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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2014/3
Data: vint-i-cinc de març de dos mil catorze
Hora: 18.10h. fins 21.50h.
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
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
Alberto Sánchez López
Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor (S’incorpora punt 1 O.D.)
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Tinent d'alcaldia
Regidor
Viceinterventora General
Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sra.
Sr.
Sr.

Gloria Herance Alvarez
Daniel Ordoñez González
Jesús Larrainzar González

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

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE FEBRER DE 2014.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2014, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes al Ple ordinari d’aquest mes de març,
abans de donar lectura a l’Ordre del Dia i passar-li la paraula a la Sra. Secretària,
demanaria un minut de silenci en memòria del President Adolfo Suárez.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé gràcies ara sí, quan vulgui Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pel posicionament o abans Sra. Perea...
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Essent les 18.13 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Senen Cañizares Marín, regidor
del grup municipal del Partit Popular.

SRA. PEREA
Sí, breument.

SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació del dictamen de la liquidació.

SRA. PEREA
Pel que fa a la liquidació provisional de l’exercici 2013, sí, gràcies Alcaldessa. Molt
breuement, la liquidació provisional de l’any 2013 dóna com a resultat un resultat
positiu de 3 milions d’euros i compleix els ratis exigits a la Llei orgànica d’estabilitat
pressupostària i suficiència financera. Es compleixen, per tant, els objectius
d’estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera, així com la regla de despesa.
Un resultat pressupostari del 2013 que si bé és positiu, és inferior al que vam obtenir
l’any 2012, que va ser de 7,4 milions d’euros, un resultat que si recordem en aquell
moment es produïa per tres fets conjunturals, un la retenció de la paga extraordinària
dels treballadors del mes de desembre del 2012, un altre la liquidació positiva de l’any
2010 i la tercera per l’ampliació dels terminis per devolució de les liquidacions
negatives de l’any 2008 i 2009. És a dir, fets tots ells que no solucionaven la manca
de finançament adequat que en aquest moment necessitem els ajuntaments, sinó
que donaven una sortida a curt termini.
Com dèiem, per l’exercici 2013 el resultat és inferior i és de 3 milions d’euros, la
reducció d’un exercici que, per altra banda, és conseqüència, en primer lloc,
bàsicament d’haver adoptat mesures de retenció pel que fa al compliment de les
obligacions en el supòsit que per part dels jutjats s’obligui a l’ajuntament a fer front a
la part de la paga dels treballadors que en el seu moment es va retenir, del desembre
del 2012, així com per l’assumpció de dèficits produïts per la manca de finançament
d’altres administracions.
La liquidació provisional de l’exercici, confirma en termes generals, les previsions
fetes en el seu moment quan vam presentar el pressupost pel 2013, farem esment
d’una forma generalitzada dels extrems més significatius. En primer lloc, la previsió,
ja ho deia, que es va realitzar al 2013, s’ha complert en termes generals, el grau
d’efectivitat, tant d’ingressos i despeses corrents, com de capital, ha estat potser una
mica millor que al 2012, en termes generals dic. La taxa d’endeutament de
l’Ajuntament està fixada en un 61,18% i, per tant, bastant per avall de la limitació
establerta legalment. I recordar, per últim, que al tancament del 2013, el pagament a
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proveïdors ha estat per sota del legalment previst de 30 dies, concretament en 29,71
dies.
Queda clar, per tant, que la ciutat de l'Hospitalet té uns comptes municipals sanejats,
i en aquest sentit, vull afegir, per acabar, que el govern municipal ha prioritzat i
garantit les polítiques públiques dirigides als ciutadans i en cap cas ha posat en risc
aquelles polítiques públiques prioritàries. Ens referim a les polítiques destinades a fer
front a les dificultats dels ciutadans i a donar oportunitats a aquests, perquè puguin
tornar a reiniciar els projectes que en aquest moment tenen aturats. Si recorden, a la
presentació del pressupost de l’any 2013 establíem que un 68% de les polítiques
públiques estaven destinades a les persones, polítiques destinades en programes de
benestar comunitari, serveis a les persones, doncs bé, un cop liquidat l’exercici el
resultat ha estat dos punts percentuals per sobre d’aquell 68, estem parlant d’un 70%
destinat a aquestes polítiques que afecten directament als ciutadans. Estem parlant
de promoció econòmica, en més d’un 4,39%, també benestar comunitari que hem
incrementat en un 6,72%, així com a programes de serveis a les persones amb un
4,20%.
Per tant, amb prudència, això sí, amb molta prudència, el resultat és positiu,
continuarem treballant i, evidentment, doncs la pretensió d’aquest govern és garantir
aquestes polítiques que considerem cabdals per a la convivència. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara pel posicionament dels grups, Sr. Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Por parte del grupo municipal de Plataforma per Catalunya,
nos damos por enterados del dictamen número 1, 2, 3 y 6, y nos abstenemos del 4 y
del 5.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
ens donem per assabentats de l’1, 2, 3 i 6, i votem favorablement del 4 i el 5.
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SRA. ALCALDESSA
Per part de Convergència i Unió.

