes afirman que hay un asentamiento rumano junto al río. (Se adjuntan
fotografías)
En este sentido, a este concejal le interesa saber:
¿Es consciente el Ayuntamiento de que existe un posible asentamiento ilegal
en esa zona?
En caso negativo, tiene alguna idea el ayuntamiento de qué finalidad tienen
los colchones, las maletas y los envases de botella encontradas?
¿Cómo cree el Ayuntamiento que han llegado los cables hasta allí?”

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 46069 de data 24/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “Hoy dia 23 de octubre tras una visita
a Can Trabal este concejal ha podido comprobar el mal estado general de la zona y
ha recogido quejas de los vecinos quienes afirman .....”
Resposta:
Que la foto no se situa especificamente en ” Can Trabal “ y si con la zona del “Cami
de la Vora del Rio”, situada junto a la Granvía antes de cruzar el puente de la C-31
sobre el rio Llobregat, justo detras de la gasolinera de la Solana
Que en la foto se reflejaba una zona que forma parte del lecho del rio y es una
plataforma elevada, donde existe un registro de la Compañia del Gas, seguramente
de la estacion de bombeo existente en el otro lado de la Granvía.
Que comprobamos que en dicho lugar no habia nadie, durante el servicio de tarde y
noche, comprobando ademas que el colchon, y maleta existentes en el lugar por las
caracteristicas hacia mucho tiempo que no se utilizaban,
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Forma parte de nuestro servicio el vigilar de forma constante esta incidencia y
cualquier otra anomalia que se pueda dar en este sector asi como en cualquier otra
parte de la ciudad, y no se ha podido constatar ningun asentamiento de rumanos.
Ben atentament,”
35.- RGE núm. 46311, de 24 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro el siguiente ruego al Pleno del día
26 de noviembre de 2013.
En c. Josep Pla 24, los árboles tienen una altura que llega a las viviendas, creando
incluso problemas de alergias. Ruego se proceda a la poda de los mismos.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
36.- RGE núm. 46312, de 24 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro el siguiente ruego al Pleno del día
26 de noviembre de 2013.
En c. Prat de la Riba 171 se han talado dos árboles. Solicitamos conocer el motivo de
la tala y fecha aproximada de reposición. Así mismo los vecinos manifiestan que en
los bajos hay un local para alquilar. Según los vecinos ese local está en pésimas
condiciones de salubridad por lo que rogamos realicen inspección al respecto e
insten al propietario a su limpieza.
En la esquina de Prat de la Riba con Rodes solicitamos posibilidad de instalar
semáforos dado el tránsito peatonal que existe.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
Així mateix, també 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.
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Alfons Bonals Florit, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
46312-46314-46315-46316 i de data 24/10/2013, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició respecte als temes que
corresponen al meu servei.
Ben atentament,”
37.- RGE núm. 46314, de 24 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro el siguiente ruego al Pleno del día
26 de noviembre de 2013.
A lo largo de la Av. Masnou, hemos observado numerosos ciclistas circulando a altas
velocidades por las aceras con el consiguiente peligro para los peatones. Ruego
traslade las indicaciones oportunas a la policía local para que corrijan esas
infracciones.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 36, RGE 46312 de 24 d’octubre de 2013.
38.- RGE núm. 46315, de 24 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro el siguiente ruego al Pleno del día
26 de noviembre de 2013.
La c. Rossend Arús, está cerrada al tráfico a partir de las 12 hs. Del mediodía. Los
comerciantes del entorno manifiestan que esa situación crea un perjuicio a sus
negocios por lo que ruego se revise esa limitación horaria.
Asimismo, de los números 6 a 12 de la misma calle hay 4 arboles que según los
comerciantes están creando muchos problemas de limpieza. Ruego se dé una
solución a esa problemàtica y en caso contrario que se proceda al traslado de los
arboles a algun parque de la ciudad.”
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Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013. Així mateix també es va respondre pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, per escrit de data 20 de novembre de
2013 i així consta literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 36, RGE
46312 de 24 d’octubre de 2013.
39.- RGE núm. 46316, de 24 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro el siguiente ruego al Pleno del día
26 de noviembre de 2013.
Según vecinos del entorno de Rosalía de Castro con Josep Tarradellas, en la zona
de aparcamiento del Tecla Sala y parque del Tecla Sala los viernes y sábado noche
se concentran personas a consumir bebidas alcohólicas, haciendo botellón en la zona
y dejando el entorno sucio. Cuando la policía hace presencia se van y cuando la
policía se va, vuelven. Ruego se realicen las actuaciones oportunas para evitar esta
situación.
Además solicito que se proceda a incrementar la limpieza en el entorno de los
contenedores situados en Rosalía de Castro 84 dado que estas personas orinan aquí
esas noches.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013. Així mateix també es va respondre pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, per escrit de data 20 de novembre de
2013 i així consta literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 36, RGE
46312 de 24 d’octubre de 2013.
40.- RGE núm. 46379, de 25 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro el siguiente ruego al Pleno del día
26 de noviembre de 2013.
Según noticia aparecida en el Far.cat del día 16/10/13 la alcaldesa dijo que “de forma
inmediata” se abordaran proyectos culturales en la fabrica Cosme Toda
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Al respecto solicitamos conocer:
1.-Que proyectos culturales se harán
2.-Si se va a ubicar alguna dependencia municipal en estas instalaciones”

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 463279 de data 25 d’octubre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació a “si es
duran a terme projectes culturals a la fàbrica Cosme Toda i si s’ubicarà alguna
dependència municipal a les seves instal•lacions”.
Us comunico que per respondre a la pregunta, s’adjunta un informe signat pel senyor
J.F.M.C., Comissionat de l’Alcaldia pel desenvolupament estratègic de la ciutat.
Ben atentament,”
“INFORME
Que s’emet per contestar a la pregunta de formulada pel Partit Popular en relació a la
noticia apareguda al mitjà de comunicació El Far, el passat dia 16 d’octubre, sobre els
projectes culturals en la fabrica Cosme Toda i ubicació d’alguna dependència
municipal en aquelles instal•lacions, dir-vos que s’estan valorant diversos projectes
d’iniciativa público-privada que tenen a veure amb la cultura, la formació i la
gastronomia. En aquests moments no s’ha pres una decisió sobre el mateix. En
l’actualitat no està previst ubicar dependències municipals.
Ben atentament,”

41.- RGE núm. 46380, de 25 d’octubre de 2013.
“El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña, en virtud del artículo 55
del Reglamento de Pleno presenta al registro la siguiente pregunta al Pleno del
día 26 de noviembre de 2013.
Atendiendo que la instalación de Mercadona en el Gornal ha supuesto una serie de
ventajas en el barrio pero también un duro golpe para los pequeños comercios del
barrio. Atendiendo que en el Plan se contempla una partida para el desarrollo del
tejido económico solicitamos conocer:
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1.- A cuanto asciende esta partida.
2.- Cantidades invertidas desglosadas por conceptos y perceptores.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 46380 i data 25 d’octubre de 2013 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, en relació al Mercadona
d’El Gornal, l’informo:
Que des de la inauguració del comerç de Mercadona al barri El Gornal al 2010, han
transcorregut mes de 3 anys i la possible afectació en l’entorn comercial del barri, pot
ser conseqüència d’aquest establiment o d’altres factors, com la minoració de la
demanda fruït de la crisi econòmica que ens afecta. No consten a aquest Ajuntament
dades dels possibles factors que incideixin sobre el tancament dels petits comerços ni
a El Gornal ni a la resta de barris de la ciutat
Que davant la manca de precisió de la pregunta sobre l’existència d’un “Pla” i “una
partida”, aquesta àrea no pot contestar adientment, però sí pot afirmar que el
“Programa d’Actuació Municipal, 2012-2015”, inclou diverses mesures per a
incentivar l’increment de la competitivitat del comerç local i el foment del teixit
comercial de la ciutat.
Atentament,”
42.- RGE núm. 46427, de 25 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El parque de los pajaritos, se encuentra en mal estado debido a las cacas de los
perros.
Ruego se intensifique la limpieza del parque.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
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43.- RGE núm. 46433, de 25 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la c. Florida con Alegría hay un bar “Bartravesas”. Según los vecinos podría haber
cierta actividad de trapicheo como venta de móviles supuestamente robados. Ruego
se compruebe la veracidad de esta información y actúen al respecto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
46433-46436-46443-46448 i de data 25/10/2013, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició respecte als temes que
corresponen al meu servei.
Ben atentament,”
44.- RGE núm. 46436, de 25 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En C. Martí Blasi 67, el bar Los Pajaritos tiene dos mesas como terraza sin
señalización en el suelo. Al respecto solicitamos comprobación de los permisos
pertinentes.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 43, RGE 46433 de 25 d’octubre de 2013.
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45.- RGE núm. 46441, de 25 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En esquina Marti Blasi con Musas hay 6 contenedores en mal estado de salubridad
creando malos olores para los vecinos. Ruego que se proceda a mejorar la limpieza
en esta zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
46.- RGE núm. 46443, de 25 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la c. Josep Pla 24 aprox. Hay motos estacionadas en la acera de forma irregular
dificultando el paso de los vecinos por la acera. Ruego se proceda a corregir esa
infracción.
Asimismo hay distintas fincas que sobresalen de la línea de fachada. Ruego conocer
si hay un plan de ordenación del entorno.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 43, RGE 46433 de 25 d’octubre de 2013.
47.- RGE núm. 46448, de 25 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Según vecinos del entorno de Aguas del Llobregat, sobre el nº 21 de la Vía Pública,
por la noche, presuntamente, se produce la actividad de compra-venta de drogas en
la calle. Ruego se realicen las comprobaciones oportunas y se actúe en
consecuencia.”