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

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per part del grup popular, ens donem per assabentats del
dictamen 1, 2, 3 i 6, votem a favor del número 4 i en el número 5 ens abstenim,
considerem que podríem treure algun tipus de profit econòmic, no? llogant aquest
espai que ens demana Corbera de Llobregat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, passaríem al següent apartat.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE II NÚM.1444/2014, DE 19 DE FEBRER,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL CONSELL
DE DISTRICTE II (COLLBLANC-LA TORRASSA).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de conformitat
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amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el dia
següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 26 de febrer de 2013 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 2271 de 13 de març de 2013, va nomenar, els
Presidents, Vicepresidents, Secretaris i Membres de la Corporació que formaran part
dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució del Regidor President del Districte II núm. 2987/2013 de 18
d’abril, es va determinar la composició nominal del Consell de Districte II (CollblancLa Torrassa).
ATÊS que en data 10 de desembre de 2013, el Consell Educatiu va presentar un
escrit per mitjà del qual disposa el canvi del seu representant en el Consell de
Districte, nomenant la Sra. Carme Martínez Fàbregas en substitució de la Sra.
Montserrat Sancho Figueras.
VISTA la resolució del Resolució del Regidor President del Districte II (Collblanc-La
Torrassa), núm. 1444/2014 de 19 de febrer.
ES DONA COMPTE AL PLE de la Resolució del Regidor President del Districte II
(Collblanc-La Torrassa), núm. 1444/2014 de 19 de febrer, en la que es dóna per
assabentat del canvi de representant del Consell Educatiu de L’Hospitalet, en el
Consell de Districte, nomenant a la Sra. Carme Martínez Fàbregas en substitució de
la Sra. Montserrat Sancho Figueras.

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INICI DE LA VIGÈNCIA
DICTAMEN 2.DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 26 de novembre de 2013 va
aprovar inicialment la modificació del reglament orgànic de participació ciutadana i
que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, mitjançant
Decret de l’Alcaldia 631/2014 de 3 de febrer es va declarar elevada a definitiva
l’aprovació inicial de la modificació.
ES DONA COMPTE AL PLE que al BOP de 3 de març de 2014, s’ha publicat el text
amb les modificacions del reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet
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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 4 de març de 2014.

DICTAMEN 3.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL
DEL
TRIBUNAL
ECONÒMIC
ADMINISTRATIU
DE
L’HOSPITALET
CORRESPONENT A L’EXERCICI 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 la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet ha lliurat
a l’Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu de
L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2013.
VIST l’article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet, que disposa l’obligació de presentar davant el Ple
Municipal i dins el primer trimestre de cada any la Memòria anual de les activitats del
TEALH, on s’exposarà l’activitat desenvolupada i es recolliran les observacions que
resultin de l’exercici de les seves funcions; així com els suggeriments que consideri
oportuns per millorar el funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les
seves competències.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència i Economia,
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de la Memòria Anual del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2013, a la primera sessió que
tingui lloc pel seu coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Segon.- DONAT TRASLLAT del present acord a la Tinent d’alcaldia d’Hisenda i
Recursos Generals i a la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet,