…/…

216

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 43, RGE 46433 de 25 d’octubre de 2013.

48.- RGE núm. 46568, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El pasado pleno presentamos unas preguntas con nº de registro 40.506 cuya
contestación fue “ de les queixes rebudes per l’Ajuntament s’han iniciat 11 casos ,
dels quals hi ha derivacions en limitació horària del local en qüestió, tancament i/o
sanció”.
Al respecto solicitamos el detalle de estos casos. Cuales han sido limitados, cuales
cerrados, etc.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 46568 i de data 28/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 22/10/2013 en relació a: “...El pasado pleno presentamos
pregunta con numero de registro 40506 cuya contestacion fue “de les queixes
rebudes per l’Ajuntament s’han iniciat 11 casos , dels quals hi ha limitacions horaria
....”
Resposta:
Dels 11 casos esmentats us podem informar que s’han realitzat fins a data d’avui.
2 tancaments
4 limitacions horàries
2 mesures correctores
3 estan en seguiment per concretar mesures.
Ben atentament,”
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49.- RGE núm. 46570, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la calle Renclusa 14, hay un local, Bar Infinity (antes “Tricafé”), sobre el que el
pasado pleno se efectuaron diferentes consultas en pregunta con nº registro 40.507.
Una de ellas era que tipo de licencia tiene este local Bar infinitty, a lo que se
respondió “en 2013 s’ha canviat la titularitat de l’activitat”, dato que agradecemos
pero que no contesta a la pregunta formulada.
Es por ello que solicitamos confirmación del tipo de licencia que tiene este local y el
histórico de las actividades desarrolladas en este local.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 46570 i de data 28/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “.En la calle 14 hay un local , Bar
Infinity (antes Tricafé) sobre el que el pasado Pleno se efectuaron diferentes
consultas en la pregunta con numero de registro 40507...”
Resposta:
Informar-vos que la contestació que es va donar es respecte a les preguntes
formulades competents a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
No obstant en contestació a la vostre pregunta i havent consultar amb l’àrea de
Espais Públics us podem dir que aquest bar disposa d’una llicència de 6 de la
matinada a 3 de la matinada.
Ben atentament,”
50.- RGE núm. 46659, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
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contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El pasado día 22/02/13 el regidor que suscribe formuló una pregunta de pleno con nº
de registro 9917 del tenor literal siguiente:
“Según comentan vecinos de Can Serra en el bloque W 48 bajos izda. viene
funcionando una chatarrería, que tiene toda la apariencia de funcionar de forma
clandestina. Continuamente se observa la presencia de personas que entran y salen
con diverso material propio de chatarrería.
Se da la circunstancia que usan las escaleras mecánicas por lo que existe el riesgo
evidente que estas sufran algún tipo de daño, ya que están preparadas para que
suban y bajen personas, no como medio de transporte de materiales voluminosos y
de desecho.
Al respecto solicitamos conocer si este local tiene los permisos adecuados para
funcionar como chatarrería y si la respuesta es negativa que actuaciones se van a
hacer para solventar el problema.”
A lo que se contestó el 17/04/13 desde el área de Seguridad se contestó diciendo
que “no consta cap sol.licitud no cap llicencia atorgada a una activitat de chatarrería a
l’esmentada adreça. Així doncs des de el coneixement dels fets s’estan realitzant les
comprovacions d’aquesta situació i prendre les mesures oportunes”
Al respecto y atendiendo el tiempo transcurrido y que el local sigue con la misma
dinámica que siempre: con la persiana medio cerrada, con gente llevando chatarra
aunque la actividad principal parece ser la entrada y salida de neveras. Según
comentan vecinos de la zona hay gente (presumiblemente repartidores de
electrodomésticos) que dejan neveras usadas que retiran de domicilios particulares al
entregar la nueva y que previo pago de una cantidad las dejan allí (los vecinos han
visto como el titular de este local paga a estas personas por las neveras.
Por todo ello volvemos a solicitar información de cómo está este asunto y las
actuaciones realizadas. Asimismo solicitamos conocer si se puede estar
incumpliendo la legislación medioambiental en materia de reciclaje de neveras.”

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 46659 i de data 28/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “ Segun comentarios de vecinos
respecto de un local de Can Serra en el bloque w 48 que viene funcionando com
chatarreria clandestina........Atendiendo al tiempo transcurrido y que el local sigui con
la misma dinàmica....”
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Resposta:
El servicio de zona de Guardia Urbana ha pasado en varias ocasiones por el local en
cuestión en diferente horas y no se ha podido constatar dicha información ya que en
todas las ocasiones lo han encontrado cerrado. A fecha de hoy el servicio de
agentes de zona tiene orden de seguir pasando para controlar dicha situación y
poder aplicar las medidas oportunas.
Ben atentament,”
51.- RGE núm. 46664, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En el transcurso de una visita efectuada al barrio de la Florida hemos podido
constatar una serie de deficiencias señaladas por los vecinos, por lo que rogamos las
siguientes informaciones:
1.- Vecinos de la Av. Cataluña nos han comentado el aspecto desangelado de la
parte ajardinada central situada frente al número 115 por lo que solicitamos conocer
si es posible plantar algún tipo de arbolado y si se piensa llevar a cabo.
2.- Asimismo comentan que faltan varias losas por lo que solicitamos conocer si se
tiene prevista su colocación.
3.- Al inicio de la calle Libélulas, se han talado dos árboles por lo que solicitamos
conocer si se va a proceder a su restitución.
4.- El entorno de las vías de Renfe, en los accesos al puente de Matacavalls presenta
un estado de dejadez lamentable está muy sucio con basura, plásticos y todo tipo de
desechos por lo que solicitamos conocer si se piensa hacer algo al respecto.
5.- Asimismo las papeleras de la zona a menudo están desbordadas por lo que sería
necesaria algún tipo de actividad de concienciación cívica para evitar que se
depositen en ellas bolsas de basura.
6.- En el parquecito situado frente al número 52 de la Calle Teide hay una serie de
losetas rotas que pueden suponer un peligro para la integridad física de las personas
por lo que solicitamos conocer si se piensa arreglar.
7.-A lo largo de la calle Teide (frente al nº52, frente al nº 60) faltan una serie de
arboles por lo que solicitamos conocer si se piensan reponer.
8.-Hemos podido observar como las pistas de petanca de calle Teide están llenas de
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deposiciones caninas por lo que solicitamos conocer si este ayuntamiento piensa
hacer algo al respecto.
9.-En el acceso al parque de las Planas desde Calle Teide hay una serie de pintadas
pr lo que solicitamos conocer si se va a proceder a su limpieza.
10.-Los vecinos nos han comentado que no hay luz en la tercera fase del parque de
las Planas por lo que solicitamos conocer si se va a requerir al Área Metropolitana a
su arreglo.
11.-Otro aspecto que causa preocupación a los vecinos es el cableado aéreo de la
calle Subur por lo que solicitamos conocer si se piensa requerir a la compañía titular
a su actualización.
12.-Y lo mismo pasa en la calle San Ramón con Renclusa.
13.-La fachada de la calle Teide 91 se encuentra en muy mal estado con riesgo
evidente hacia las personas por lo que solicitamos conocer si se ha requerido a los
propietarios a su arreglo y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las
personas.
14.-En calle Teide frente a la comisaria de los Mossos d’Esquadra hay un rincón que
presenta un aspecto de dejadez y abandono por lo que solicitamos conocer si se
piensa requerir a los dueños para que adecenten la entrada a esta finca.
15.-En el tramo de calle Aguas que va desde Diógenes hasta Isabel la Católica el
pavimento está en mal estado, en especial el tramo frente al número 90 por lo que
solicitamos conocer si se piensa arreglar.
16.-Vecinos de Plaza Libertad nos han informado que hay una serie de maceteros en
los que faltan los árboles plantados por lo que solicitamos conocer si se piensan
reponer estas plantas.
17.-Asimismo en la zona de juegos hemos observado un agujero en el firme por lo
que solicitamos su arreglo.
18.-En calle Pedraforca con Av. Miraflores, (frente la oficina de la Caixa) se observan
una serie de panots con irregularidades, ondulaciones con el suelo levantado por lo
que solicitamos conocer si se piensa arreglar.
19.-Frente al número 26 de la calle Ingeniero Moncunill la calzada se halla en mal
estado por lo que solicitamos conocer si se piensa arreglar.
20.-Lo mismo ocurre en calle Alegría, el tramo que va a la altura de los números 21 a
25 solicitamos conocer si se piensa arreglar
21.-En calle Cortada frente al número 14 faltan tres arboles por lo que solicitamos
conocer si se va a proceder a su reposición.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 46.664 i data 28 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb
diverses preguntes sobre deficiències al barri de La Florida, us comunico que, donat
el número de preguntes realitzades i per tal de poder donar-vos una millor resposta,
demaneu cita amb l’Àrea d’EPUS i així se us informarà de totes elles.”
52.- RGE núm.46667, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Según vecinos del centro, el antiguo edificio de correos está lleno de ratas e incluso
palomas. Es por ello que ruego se den las instrucciones necesarias para solucionar
este problema ”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
53.- RGE núm. 46669, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Según vecinos de la zona, en Av. Poniente circulan por la acera bicicletas a alta
velocidad, siendo un peligro para los viandantes.
Asímismo también se informa de la existencia de bicicletas circulando por la acera de
c. Rosalía de Castro, acera de Tecla Sala, con el agravante de que la acera es muy
estrecha por lo que ruego que indique a la guardia urbana que se hagan las
gestiones oportunas para corregir esas infracciones.”
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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 al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
46669 i de data 28/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició respecte als temes que
per corresponen al meu servei.
Ben atentament,”

54.- RGE núm. 46671, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la Av. Miraflores, entre c. Pedraforca y Levante, hay tres grandes bloques de
cemento en la acera. Ruego indiquen la solución que se puede dar a este problema
dado que dificultan la movilidad peatonal.”

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 46.671 i data 28 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb tres
blocs de ciment a la vorera de l’av. Miraflores, entre c. Pedraforca i c. Llevant, us
comunico que es tracta d’antigues columnes i zones enjardinades inutilitzades per
problemes de filtració que no es poden reparar sense un conveni amb els veïns.
Actualment estem en procés de redacció d’aquest conveni.”
55.- RGE núm. 46673, de 28 d’octubre de 2013.
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“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Por la presente les comunico que hemos recibido muchas quejas de los vecinos de la
florida sobre la limpieza del barrio. En concreto se han quejado de :
1.- del elevado grado de suciedad de la Plaza Libertad por lo que ruego se proceda a
mejorar la limpieza.
2.- Del estado de suciedad de los alrededores de los contenedores situados en la c.
Levante frente c. El·lipse, por lo que ruego limpieza intensificada de esa zona.
3.- Del estado de suciedad en general de c. Pedraforca, entre av. Miraflores y Bobiles
y en especial la entrada al interior de la Plaza de la Libertad, situada en esa calle, por
lo que ruego se mejore la limpieza de toda la zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.

56.- RGE núm. 46677, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El parque situado frente biblioteca Tecla Sala muestra un deplorable estado de
limpieza los domingos por la mañana por lo que ruego se proceda a corregir esa
situación. A su vez les comunico que la fuente parece estar rota, por lo que ruego se
proceda a la reparación de la misma.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
57.- RGE núm. 46679, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
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contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Las vías del tren de la parte trasera de c Alos están en un estado lamentable de
suciedad, con numerosas bolsas de basura por lo que es de suponer que son los
propios vecinos los que las tiran. Ruego realice las gestiones oportunas para corregir
estos hechos.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.

58.- RGE núm. 46680, de 28 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En Rambla Catalana con Santiago Apóstol los árboles tienen una gran altura,
sobrepasando incluso la altura del primer piso de los bloques, creando problemas a
los vecinos por lo que ruego se proceda a la poda de esos árboles.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
59.- RGE núm. 46811, de 29 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En relación a la denuncia pública que hizo el PP el pasado 23 de octubre, la prensa
municipal propagaba el siguiente subtitular: "la Guardia Urbana de la ciudad se ha
desplazado al lugar indicado y ha constatado que en ese espacio no vive nadie".
A la luz de este comunicado, publicado en el LH Digital, con fecha 24 de octubre, a
este concejal le interesa saber:
1 - ¿Cómo ha podido constatar tan rápido si vive alguien o no?
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2 - ¿Se han efectuado labores de vigilancia en la zona durante un largo periodo de
tiempo? ¿Cuánto?
3 - ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento con los cables encontrados?
4 - ¿Qué valor tienen en el mercado?
5 - ¿Qué acciones tiene previstas el Ayuntamiento para comprobar que
efectivamente, según su versión, allí no vive nadie?”

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 46811 de data 29/10/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “En relación a la denuncia publica
que hizo el PP el pasado 23 de octubre , la prensa municipal propagaba el siguiente
subtitular “la Guardia Urbana ....”
Resposta:
1Que dicha noticia llego esa misma tarde del dia 23 de octubre al servicio de la
Guardia Urbana de L’ Hospitalet, que conseguimos una copia de dicha noticia donde
constaba una fotografia de la zona que indicaba como de “acampada de Rumanos”
en Can Trabal, con gran acumulacion de basuras.
*Que la foto no se situa especificamente en ” Can Trabal “ y si con la zona del “Cami
de la Vora del Rio”, situada junto a la Granvía antes de cruzar el puente de la C-31
sobre el rio Llobregat, justo detras de la gasolinera de la Solana
*Que en la foto se reflejaba una zona que forma parte del lecho del rio y es una
plataforma elevada, donde existe un registro de la Compañia del Gas, seguramente
de la estacion de bombeo existente en el otro lado de la Granvía.
2Que comprobamos que en dicho lugar no habia nadie, durante el servicio de
tarde y noche, comprobando ademas que el colchon existente en el lugar por las
caracteristicas hacia mucho tiempo que no se utilizaba
3-

Que desconocemos el valor que tiene el cobre en el mercado de metales

4Forma parte de nuestro servicio el vigilar de forma constante esta incidencia y
cualquier otra anomalia que se pueda dar en este sector asi como en cualquier otra
parte de la ciudad.
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Ben atentament,”
60.- RGE núm. 46812, de 29 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre la següent pregunta per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la Avda. Isabel la Católica, a la altura de la Escola Folch i Torres se encuentra
cortado el carril de la carretera desde hace más de un año.

A la luz de esta imagen, a este concejal le interesa saber:
¿Por qué está cortado este carril?
¿Si va a ser definitivamente un carril bici, cuándo podrá utilizarse?
¿Qué actuaciones tiene previstas el ayuntamiento para este carril?”

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 46.812 i data 29 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb el
carril bici de l’av. Isabel la Catòlica, us comunico que, a hores d’ara, aquest carril bici
funciona com a tal, amb total normalitat.”
61.- RGE núm. 47276, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
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Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Solicitamos conocer si hay algun proyecto previsto de aparcamiento en el entorno de
la c. Amadeo Torner.”

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 47.276 i data 31 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb si hi
ha previsió de fer un projecte d’aparcament soterrani a l’entorn del c/ Amadeo Torner,
us comunico que no.”