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 4.-

PER DECLARAR, EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL
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TRIBUNAL SUPREM, DE 8/03/2013, LA NULITAT DE DIVERSOS ARTICLES DE
L’ORDENANÇA QUE REGULA LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL, EXERCICI
2009.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 1 vot d’abstenció
del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de
la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal
a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 23 de desembre de 2008, publicada al BOP núm. 313,
Annex I, de data 30 de desembre de 2008, amb vigència per a l’exercici 2009.
VIST que per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet, en aplicació de l’esmentada
Ordenança, s’han aprovat les liquidacions emeses pel concepte Taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, exercici 2009, a nom de
Telefónica Móviles España, SA, amb NIF A78923125, France Telecom España SA,
amb NIF A82009812; Vodafone España SA, amb NIF A80907397.
VISTA la Sentència de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Suprem de data 8-3-2013, dictada en el recurs de cassació núm.
5226/2010, seguit contra la sentencia núm. 550 de la Secció Primera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 1-62010, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 336/2009, contra
l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, reguladora de la
Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal a
favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, exercici 2009, que en la
seva part resolutiva estableix:
“FALLAMOS
PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 1 de junio de 2010, por la Sala de lo Contenciosoadministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el
recurso número 336/2009, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Ordenanza Fiscal
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reguladora de la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía
móvil, del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, declarando la nulidad del artículo
2, en cuanto incluya dentro del hecho imponible de la tasa la utilización de redes que
materialmente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales,
por parte de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil que no sean
titulares de las redes; del último inciso ("tanto si son titulares de las correspondientes
redes a través de las cuales se efectúen o se presta el servicio de comunicaciones,
como si, no siendo titulares de dichas redes, hicieran uso, accediesen o se
interconectasen a aquellas redes") del apartado 1 del artículo 3 en cuanto atribuye la
condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no
sean titulares de las redes a través de las cuales se presta el servicio, aunque sean
titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.”
VIST que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Vuitena, a sol·licitud del
Jutjat Contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona, va plantejar qüestió prejudicial,
rebuda pel Tribunal en data 21 de gener de 2013, ha declarat mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014:
“El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, 57/11 y 58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública
o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002,
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos.”
VIST que la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la interlocutòria
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, 57/11 i 58/11) en
els termes següents:
"1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002 , relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido
de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos
en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo”
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VIST l’article 19.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que, en el
supòsit de resolució judicial ferma, que anul·li el text de l’ordenança fiscal, l’entitat
local està obligada a adequar als termes de la Sentència, totes les actuacions que
dugui a terme.
ATÈS que, en compliment de la sentència del Tribunal Suprem, que ha anul·lat els
elements essencials de la taxa, quedant afectats de nul·litat la regulació del fet
imposable (article 2) subjecte passiu (apartat 1 del article 3), base imposable i quota
tributària (article 5), de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil, exercici 2009, i a la vista dels pronunciaments del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, procedeix: 1) declarar la nul·litat dels apartats afectats de l’Ordenança;
2) deixar sense efecte i anul·lar les liquidacions; 3) cancel·lar i/o substituir i/o procedir
a la devolució dels avals bancaris que garanteixin les esmentades liquidacions, 4) així
com, facultar a la representació processal de l’Ajuntament a portar a terme aquells
actes necessaris per a la finalització dels procediments contenciosos administratius
en virtut dels recursos interposats davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
VIST que la competència per l’adopció d’aquest acord és el Ple de l’Ajuntament,
essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, de conformitat amb l’article 230 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.
VIST l’Informe jurídic sobre la procedència del present acord amb la conformitat de la
Secretaria General del Ple i la Intervenció General Municipal.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR, en execució de la sentència del TS de data 8-3-2013 dictada
en el recurs de cassació núm. 5226/2010 i segons la seva decisió, LA NUL·LITAT de
l’article 2, en quan inclogui dintre del fet imposable de la taxa la utilització de xarxes
que materialment ocupen el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, per
part d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que no siguin titulars de
les xarxes; del darrer incís ("tant si son titulars de les corresponents xarxes a través
de les quals s’efectuen o es presta el servei de comunicacions, com si, no essent
titulars de les esmentades xarxes, hi fan ús, accedeixen o s’interconnecten a
aquestes xarxes.”); de l’apartat 1 de l’article 3 en quan atribueix la condició de
subjecte passiu de la taxa regulada a les empreses o entitats que no siguin titulars de
les xarxes a través de les quals es presta el servei, encara que siguin titulars de drets
d’ús, accés o interconnexió a les mateixes; i de l’article 5, de la Ordenança que regula
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la Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal
a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en sessió de 23 de desembre de 2008, publicada al BOP núm. 313,
Annex I, de data 30 de desembre de 2008.
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE I ANUL·LAR les liquidacions emeses pel
concepte Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil, exercici
2009, amb les següents dades:
1.- A NOM DE TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, AMB NIF A78923125:
1) Núm. de contret-liquidació 100016229-101000001, d’import 402.115,50 euros,
impugnada en el procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs
454/2010, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
2) Núm. de contret-liquidació 100047020-101000015, d’import 47.614,25 euros;
impugnada en el procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs
d’apel·lació, rotllo núm. 163/2013, davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2.- A NOM DE FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA, AMB NIF A82009812:
1) Núm. de contret-liquidació 100016228-101000002, d’import 27.832,08 euros,
impugnada en el procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs
545/2010, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.
2) Núm. de contret-liquidació 100047021-101000016, d’import 3.105,87 euros;
impugnada en el procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs
237/2011, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm.16 de Barcelona, en
execució de la sentència de data 5 de març del 2014, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm.16 de Barcelona.
3.- A NOM DE VODAFONE ESPAÑA, SA, AMB NIF A80907397:
Núm. de contret-liquidació 100040814-101000013, d’import 432.835,01 euros,
impugnada en el procediment contenciós administratiu, amb núm. de recurs
d’apel·lació, rotllo núm. 159/2013, davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TERCER.- CANCEL·LAR I PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ dels avals bancaris
dipositats següents:
1.- AVALS DIPOSITATS PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., AMB NIF
A78923125:
1) Aval d’import 402.115,50 euros, dipositat en data 09/07/2010, com a garantia per la
suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat, amb núm. de contret-
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liquidació 100016229-101000001.
2) Aval d’import 47.614,25 euros, dipositat en data 10/01/2011, com a garantia per la
suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat, amb núm. de contretliquidació 100047020-101000015.
2.- AVALS DIPOSITATS PER FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A, AMB NIF
A82009812:
1) Aval d’import 27.832,08, dipositat en data 8/06/2010, com a garantia per la
suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat, amb núm. de contretliquidació 100016228-101000002.
2) Aval d’import 3.105,87 euros, dipositat en data 07/01/2011, com a garantia per la
suspensió de la liquidació emesa pel concepte esmentat, amb núm. de contretliquidació 100047021-101000016.
QUART.- AUTORITZAR LA CANCEL·LACIÓ PARCIAL de l’aval a nom de Vodafone
España, S.A., NIF A80907397, d’import 605.576,72 euros, dipositat en data
4/11/2010, com a garantia per la suspensió de les liquidacions núm. 100040814101000013 d’import 432.835,01 euros, exerc. 2009, núm. 100040819-101000011,
d’import 86.908,99 euros, 1er. trim. exerc. 2010, i, núm. 100040824-101000012,
d’import 85.832,72 euros, 2on. trim. exerc. 2010, CONDICIONADA A LA SEVA
SUBSTITUCIÓ, per un altre aval que cobreixi l’import corresponent a les liquidacions
dels 1er. i 2on. trimestre de l’exercici 2010, amb els requisits que estableix la
normativa aplicable.
CINQUÈ.- FACULTAR a la representació processal d’aquest Ajuntament a portar a
terme aquells actes que siguin necessaris per a la finalització dels procediments
contenciós administratius abans referits, de conformitat amb els articles 75 i 76 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