62.- RGE núm. 47278, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Frente colegio Folch i Torres circulan vehículos a una velocidad excesiva. Dada la
existencia de este colegio y posible riesgo para los alumnos que acuden ruego se
estudie posibilidad de reducción de velocidad en la calzada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
47278-47280-47282-47283-47284-47285-47280 i de data 31/10/2013, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple.
Resposta:
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició respecte als temes que
corresponen al meu servei.
Ben atentament,”
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63.- RGE núm. 47280, de 31 d’octubre de 2013
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Usuarios del Parque de las Planas hay perros sueltos por el parque. Es por ello que
solicitamos vigilancia y corrección de las posibles infracciones.
Asimismo comunicamos que los vecinos se quejan que la entrada al cementerio de c.
Juan de Toledo es escasa por lo que solicitamos que se compruebe y amplie la
iluminación.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013. Així mateix també es va respondre pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, per escrit de data 20 de novembre de
2013 i així consta literalment transcrit com a resposta a la pregunta número 62, RGE
47278 de 31 d’octubre de 2013.

64.- RGE núm. 47282, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la av. Can Serra, desde c.Pere Pelegrí a Ctra. Esplugas circulan vehículos a alta
velocidad. Ruego se adopten medidas para limitar dicha velocidad en la calzada.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 62, RGE 47278 de 31 d’octubre de 2013.
65.- RGE núm. 47283, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
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En el parque situado entre c. Migdia , Rodes y Av. Carrilet, conocido en el barrio
como parque de la Tortuga se reúnen personas que crean problemas de convivencia
con los vecinos por la tarde-noche, (botellón, etc) llegando incluso a ocasionarse
peleas. Rogamos que se haga control al respecto y corrección posibles infracciones.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 62, RGE 47278 de 31 d’octubre de 2013.

66.- RGE núm. 47284, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Según los vecinos del entorno, en el Colegio Eduard Fontsere i Joaquin Ruyra, los
fines de semana entra gente en el interior creando molestias. Ruego inspección y
corrección de las posibles infracciones.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 62, RGE 47278 de 31 d’octubre de 2013.

67.- RGE núm. 47285, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Dado que en la calle Andorra 6 hay una bodega y que por esa calle circulan
camiones voluminosos que descargan en este establecimiento. Dado que en el
núm.19 de esa calle hay un colegio que imparte educación infantil, primaria y
secundaria ruego se adopten las medidas de seguridad oportunas para limitar el
acceso de esos vehículos por esa vía.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 62, RGE 47278 de 31 d’octubre de 2013.
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68.- RGE núm. 47286, de 31 d’octubre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
La c. Caterina Albert, tramo hasta las vías, hay una zona utilizada por gente para
hacer picnic,
jugar, etc. y lo dejan muy sucio. Ruego corrección posibles
infracciones.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, per escrit de data 20 de novembre de 2013 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 62, RGE 47278 de 31 d’octubre de 2013.
69.- RGE núm. 47806, de 5 de novembre 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 26 de novembre de 2013.
Respecto a la siguiente invitación on-line solicitamos conocer :
Es complauen a convidar-vos a l’acte de presentació de l’Associació d’Aturats més
grans de 50 anys de L’Hospitalet de Llobregat (Assat50), que tindrà lloc el pròxim
dijous 7 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, al saló d’actes del Centre
Cultural Santa Eulàlia (carrer de Santa Eulàlia, 60).
L’Hospitalet, octubre de 2013
1.- ¿Es una nueva asociación?
2.- ¿Tiene la alcaldesa previsto informar de ahora en adelante de las
asociaciones que se creen en la ciudad?

nuevas

3.- En caso negativo, ¿qué requisitos ha de cumplir una entidad privada para ser
anunciada desde el equipo de protocolo de este Ayuntamiento?
4.- Atendiendo que según la web de la entidad llevan 8 meses funcionando, ¿por qué
ahora la Sra. Alcaldesa organiza un acto de presentación de esta entidad?
5.-¿Que tiene esta entidad que no tengan otras entidades de la ciudad para ser
presentada por la Sra. Alcaldesa?”

…/…

231

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 47806 de data 5 de novembre 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 26 de novembre 2013, en relació a “a la invitació
on line Associació d’Aturats més grans de 50 anys de L’Hospitalet (Assat50)”.
He de informar-li que efectivament l’entitat Assat50 és una nova entitat de la ciutat.
Aquesta entitat es va posar en contacte amb l’Ajuntament perquè volien organitzar un
acte públic de presentació de l’entitat i van fer un seguit de peticions, les quals, com
les que poden fer d’altres entitat de la ciutat, es mira de donar resposta sempre i quan
sigui possible. En aquest cas, tractant-se d’una entitat de la ciutat, que persegueix
aportar el seu granet de sorra en la lluita contra l’atur, reconegut aquest com la
primera preocupació ciutadana al nostre país, està més que justificat el suport donat.
D’altra banda, no és la primera vegada que una entitat de la ciutat demana que a la
seva presentació, la pugui acompanyar la màxima autoritat de la ciutat i és la pròpia
entitat qui determina quan considera que pot fer dita presentació.
Ben atentament,”
70.- RGE núm. 47809, de 5 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
A lo largo de c. Lavinia, desde Pasaje Jansana hasta Salamina, hay gran cantidad de
suciedad, tanto en acera como en parterres, por lo que ruego se mejore la limpieza
en esa zona.
Además, frente al nº 52 acuden personas a consumir bebidas alcohólicas que
compran en la tienda ubicada en ese lugar. Después tiran las latas al suelo por lo
que ruego se corrijan estas infracciones.
En la zona ajardinada de esta calle hay numerosas raices que sobresalen del suelo,
provocando caídas tanto a menores como a personas mayores, por lo que ruego se
subsane esa situación.
La fuente ubicada en esa zona ajardinada se encuentra en muy mal estado de
conservación por lo que ruego también su mejora.
Algunas alcantarillas ubicadas en la zona están en muy mal estado de conservación
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por lo que ruego su mejora.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
71.- RGE núm.47812, de 5 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la Plaza Provenzana, hay gran cantidad de suciedad, por lo que ruego se mejore
la limpieza en esa zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
72.- RGE núm. 47814, de 5 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
A lo largo de la c. Llança, desde Pujos a c. Mas, hay gran cantidad de suciedad, tanto
en acera como en calzada por lo que ruego se mejore la limpieza en esa zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
73.- RGE núm. 47815, de 5 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui

…/…

233

contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
A lo largo de la Rambla Catalana de c. Rafael de Campalans a c. Progreso, hay gran
cantidad de suciedad, tanto en acera como en calzada por lo que ruego se mejore la
limpieza en esa zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
74.- RGE núm.47817, de 5 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
A lo largo de la c. Nuestra Sra de los Desamparados, hay gran cantidad de suciedad,
tanto en acera como en calzada por lo que ruego se mejore la limpieza en esa zona.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
75.- RGE núm. 48689, d’11 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la av. Carmen Amaya, esquina del bloque núm. 5, hay 4 pivotes metálicos
cortados por la base, que sobresalen en altura de la acera. La gente tropieza y cae.
Ruego control y supresión de los mismos.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
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76.- RGE núm. 48693, d’11 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la av. Josep Tarradellas 174, hay una farola que no funciona. Ruego inspección y
reparación de la misma.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
77.- RGE núm. 48695, d’11 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la c. Almadén, lado av. Isabel la Católica hay unos contenedores. Uno de ellos
está averiado. No se puede abrir con el pedal de suelo. Ruego sustitución o arreglo.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.

78.- RGE núm. 48696, d’11 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
El parque de los pajaritos está muy sucio, por lo que ruego se incremente la limpieza
del mismo.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
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transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
79.- RGE núm. 48715, d’11 de novembre 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 26 de novembre de 2013.
Respecto a la actividad que se desarrolla en c. Vallparda 125, local del que hemos
recibido quejas vecinales, solicitamos conocer :
Que tipo de licencia de actividad tiene.
Si reúne todos los requisitos legales a los efectos de esa actividad.
En caso de no estar de alta de actividades, si está registrado como entidad o
asociación sin animo de lucro.”

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 48.715 i data 11 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
l’activitat desenvolupada al local del c. Vallparda, 125, us comunico que es va
presentar una comunicació per a desenvolupar l’activitat de “club de fumadors”, que
s’està tramitant amb el núm. d’expedient ACT 2013/0346. En data 1 de juliol de 2013,
es va notificar a la societat titular de l’activitat una esmena de deficiències en la
documentació tècnica presentada. Transcorreguts més de 3 mesos des de la
notificació d’esmenes sense que la societat titular de l’activitat hagi corregit les
deficiències esmentades, s’ha procedit a notificar la vista i audiència prèvia a la
caducitat de la comunicació presentada. Aquesta vista i audiència ha estat notificada
el dia 14 de novembre de 2013.”
80.- RGE núm. 49101, de 13 de novembre 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 26 de novembre de 2013.
A lo largo de la acera del Parque de Los Pajaritos, en concreto de la calle Florida a la
calle Cortada, los bancos situados en la acera se encuentran despintados y en mal
estado, por lo que ruego procedan a dar solución.”
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Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
81.- RGE núm. 49103, de 13 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
La acera frente al antiguo mercado de Bellvitge se encuentra en muy mal estado de
conservación, con algunas losetas rotas y otras que se mueven, por lo que ruego su
reposición.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
82.- RGE núm. 49104, de 13 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
En la calle de la Muntanya se han ubicado contenedores de basura a ambos lados de
la calle, con lo que supone un doble servicio de recogida de basuras con el
consecuente gasto, así como ruido y molestias a los vecinos.
Ruego se estudie la posibilidad de ubicar todos los contenedores en un mismo lado
de la calle.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
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83.- RGE núm. 49187, de 13 de novembre de 2013.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 55 del
Reglament del Ple, presenta al registre el següent prec per a que sigui
contestada el proper ple del dia 26 de novembre de 2013.
Al final de la calle Abedul junto a las vías férreas, hay una zona ocupada por variada
vegetación que se encuentra en muy mal estado de salubridad con abundantes
basuras, colchones, etc. por lo que ruego se proceda a realizar las instrucciones
oportunas para su limpieza.
Así mismo, los muros que dan a esa zona tienen numerosas pintadas, ruego se
proceda a su eliminación. De igual forma, en la plaza Bloques Florida hay numerosas
pintadas, por lo que ruego su limpieza.
Según vecinos del entorno de la parada de metro de Florida, sita en calle Menorca,
por la tarde se reúnen grupos de jóvenes que consumen bebidas alcohólicas en vía
pública así como marihuana. Generan problemas de convivencia con las personas
que circulan por ese lugar. Ruego se realicen las inspecciones oportunas.
En el Pasaje d’Esteve Grau, 14 está ubicado el bar Sintcha Pate. De igual forma, en
la calle Menorca se encuentra la Granja Güay, próxima al colegio Pau Vila. Según los
vecinos dichos locales son muy conflictivos, se producen continuas peleas y
presuntamente tráfico de drogas. Ruego se realicen las inspecciones oportunas.
En la calle Nuestra Señora de la Luz a pocos metros del colegio San Jaime, por la
tarde se reúnen grupos de jóvenes que consumen bebidas alcohólicas y marihuana
en vía pública. Ruego se realicen las inspecciones oportunas.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va respondre
pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, per escrit de data 21 de novembre de 2013 i així consta literalment
transcrit com a resposta a la pregunta número 13, RGE 45017 de 17 d’octubre de
2013.
Així mateix, també 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 al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb numero
49187 i de data 13/11/2013, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple.
Resposta:
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Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició respecte als temes que
corresponen al meu servei.
Ben atentament,”
84.- RGE núm. 49476, de 14 de novembre 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 26 de novembre de 2013.
Respecte a la moció aprovada en el Ple de data 25-01-2011 demanant que s’habilitin
com aparcaments provisionals els terrenys municipals desocupats, aquesta Regidora
i el seu Grup Polític sol·licitem conèixer:
-

Si el solar del carrer Prat de la Riba cantonada Canigó és de propietat municipal.
Si es podria habilitar com a aparcament públic.”

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 49.476 i data 14 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
el solar del c/ Prat de la Riba cantonada c/ Canigó, us comunico que aquest solar no
és de titularitat municipal.”
85.- RGE núm. 49928, de 18 de novembre 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 26 de novembre de 2013.
Vecinos de Gornal y Bellvitge nos han comentado que hay un cartel luminoso con
pantalla en el barrio de Gornal, en el último bloque pegando a la Gran Vía, que causa
molestias a los vecinos por la contaminación lumínica cuando oscurece.
Por todo ello solicitamos conocer si esta comunidad tiene los permisos adecuados
para una instalación publicitaria de estas características y desde cuándo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,

…/…

239

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 49.928 i data 18 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
el rètol lluminós al barri del Gornal, us comunico que la comunitat de propietaris de
l’edifici on es troba instal•lat el rètol, té un contracte amb l’empresa instal•ladora.
L’Ajuntament va atorgar llicència municipal d’obres per a la “substitució de rètol
publicitari”.”

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
5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 14 de
novembre 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. 49468, de 14 de novembre 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
26-11-2013.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, enguany, dues joves de l’Hospitalet han obtingut el Premi Extraordinari de
Batxillerat.
Vist que aquest guardó és un reconeixement als joves amb millors qualificacions de
Catalunya que es van presentar a les proves, que van tenir lloc durant el passat mes
de juliol.
Atès que dels 23 joves guardonats, dos són hospitalenques.
Vist que aquestes dues joves representen el talent de la ciutat el qual cal potenciar i,
sobretot, valorar.
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PREGUNTA
.- Per quin motiu l’Ajuntament no ha realitzat cap distinció ni cap mostra de
reconeixement cap aquestes dues joves?
.- Pensa l’Ajuntament dur a terme alguna acció per tal de reconèixer institucionalment
a aquestes dues joves que han demostrat la seva excel•lència acadèmica?”

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 49.468 de data 14 de novembre 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 26 de novembre de 2013, sobre “perquè no
s’ha fet mostra de reconeixement a dues joves de L’Hospitalet que han obtingut el
Premi Extraordinari de Batxillerat”, us informo el següent:
Està previst en els propers dies, realitzar un acte de reconeixement a les dues
alumnes.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 49469, de 14 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al barri de Sant Josep s’observa des de fa temps una manca de neteja
important.
Vist que, entre d’altres elements, els veïns es queixen de les fortes pudors dels
carrers, de la presència de femtes de gos.
PREGUNTA
.- És conscient l’Ajuntament de la manca de neteja d’aquest barri?
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.- Pensa l’Ajuntament dur a terme accions i mesures per tal de garantir la neteja dels
carrers del barri?
.- Si és que si, quan començarà a aplicar-les i en què consisteixen?
.- Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 49.469 i data 14 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
la neteja del barri de Sant Josep, us comunico que la neteja dels carrers del barri,
com a tots els altres barris de la ciutat, està garantida amb els serveis de neteja
establerts.”
3.- RGE núm. 49470, de 14 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès els claveguerams de la zona dels carrers Provença, Femades i Francesc
Moragues i Santa Rosa fan molta pudor.
Atès que tot i que és a l’estiu quan aquest problema s’agreuja, aquest és un problema
que hi és present durant tot l’any.
Vist que aquestes pudors afecta tant al veïnat de la zona, especialment als que viuen
en pisos baixos, com a les persones que hi transiten per aquests carrers.
PREGUNTA
.- Pensa l’Ajuntament de l’Hospitalet dur a terme mesures per tal de solucionar aquest
problema de fortes pudors del clavegueram?
.- Si és que si, quines accions concretes es pensen fer, quan començaran i quant
duraran?
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.- Si és que no, quins són els motius pels quals no es pensa solucionar aquest
problema?”

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 49.470 i data 14 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
el clavegueram de la zona dels carrers Provença - Femades, i Francesc Moragas i
Santa Rosa, us comunico que la xarxa de clavegueram de la ciutat es neteja de
forma periòdica. Hi ha diverses circumstàncies que poden provocar males olors
provinents de la xarxa de clavegueram. Quan hi ha baixes pressions atmosfèriques
es produeixen emissions de gas desagradables de l’interior de la xarxa de
clavegueram a l’ambient exterior (via pública). Es podria tractar, també, d’un embús,
el qual quedaria solucionat amb l’actuació pertinent o, fins i tot, per una prolongada
sequera.”
4.- RGE núm.49473, de 14 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el carrer de Femades, des del carrer de Josep Maria de Sagarra fins arribar
a la Masia Museu Serra, és utilitzat diàriament i constantment com un espai de pipican per part de persones que acudeixen amb els seus gossos.
Vist que el servei de neteja destinat a aquest espai és totalment insuficient fet que
provoca nombroses molèsties al veïnat de la zona.
Atès que tot i que aquest tros de carrer pertany al municipi de Cornellà les
conseqüència del mal ús les pateixen els veïns de l’Hospitalet.
PREGUNTA
.- Pensa l’Ajuntament de l’Hospitalet posar-se en contacte amb l’Ajuntament de
Cornellà per tal de poder acordar una solució a aquest problema i incrementar el
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servei de neteja diari de la zona?
.- Si és que si, demanem que se’ns mantingui informats.
.- Si és que no, quins són els motius pels quals no es pensa solucionar aquest
problema?”