PEL QUAL ES CEDEIX A L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE
DICTAMEN 5.LLOBREGAT, L’ÚS DE LA FINCA ANOMENADA L’AVANÇADA, SITUADA EN EL
CARRER ANTONI GAUDÍ, NÚM. 3-5, D’AQUEIX MUNICIPI.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en data 26 de juny de 2012, va resoldre cedir,
gratuïtament, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’ús de la finca situada en el
carrer Antoni Gaudí, 3, de Corbera, perquè fos destinada a casal de la joventut i lloc
d’activitats municipals, amb les condicions següents:
a) La finca s’ha de destinar exclusivament a l’ús previst, de manera que la cessió
quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a activitats diferents.
b) El termini de la cessió és d’1 any, comptat a partir de la data de l’acord municipal
que l’autoritzi.
c) La cessió en ús s’entén gratuïta; no obstant això, el cessionari està obligat a
mantenir l’edifici en bon estat de conservació, i a fer, al seu càrrec, les reparacions
necessàries.
En el cas d’obres o instal·lacions que afectin elements fixos de l’immoble, o en puguin
afectar l’estructura o la distribució cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
d) El cost dels serveis que la finca proporcioni i que siguin de lliure utilització per part
del cessionari, com la calefacció, l’aigua, el gas, l’electricitat, el telèfon, etc., són del
seu càrrec. També són al seu càrrec la totalitat dels tributs, preus públics i privats que
es derivin de la finca.
e) El cessionari s’obliga a tenir al dia les llicències i autoritzacions d’organismes
competents que calguin per al desenvolupament de l’activitat. I es farà càrrec de les
assegurances necessàries per cobrir danys o desperfectes que puguin ocasionar-se
a les persones i/o als béns, així com la responsabilitat civil que pugui derivar-se tant
de l’ocupació i ús que per la present s’autoritza com de l’estat físic de la finca.
f) Ambdues parts reconeixen expressament i recíprocament que l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, cessionari, no està en relació de dependència respecte de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, cedent, i que aquest no dirigeix les activitats a realitzar
en la finca, ni les confia al cessionari, ni presta conformitat o aquiescència, sinó que
es limita a cedir la finca, per la qual cosa no es fa responsable ni directament, ni
subsidiàriament dels danys tant materials com personals o morals que per acció o
omissió de qualsevol mena puguin produir-se en la finca.
g) L’Ajuntament podrà reclamar el bé abans del termini assenyalat, per causes
d’interès públic sobrevingudes, amb el requeriment previ d’un mes d’antelació.
S’exclou en aquest cas l’obligació d’indemnitzar el cessionari per l’extinció anticipada.