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 49.473 i data 14 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
la neteja de l’espai del c. Femades utilitzat com a pipi-can, us comunico que el
serveis programats en aquella zona són els suficients per aquell espai. Malgrat això,
també es treballa de manera coordinada amb l’Ajuntament de Cornellà, per tal
d’evitar alguns actes incívics que provoquen molèsties.”
5.- RGE núm. 49474, de 14 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al mes de setembre vàrem realitzar un prec-pregunta relatiu a les greus
acusacions vers un càrrec públic d’aquest Ajuntament que havíem rebut els diferents
grups municipals.
Vist que en la resposta a aquestes preguntes, donada pel Coordinador del Gabinet
d’Alcaldia, es podia llegir que “en relació a la resta d’afirmacions que afecten a
l’esfera personal de la Sra. Perea o la seva família en relació a possibles irregularitats
envers hisenda i la seguretat social, aquesta Alcaldia a la vista de l’afirmació del Sr.
P.P. que ell ja ha presentat denúncia davant aquests organismes, entén que no
disposa de competència alguna en relació a aquests fets, i així li va fer saber en
l’escrit de 31 de juliol de 2013 que dóna resposta al que va presentar el 26 de juliol de
2013”.
Vista la resposta que ens ha donat aquest consistori, que no aclareix la pregunta
formulada en el seu dia, passem de nou a formular noves preguntes sobre aquest
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cas, que entenem que no és menor, per la persona de qui es tracta (una regidora de
l’equip de Govern amb altes responsabilitats), ni pels fets de la que suposadament se
l’acusa, que un cop llegits i rellegits, son d’una gran gravetat en el cas de que fossin
certs. És evident que per part del nostre Grup Municipal, aquesta persona te el
nostres màxims respectes i té la presumpció d’innocència que garanteix el nostre
estat de dret.
PREC- PREGUNTA
.- A hores d’ara (o bé en un futur proper), realment el Sr. P.P. ha iniciat accions legals
contra la persona de la Sra. Mercè Perea, o no, per tots els fets denunciats en el seu
escrit?
.- Si és que no, tot quedaria en un escrit d’acusacions sense cap tipus de repercussió
jurídica. Però en cas contrari, més d’hora o més tard, hi hauran, o bé resolucions
administratives, o be jurídiques, o dels dos tipus, i aquestes segurament es faran
públiques, i per tant, entenem que hem d’estar si més no, com a mínim assabentats
de que és el que està passant realment, i que aquest Ajuntament no segueixi actuant
amb total opacitat, com si aquí no hagués passat res.
.- Ha iniciat, la Sra. Mercè Perea, accions legals (o te intencions de fer-ho en un
futur), en atenció a considerar que les acusacions rebudes, són totalment falses, i van
en la línea de desacreditar-la com a Regidora d’aquest Ajuntament?
.- Demanem, per la gravetat de les acusacions que s’han fet sobre la Sra. Mercè
Perea, una total transparència per part del Consistori i respostes clares i precises a
les nostres preguntes.”

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
Cap del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. R.A., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 49.474, de data 14 de novembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de novembre de 2013, sobre “acusacions en
contra de la senyora Mercè Perea”, us informo del següent:
En relació a la primera pregunta, aquesta Alcaldia, no té coneixement, ni pot tenir-lo
de les intencions de un ciutadà que no disposa de cap relació jurídica amb
l’Ajuntament.
En relació a les afirmacions que consten en la segona pregunta manifestar-vos que
no és cert que aquest Ajuntament actuï amb total opacitat, i això, per dos motius:
primer perquè no existeix cap acusació formal contra aquest Ajuntament i segon
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perquè com vostès saben la Sra. Perea de manera voluntària ha informat a la Junta
de Portaveus i a aquesta Alcaldia sempre que ha estat requerida amb aquesta
finalitat. Les actuacions municipals derivades dels escrits del Sr. P.P. consten en
expedient del gabinet de l’alcaldia, del qual, tenen ple accés de conformitat amb les
determinacions del Reglament Orgànic del Ple vigent.
La informació sobre les possibles accions legals a exercir per la Sra. Perea és la que
ella va manifestar en la seva compareixença davant la Junta de Portaveus.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 49719, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hi ha un projecte per reformar l’edifici de l’antic col·legi del Pla al barri del
Gornal on s’hi ubicarà de l’Escola de Musica de L’Hospitalet.
Atès que a l’espai exterior de darrera de l’edifici existeix un pati que segons els
plànols de la reforma passa a formar part de l’edifici.
Atès que la pista esportiva existent quedarà fora dels murs de l’escola.
PREGUNTA
Quina és la utilitat que es pensa donar, una vegada acabades les obres de reforma
de l’escola, a l’espai que ocupa aquesta pista?”

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 49.719 i data 15 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
el futur ús de la pista esportiva existent a l’edifici de l’antic col•legi del Pla al barri del
Gornal, us comunico que l’Àrea de Servei a les Persones encara no ha decidit la
utilitat que es donarà a aquest espai.”
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7.- RGE núm. 49720, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès l’ existència d’un conveni amb l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) el
qual contempla ampliar els beneficis de la tarifació social del transport a les persones
de 60 a 64 anys del municipi de L’Hospitalet.
Atès que en el conveni suara esmentat s’acordà que el cost derivat de la gestió de la
Targeta Rosa Metropolitana, així com la compensació econòmica a les empreses de
transport, serien assumits per l’Ajuntament de l’Hospitalet.
PREGUNTA
1 .- Quina és la quantitat total abonada en virtut d’aquest Conveni durant l’any
2012?
2 .- Quina ha estat la quantitat total de Targeta Rosa Metropolitana expedides l’any
2011 i les expedides l’any 2012 a l’Hospitalet ?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49720 i de data 15/11/2013, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari n
que se celebrarà el proper dia 26/11/2013 en relació a: “...Ates l’existència d’un
conveni amb l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT) el qual contempla ampliar els
beneficis....”
Resposta:
Durant l’any 2012 es van abonar a l’AMB en aplicació del Conveni d’ampliació dels
beneficis de la tarifació social als ciutadans de 60 a 64 anys de la ciutat 146.348,76 €.
Aquest import corresponia a la liquidació de l’any 2011. Adjunto còpia de l’acord de

…/…

247

Junta de Govern Local, de data 12.06.2012, on es va aprovar l’aportació a l’AMB.
En la Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2013 es va aprovar
l’aportació a l’AMB corresponent a la liquidació de l’any 2012 de l’aplicació del
Conveni, per un import de 153.321,03 €. S’adjunta còpia de l’acord d’aprovació de
l’aportació.
Durant l’any 2011 es van expedir a l’Hospitalet un total de 1.821 targetes roses
metropolitanes (noves altes), així com 944 duplicats.
Durant l’any 2012 es van expedir a l’Hospitalet un total de 1.843 targetes roses
metropolitanes (noves altes), així com 976 duplicats.
Ben atentament,”
8.- RGE núm. 49721, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
1 .- En el cas que dins del període del contracte d’arrendament dels citats sis vehicles
es decidís, per part de l’Ajuntament, la seva rescissió abans del termini de vigència:
S’hauria d’abonar una penalització al Banco de Santander S.A?
2 .- Si la resposta és afirmativa, quina és la quantitat a indemnitzar si es fes dins
d’alguns dels trams de 12 mesos fins al termini?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49721 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra...”
Resposta:
Informar-vos que en cap moment per part de la nostre àrea, en el moment de la
contractació d’aquesta adjudicació s’ha tingut en compte la rescissió abans de la
finalització del contracte. Les condicions d’aquest contracte estan la vostre disposició
per a consultar en la web municipal en la part “ perfil del contractant.”, en “contractes
adjudicats”. No obstant , si es donés el cas, es al Servei de Contractació i a
l’Assessoria Juridica donar aquesta resposta.
Ben atentament,”

9.- RGE núm. 49723, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
Quina o quines han estat les raons objectives per optar, en comptes de per la compra
d’aquest sis vehicles, per l’arrendament ?”