ATÈS que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, havent transcorregut el termini de la
cessió i estant interessat en seguir fent ús de la finca esmentada, sol·licita, novament,
la cessió d’ús de la finca, de manera gratuïta, per fer-hi activitats juvenils i culturals,
en les mateixes condicions que s’ha acordat els darrers anys.
ATÈS que la cessió de l’ús de la finca de l’Avançada a l’Ajuntament de Corbera de
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Llobregat, per un any, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 26 de juny de 2012,
comptat a partir de la data de l’acord municipal que l’autoritzi, va finalitzar el 26 de
juny de 2013.
ATÈS que l’Ajuntament de Corbera comunica que, des de la data de finalització del
contracte, 26 de juny de 2013, a l’Avançada s’hi ha continuat desenvolupant les
activitats organitzades per les entitats de Corbera que ocupen espais concertats a
l’immoble, i assumint totes les despeses relatives als consums dels serveis de la
finca, segons manifesta en l’escrit de data 20 de desembre de 2013.
ATÈS que la tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals, mitjançant provisió de
data 9 de gener de 2014, i en virtut de la petició efectuada per l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, insta a la Secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
patrimonial perquè iniciï l’expedient de la cessió de l’ús de la finca esmentada, per un
termini de 2 anys.
ATÈS que l’Ajuntament de Corbera està conforme que la cessió de l’ús de la dita
finca sigui per dos anys.
ATÈS que la finca esmentada consta inscrita en el Llibre inventari de béns en el foli
83 del tom 8.1, amb la qualificació jurídica de bé patrimonial, i valorada en 196.132,49
€.
ATÈS que la cessió de l’ús del bé ha estat sotmesa a informació pública mitjançant
l’exposició de l’edicte en el tauler d’Edictes de l’Ajuntament i la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de data 23 de gener de 2014, sense que s’hagi
presentat cap reclamació, segons s’acredita en la certificació de la vicesecretària
general de data 17 de febrer de 2014.
VIST l’informe de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat
Patrimonial de data 25 de febrer de 2014.
VIST que la competència, segons l’article 221.2 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i 73 del Reglament del patrimoni, és del Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta 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. Considerar com a pròrroga tàcita el període transcorregut des del 26 de juny
de 2013, data de finalització de la cessió de l’ús de la finca l’Avançada, fins la data
d’aprovació de l’acord de la nova cessió d’ús, atès que l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat ha continuat, després d’haver sol·licitat una nova cessió, desenvolupant-hi
les activitats juvenils i culturals organitzades per les entitats de Corbera que ocupen
espais concertats a l’immoble.
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Segon. Cedir, de manera gratuïta, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, l’ús de la
finca anomenada L’Avançada, situada en el carrer Antoni Gaudí, núm. 3-5, de
Corbera, perquè sigui destinada a la realització d’activitats juvenils i culturals.
Tercer. La cessió és a precari, motivada per l’interès públic que la seva destinació
comporta, i es subjecta a les condicions següents:
a) La finca s’ha de destinar exclusivament a l’ús previst, de manera que la cessió
quedarà sense efecte si es destina, totalment o parcialment, a activitats diferents.
b) El termini de la cessió és de 2 anys, a comptar des de la formalització de la cessió
de l’ús, mitjançant la signatura del document administratiu corresponent.
c) La cessió en ús s’entén gratuïta; no obstant això, el cessionari està obligat a
mantenir l’edifici en bon estat de conservació, i a fer, al seu càrrec, les reparacions
necessàries.
En el cas d’obres o instal·lacions que afectin elements fixos de l’immoble, o en puguin
afectar l’estructura o la distribució cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
d) El cost dels serveis que la finca proporcioni i que siguin de lliure utilització per part
del cessionari, com la calefacció, l’aigua, el gas, l’electricitat, el telèfon, etc., són del
seu càrrec. També són al seu càrrec la totalitat dels tributs, preus públics i privats que
es derivin de la finca.
e) El cessionari s’obliga a tenir al dia les llicències i autoritzacions d’organismes
competents que calguin per al desenvolupament de l’activitat. I es farà càrrec de les
assegurances necessàries per cobrir danys o desperfectes que puguin ocasionar-se
a les persones i/o als béns, així com la responsabilitat civil que pugui derivar-se tant
de l’ocupació i ús que per la present s’autoritza com de l’estat físic de la finca.
f) Ambdues parts reconeixen expressament i recíprocament que l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, cessionari, no està en relació de dependència respecte de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, cedent, i que aquest no dirigeix les activitats a realitzar
en la finca, ni les confia al cessionari, ni presta conformitat o aquiescència, sinó que
es limita a cedir la finca, per la qual cosa no es fa responsable ni directament, ni
subsidiàriament dels danys tant materials com personals o morals que per acció o
omissió de qualsevol mena puguin produir-se en la finca.
g) L’Ajuntament podrà reclamar el bé abans del termini assenyalat, per causes
d’interès públic sobrevingudes, amb el requeriment previ d’un mes d’antelació.
S’exclou en aquest cas l’obligació d’indemnitzar el cessionari per l’extinció anticipada.
Quart. Facultar la tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals perquè
en nom i representació de l’Ajuntament subscrigui el corresponent contracte en
document administratiu.
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Cinquè. Traslladar els precedents acords a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a
la Intervenció General.