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:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49723 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra....
Resposta:
Informar-vos que s’han valorat objectivament tant les condicions econòmiques, com
les de manteniment i renovació. La compra dels vehicles esmentats mes la suma de
les reparacions mecàniques , planxa i pintura i manteniment elèctric dels vehicles
destinats a us policial durant un període de 48 mesos, avui dia provoquen una
despesa que no ofereix cap estalvi, enfront la contractació per rènting, donat que la
empresa contractada es fa càrrec del manteniment i control d’aquest cotxes a tots els
nivell, sense cap càrrec addicional per el contractant.
Ben atentament,”
10.- RGE núm. 49724, de 15 de novembre de 2014.
“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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
1.- Quina és la quantitat d’euros a afegir al total de l’arrendament dels sis vehicles per
deixar-los perfectament operatius pel servei de G.U. i per quins possibles nous
elements incorporats?
2.- L’assegurança i averies estan incloses en el preu? En cas afirmatiu, existeix cap
clàusula que justifiqui que és el que no està inclòs dins d’aquesta cobertura?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
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Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49724 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra...
Resposta:
Informar-vos que dins la contractació està inclòs assegurança, reparacions i
manteniment així com la adequació dels vehicles per a que siguin operatius per el ús
policial. Tota aquesta informació la teniu a la vostre disposició , en la seu electrònica
de la web municipal, en la part corresponent al “perfil del Contractant “.
Ben atentament,”
11.- RGE núm. 49725, 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
Aniran pintats, equipats i senyalitzats com vehicles oficials de G.U? Si algun cotxe
no s’adaptarà als requisits dels vehicles oficials de la G.U, quina serà la raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
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Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49725 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra
....
Resposta:
Informar-vos que tal com inclou el Plec de Condicions els 6 vehicles estan destinats a
ús policial, per tant aniran logotipats com a tal.
Ben atentament,”

12.- RGE núm. 49726, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
Per a quins serveis se utilitzaran tots i cadascun d’ells ?”

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:
“Senyors,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49726 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra...
Resposta:
Informar-vos que seran utilitzats per el servei de Guardia Urbana en la gestió diària
de control i vigilància de la ciutat.
Ben atentament,”

13.- RGE núm. 49728, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
L’equipament i disseny propi dels vehicles oficials de G.U., fora dels accessoris com
radiotransmissor, farmaciola de primers auxilis, extintors etc..., són inclosos en el
preu d’arrendament ?”

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:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49728 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
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subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
compra...
Resposta:
Informar-vos que esta inclòs tot l’equipament necessari propi d’un cotxe per a ús
policial.
Ben atentament,”
14.- RGE núm. 49729, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha adjudicat el contracte de subministrament de 6 vehicles en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra, per al servei de la Guàrdia Urbana a l’entitat
Banco de Santander S.A. per una quota mensual total per vehicle de 1082,99 euros
iva inclòs i per un període de 48 mesos , és a dir, fins a novembre del 2017, en
definitiva per un muntant de 311.901,12 euros.
PREGUNTA
1.- Tots el vehicles són del mateix tipus i marca?
2.- Quins són aquests tipus i marca?
3.- En cas de ser diferents. Per quina raó?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49729 i de data 15/11/2013, 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 26/11/2013 en relació a: “...s’ha adjudicat el contracte de
subministrament de sis vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de
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compra...
Resposta:
Informar-vos que tots son del mateix model i marca. Seat Altea
Ben atentament,”
15.- RGE núm. 49730, de 15 de novembre 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
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que hi ha un projecte per reformar l’edifici de l’antic col·legi del Pla al barri del
Gornal on s’hi ubicarà de l’Escola de Musica de L’Hospitalet.
Atès que a l’espai exterior de darrera de l’edifici existeix un pati que segons els
plànols de la reforma passa a formar part de l’edifici.
Atès que la pista esportiva existent quedarà fora dels murs de l’escola.
PREGUNTA
Es manté viu el projecte del pàrquing soterrat del Mercadona per ubicar-lo en aquest
lloc?”

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 49.730 i data 15 de novembre 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 26 de novembre de 2013, en relació amb
el projecte del pàrquing soterrat del Mercadona a l’edifici de l’antic col•legi del Pla al
barri del Gornal, us comunico que l’empresa Mercadona ja disposa de places
d’aparcament per als seus clients, en un aparcament soterrat adjacent.”

16.- RGE núm. 49731, de 15 de novembre de 2013.
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“Meritxell Borràs i Solé Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò que disposa l’article
55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al registre
general la següent pregunta per a que sigui contestada en el proper Ple del dia
26-11-2013
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès la notícia publicada al Diari Ara, el divendres 15 de novembre d’enguany, on
s’informa que D.P. substituirà a L.B. en el càrrec de gerent del PSC.
PREC- PREGUNTA
.- És cert que el senyor D.P. serà el nou gerent del PSC en substitució de la senyora
L.B.?
.- Si és cert, continuarà exercint el senyor P. com a assessor en matèria de seguretat
dins l’Ajuntament de l’Hospitalet?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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 49731 de data 15 de novembre de 2013 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juny de 2013, en relació al “si es cert que
el senyor D.P. serà nou gerent del PSC i si continuarà exercint com assessor en
matèria de seguretat a l’Ajuntament de L’Hospitalet”.
Dir-vos que en aquests moments el Sr. D.P. ocupa el lloc d’assessor a l’Ajuntament
de L’Hospitalet i cap altre. En el cas que ocupés un altre lloc de treball, deixaria
d’ocupar el lloc d’assessor en aquest Ajuntament.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 29
d’octubre de 2013 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 46878, de 29 d’octubre de 2013.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma
Catalunya de l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò
disposa l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de
sigui contestada en el proper Ple Ordinari del dia 26 de novembre de 2013.

per
que
DE
que

Exposició de motius:
El passat 24 d’abril amb Registre General d’Entrda número 20065 es va rebre informe
elaborat per la Direcció General d’Afers Religiosos en relació al Pla especial sobre
establiments destinats a centres de culte de l'Hospitalet de Llobregat, en els àmbits
que comprenen el sector del terme municipal situat al nord de la Granvia i els
conformen l’illa de la Plaça Europa i l’illa del residencial Granvia, situades al sud de la
Granvia. La conclusió d’aquest informe va ser favorable, però s’havien d’incorporar
les observacions detallades als apartats 4 i 5. En aquesta carta es demana s’enviï a
la Generalitat la informació complementària que es requereix en l’informe.
Pregunta sobre l’informe elaborat per la Direcció General d’Afers Religiosos:
Quina va ser la informació complementaria que l’Ajuntament va enviar a la Direcció
General d’Afers Religiosos?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc
J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 46.878 i data 29 d’octubre de 2013, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de novembre de 2013, en relació amb
quina va ser la informació complementària enviada per l’Ajuntament a la Direcció
General d’Afers religiosos, pel que fa al Pla especial sobre establiments destinats a
centres de culte a l’Hospitalet, us comunico el següent:
Respecte al punt 4 de l’informe: ajustar el text del document i les seves
determinacions a tot allò que assenyala la disposició addicional primera del Decret
94/2010, als efectes de suprimir la consideració d’ús disconforme als centres de culte
existents al moment de l’entrada en vigor del reglament que compleixin les
determinacions previstes en la mateixa disposició i en les disposicions transitòries
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primera i segona.
Respecte al punt 5 de l’informe: preveure sòls
s’admetin els usos de caràcter religiós de nova
urbanística municipal, així com una avaluació
quantitatives i de localització de sòl per a la
municipi.”

amb la qualificació d’equipament on
implantació en els plans d’ordenació
i una justificació de les necessitats
implantació de centres de culte al