DICTAMEN 6.PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIO DE LA
TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I RECURSOS GENERAL NÚMERO
1510/2014, DE 24 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 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 per Resolució de la Tinent d' Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals
número 1510/2014, de 24 de febrer, es va aprovar la liquidació del pressupost
d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2013.
ATÈS que l’ esmentada Resolució va adoptar-se complimentant i en compliment dels
articles 191.2 i 191.3 del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), i en aplicació de l' article 90.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril,
així com el previst en les Regles 345 a 354, ambdues incloses, de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local aprovada per Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 17/07/1990 y Regla 34 de la Instrucción de Contabilidad
per a la Central Comptable d' aquesta Administració aprovada pel Plenari amb data
04/11/2003,amb les modificacions establertes per la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, per la que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.
ATÈS que de conformitat amb l' article 212.2 del TRLRHL, en relació a la Regla
408,de la Instrucció de Comptabilitat per l’ Administració Local,la Intervenció General
d' aquesta Administració té l' obligació de formar el Compte General abans del dia 1
de juny, amb els requisits que preveuen les Regles 97 a 104, ambdues incloses ,de
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local de 23 de novembre de 2004,i a
la que s' haurà d' acompanyar les memòries i els estats integrats i consolidats així
com la documentació complementària que es determina a l' article 211 del TRLRHL, i
Regles 98 a 101,ambdues incloses de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local.
ATÈS que aquesta documentació s’elabora per la Intervenció General d'aquesta
Administració i que és comprensiva de la documentació que preveu l'article 209 del
TRLRHL, i de les que conté les Regles esmentades en els paràgrafs anteriors.
VIST l’informe emès per la Intervenció General d' aquest Ajuntament respecte a la
liquidació del Pressupost de l’exercici 2013.
VIST l' article 193.4 del TRLRHL, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i el RDL
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1463/2007, de 2 de novembre, pel que es refereix a la liquidació del Pressupost de l'
Ajuntament.
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-SE PER ASSABENTAT del contingut de la Resolució d'aquesta
Tinença d'Alcaldia número1510/2014, de 24 de febrer, per la que s’aprovava la
liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2013.
SEGON. CONVOCAR a la Comissió Especial de Comptes, a la qual s’ha de remetre
el Compte General d’aquest Ajuntament abans de l’1 de juny per al seu informe, en
aplicació d' allò que disposa l' article 212.2 del TRLRHL.
TERCER. A L'ESMENTAT COMPTE GENERAL, s' hauran d'acompanyar els estats i
comptes a què es refereix l' article 209 del TRLRHL, desenvolupats a les Regles 413
a 435, ambdues incloses, de la Instrucción de Contabilidad para la Administración
Local aprovada per Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de data
17/07/1990, amb les modificacions de la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, de 23/11/2004 i s' haurà d' acompanyar de les memòries i els
estats integrats consolidats, continguts a l' article 211 del TRLRHL i Regles 98 a 101,
ambdues incloses, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad.
QUART. TRASLLADAR els presents acords, per mitjans telemàtics, a la Presidenta
de la Comissió Especial de Comptes per al seu coneixement i a la Secretaria i
Intervenció General per a la seva complimentació i efectes subsegüents.