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

SRA. ALCALDESSA
No sé si hay alguna pregunta, algún prec, sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ FORT
Molt bé Sra. Alcaldessa, gràcies. Miri, es tracta sobre els fets que tenen lloc als
jardins dels carrer Rodés, és a dir, a altes hores de la matinada hi ha concentració de
persones que surten moltes d’elles, gairebé totes, de la discoteca Salamandra, es
concentren allà, comencen a consumir alcohol i el que calgui i el problema està en
què generen molt de soroll i pertorba el descans dels veïns. En aquest sentit,
nosaltres demanem si pensen fer alguna actuació al respecte, quan i quina.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Dos preguntas relativas al tema de medios de comunicación,
la primera es: la Comisión de Asuntos Delegados del Pleno y a una respuesta del
Partido Popular, se nos dice que a partir del mes de diciembre se van a emitir en
streaming, por Internet, los Plenos municipales, quisiéramos saber, a través de la
televisión en diferido, cuándo se van a emitir, qué horario, cuántas veces, toda la
información para poder seguirlo. Y luego, otra relativa al tema del Reglamento de
medios de comunicación local, o sea, yo recuerdo, me parece que no era ni concejal,
que lo soy desde el 2007, que ya se hablaba del Reglamento de medios de
comunicación, desde el 18 de febrero, en el caso del Partido Popular, presentó ya
alegaciones al borrador y de aquí a poco ya se va a cumplir el año, el primer
aniversario, entonces quisiéramos saber si antes del Pleno de diciembre o en el
Pleno de diciembre, se va a poder votar, se va a poder tener ya el Reglamento
definitivo. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Es respecto a una preocupación que hay en los vecinos
del entorno del mercado de Santa Eulalia, lo que ellos consideran que hay un
incremento de la inseguridad, se están recogiendo firmas para solicitar más presencia
policial en ese entorno, hemos presentado ya una batería de preguntas, lo que
pedimos es que se incremente la presencia de guardia urbana uniformada, no
solamente en lo que es en el propio mercado, sino también se haga extensivo al resto
de calles próximas, como puede ser la calle Comercio o calle Prim. También pedimos
que queremos conocer cuál es la situación de la Asociación Cultural, en este caso
“La Chamanería”, puesto que hay algunos vecinos, y así consta en las preguntas,
que manifiestan que posiblemente se esté consumiendo droga en ese local, y que se
estudie la conveniencia de que a pocos metros de ese centro, de ser cierto eso, haya
un centro de menores en situación de riesgo social.

En aquest moment per part del Portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sr. del
Río, es fa lliurament a la Secretaria General del prec següent:
•

Los vecinos y comerciantes de la calle Comercio se quejan desde hace años de
la falta de seguridad que sufren en la zona. Según nos explican, esta calle ha
pasado de ser una calle comercial de primer orden en el barrio de Santa Eulàlia a
ser una calle olvidada, que la Guardia Urbana sólo pisa en operativos especiales.
Desde años sufren además las consecuencias de tener en la misma calle locales
y una bodega que han sido objeto de redadas por la venta de drogas (incluso
encontraron un laboratorio en el almacén), peleas entre los clientes, ruidos,
problemas vecinales, etc.
Estos vecinos y comerciantes han sufrido la ruptura de los cristales de los
aparadores, altercados por las peleas y la última la agresión a un comerciante a
manos de una persona enferma que iba a la bodeaga a comprar... pero estaba
cerrada.
Además, en la misma acera, pero en la calle General Prim han abierto la
Asociación Cultural “La Chamaneria” ( que prohíbe la entrada a menores de 21
años), en la que los vecinos de la calle sospechan que se trata de un club de
fumadores en el que se consumen drogas.
A pocos números de esta Asociación “Cultural” se encuentra un Centro
Residencial d’Acció Educativa Prim de la Generalitat de Catalunya que acoge a
menores en situación de riesgo social.
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Por eso, los vecinos y comerciantes denuncian la poca vigilancia de la zona y
piden que las patrullas de la Guardia Urbana vigilen a pie la zona, porque
actualmente los agentes patrullan a pie sólo por el entorno del mercado de Santa
Eulàlia.
Desde el Equipo de Gobierno se ha asesgurado a los vecinos y comerciantes que
patrullan agentes de paisano (tema de drogas), pero los comerciantes y avecinos
lo ven insuficiente y quieren que esos mismos agentes que patrullan a pie por el
mercado también lo hagan por su zona, para disuadir y evitar posibles situaciones
de inseguridad.
Ante esta situación, los vecinos y comerciantes de esta zona del barrio de Santa
Eulalia han iniciado una recogida de firmas para que se incremente urgentemente
la presencia de la Guardia Urbana en la zona A PIE ya que también es zona
comercial, aunque olvidada.
Por estos motivos el Grupo Popular, solicitamos información sobre:
¿Por qué la Guardia Urbana, sabiendo los antecedentes de estas calles, no
patrullan a pie uniformados?
¿Cuándo patrullarán a pie los agentes de la GU uniformados por la zona
anteriormente mencionada?
¿Cuántos expedientes por fabricación y/o venta de drogas tiene esta bodega,
situada en la calle Comercio, 74 y un local en la calle Comercio a la altura de la
Plaza dels Avis?
¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de la existencia de las actividades de la
Asociación Cultural “La Chamanería”? ¿Desde cuándo? ¿Qué licencia tienen?
¿Tienen algún expediente abierto por el consumo de drogas?

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

SR. BONALS
Bé, sobre les dues qüestions plantejades pel Sr. Pérez i pel Sr. del Río. En quant a la
problemàtica que es pugui plantejar a la sortida de les discoteques, no només del
Salamandra, de la nostra ciutat, precisament en els caps de setmana el que es fa és
un seguiment molt, molt específic, amb presència de les unitats de la guàrdia urbana,
fonamentalment a la sortida, al tancament de les discoteques. I en concret, en el
Salamandra, en el espai del carrer Rodés, els caps de setmana quan tanquen o quan
estan fent activitats, hi ha una presència i una activitat policial bastant important, no
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perquè hi hagi problemes d’ordre públic, però sí que, evidentment, es produeixen
presències de persones que surten del Salamandra i una mica la feina policial és
intentar que es comencin a moure. I això es fa no només en el Salamandra, sinó en
totes les discoteques de la ciutat, i en concret de les que tenen la seu en el barri
Centre i Sant Josep en totes.
Respecte a la problemàtica que manifesta el Sr. del Río sobre el barri de Santa
Eulàlia, bé, jo crec que els nivells de seguretat són bons, ara, això no vol dir que per
molta seguretat que hi hagi no es produeixin fets i es produeixen fets, en el barri de
Santa Eulàlia i a la resta de barris de la nostra ciutat. L’Ajuntament de l'Hospitalet no
només amb la presència policial permanent que ha tingut a tots els barris, ja des de
l’any passat es va incrementar amb parelles a peu, diguéssim, les patrulles de
proximitat, i que han augmentat molt, no només la seguretat, sinó la percepció
d’inseguretat. Quan la guàrdia urbana o els mossos d’esquadra tenen informació que
en algun local, sigui per denúncia o per suggeriment d’algun veí o d’algun comerciant
o de la pròpia investigació dels cossos policials, poden creure que es pot produir
algun tipus d’activitat il·legal, evidentment es produeix un procés d’investigació i
s’actua. S’ha fet sempre així, per tant, jo el que li dic és que si vostè té constància o
creu que hi ha un local a la nostra ciutat on es pugui produir algun acte il·legal,
escolti, vostès m’ho comenta, probablement ja s’estigui treballant i, si no és així, s’hi
treballarà, com es fa amb totes les denúncies que rep la guàrdia urbana i, em consta
també, els mossos d’esquadra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, molt ràpid, respecte al Reglament de mitjans de comunicació, com deia la Sra.
Esplugas, el vam presentar, no formalment, diguéssim, i el vam fer extensiu a tots els
grups, que ens van fer algunes aportacions, i dic aportacions, no esmenes, perquè al
no ser una aprovació inicial, diguéssim, no eren esmenes com a tals, el que hem fet
al llarg d’aquest temps és, algunes de les propostes que van fer vostès i d’altres
grups, així com també l’hem sotmès a alguna revisió externa al propi Ajuntament, per
acabar de configurar un Reglament que entenem que avui és millor del que era fa vuit
mesos, el que sí que la nostra intenció, si no hi ha cap altre entrebanc, en el Ple de
desembre sí que portarem al Ple l’aprovació inicial ja formalment i, a partir d’aquí,
començaria, diguéssim, formalment, el procés de presentació d’esmenes, de les que
no vegin recollides de les van fer vostès en aquest cas, o de qualsevol altre persona
que tingui interès.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, en relació..., em sembla que faltava la resposta de quan s’emetran en diferit
els Plens, entrarà tot en el mateix paquet, avui s’ha adjudicat, em sembla que ha
estat avui aprovat i, per tant, a partir d’aquí, s’ha aprovat l’empresa a la qual s’ha
adjudicat aquest servei i a partir del mes de desembre començarà tot el streaming i el
diferit, o sigui, que es podrà veure vostè tranquil·lament en els Plens, tants cops com
vulgui i estimi oportú.
Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta o prec, si no, aixecaríem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, del dia vint-i-sis de
novembre 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