COMISSIÓ PERMANENT D'ESPAI PÚBLIC I DE BENESTAR
I SERVEIS A LES PERSONES

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

SRA. ALCALDESSA
Sí, si no els hi sembla malament continuem amb el següent bloc. D’acord, ens
posicionaríem sobre el 7, 8 i 9, Sr. Sánchez.
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SR. SÁNCHEZ
A favor de los tres puntos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
A favor dels tres dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, a favor dels tres dictàmens.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Abans de passar a la segona part del Ple, hi havia dues urgències, dos
dictàmens d’urgència, ja s’ha comentat a la Junta de Portaveus, també s’ha fet arribar
a tots els grups, però per a la seva explicació i per conèixer els títols, doncs donaré la
paraula a la Sra. Secretària.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN 7.-

PARA LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADHESIÓN
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DE ESTE AYUNTAMIENTO
INTELIGENTES" (RECI).

A

LA

"RED

ESPAÑOLA

DE

CIUDADES

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació i, per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATENDIDO que la ciudad de Hospitalet ha abierto un proceso de transformación
llamado "L'H on. El futur per endavant" con el que se pretende abrir un periodo de
reflexión y debate a fin de acometer decisiones estratégicas para la ciudad, a través
de la promoción de la participación de la ciudadanía en el uso eficiente y sostenible
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y que, en este ámbito de
transformación, nuestro Ayuntamiento quiere incorporar nuevas oportunidades y
garantizar un crecimiento sostenible, aplicando soluciones innovadoras que permitan
su expansión en el ámbito de todo el municipio y que, a su vez, permitan que los
servicios que se prestan aprovechen todas las oportunidades tecnológicas a su
alcance.
ATENDIDO que la "Red Española de Ciudades Inteligentes" (RECI) se empezó a
gestar en junio de 2011 con la firma del "Manifiesto por las Ciudades Inteligentes.
Innovación para el progreso", y que su compromiso era crear una red abierta para
propiciar el progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la
innovación y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
ATENDIDO que la RECI fue constituida como asociación por Acta fundacional en la
ciudad de Valladolid en fecha 27 de junio de 2012, con una vigencia indefinida,
siendo su ámbito de actuación todo el territorio español.
ATENDIDO que el objetivo de esta asociación es la generación de una dinámica de
intercambio de experiencias y trabajo conjunto entre ciudades con el fin de disponer
de una red española de ciudades inteligentes que permita una gestión automática y
eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción del
gasto público y la mejora de la calidad de los servicios haciéndolos más sostenibles
y, con todo ello, proveer la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
ATENDIDO que la RECI se configura como una red en donde las entidades
asociadas lideran los sistemas de innovación en su ámbito territorial local,
fomentando su propia red social de agentes relacionados con la investigación y la
innovación.
ATENDIDO que este Ayuntamiento con anterioridad a la configuración del proceso de
transformación llamado "L'H on. El futur per endavant", ya ha adoptado otros
acuerdos que sirven de antecedentes claros al camino emprendido hacia la
innovación, la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos, como son:
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- Adhesión a la “Carta de les ciudades europeas hacia la sostenibilidad” firmada
el 27 de mayo de 1994 en la ciudad de Aalborg (Dinamarca), conocida como “Carta
de Aalborg”, aprobada por el Pleno municipal en fecha 12 de abril de 1996.
- Aprobación del Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21 Local de Hospitalet
de Llobregat, por el Pleno municipal en fecha 5 de febrero de 2003.
- Aprobación de los compromisos de Aalborg “Inspiración por el futuro -Aalborg
+ 10” de junio de 2004, por el Pleno municipal en fecha 15 de diciembre de 2004.
- Incorporación del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, a la “RED DE
CIUDADES ESPAÑOLAS POR EL CLIMA”, acordada por el Pleno municipal en fecha
27 de septiembre de 2006.
- Adhesión del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat al “Pacte de AlcaldesAlcaldesas” (“Convenant of Mayors”), promovido por la Comisión Europea, como
mecanismo de participación contra el calentamiento de la Tierra, aprobado por el
Pleno municipal en fecha 28 de octubre de 2008. Formalizado en fecha 10 de febrero
de 2009.
- Aprobación del Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) del
municipio de l’Hospitalet de Llobregat por el Pleno municipal en fecha 27 de julio de
2010.
ATENDIDO que por Resolución del Registro Nacional de Asociaciones de la
Subdirección General de Asociaciones, Documentación y Publicaciones, de la
Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, de fecha 15 de octubre de 2012
se inscribió la RECI con el número nacional 601029, al grupo 1 º de la Sección 1 ª, de
aquel Registro.
VISTOS los Estatutos de la RECI, aprobados en fecha 27 de junio de 2012 por los
socios fundadores de la asociación en la ciudad de Valladolid, por los cuales se
constituye, con la denominación de RED ESPAÑOLA DE CIUDADES
INTELIGENTES, una Asociación al amparo de la Carta Europea de Autonomía Local,
de la Disposición Adicional 5ª de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y
normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar y
carente de ánimo de lucro.
VISTO que en los mencionados Estatutos, en su art. 4, se explicitan como fines de la
asociación:
a) Intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances
tecnológicos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a
ofrecer servicios públicos inteligentes más eficientes.
b) Fomentar la investigación y el uso de las nuevas tecnologías, que posibiliten
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el desarrollo y la innovación desde un punto de vista municipal, con la ciudad
como agente promotor de la innovación.
c) Divulgar e impulsar los avances tecnológicos y proyectos desarrollados por
las ciudades, así como atraer flujos de información y favorecer su
transformación en conocimiento que permita la transformación de los sectores
tradicionales hacia modelos basados en el conocimiento y en el capital
humano.
d) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos,
empresas y las propias entidades locales, que permita hacer una ciudad más
eficiente e interactiva.
e) Promover entre la red de ciudades inteligentes la transferencia de tecnología,
impulsando la cooperación entre las administraciones, empresas y agentes
del sistema de innovación en programas asociados a la innovación y a la
economía del conocimiento.
f)

Posibilitar la participación o integración en redes similares de ámbito
internacional.

g) Potenciación de estrategias de inteligencia colectiva como metodología para
aumentar la prosperidad y competitividad local.
h) Colaborar en la desarrollo de capacidades, identificación de áreas
tecnológicas y detección de oportunidades de negocio.
i)

Desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana inteligente
basadas en metodologías e instrumentos que permitan implementar en la
gestión municipal los nuevos conocimientos y avances tecnológicos.

j)

Potenciar la creación de infraestructuras más eficientes que integren las
Nuevas Tecnologías en el ámbito urbano y municipal.

k) Evaluar el impacto y alcance de las iniciativas, así como el grado de
satisfacción del ciudadano, las empresas y agentes locales.
l) Aplicación de políticas basadas en los desarrollos tecnológicos inteligentes
que impulsen hacia la sostenibilidad ambiental y social como componente
estratégico-económico a medio y largo plazo.
m) Impulsar las políticas para el fomento del empleo que posibiliten el desarrollo
del sector empresarial y laboral de los entornos municipales.
ATENDIDO que para el cumplimiento de los mencionados fines de la RECI, dicha
asociación realiza las siguientes actividades, según el art. 5 de sus Estatutos:
a) Reuniones de los representantes de las ciudades de la red.
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b) Creación de un intercambio de conocimientos entre las CIUDADES
INTELIGENTES.
c) Búsqueda de financiación para proyectos desarrollados por las ciudades
miembros de la red.
d) Celebración de jornadas técnicas a propósito de temas específicos sobre
nuevas tecnologías y sociedad del conocimiento en especial en lo relativo a
las CIUDADES INTELIGENTES.
e) Puesta en marcha de instrumentos comunes de identificación de áreas
tecnológicas y detección de oportunidades.
f)

Puesta en común de acciones y proyectos, en una plataforma común de
transferencia de tecnología.

g) Evaluación del impacto y alcance de las iniciativas y programas y del grado de
satisfacción de los ciudadanos y agentes locales.
h) Creación de foros de trabajo en entornos financieros y puesta en marcha de
instrumentos de captación de inversores.
i)

Presentación ante las administraciones de propuestas que favorezcan el
desarrollo de las tecnologías y la aplicación de nuevos conocimientos.

j)

Creación y puesta en marcha de un comité de expertos para la evaluación de
iniciativas y proyectos innovadores.

k) Fomento de programas de formación y asesoramiento especializado al
emprendedor en el desarrollo de proyectos y experiencias piloto de aplicación
de nuevas tecnologías a las ciudades. Puesta en común de los resultados
obtenidos.
l)

Generación de entornos colaborativos apoyados por servicios de soporte a la
I+D+i.

m) Promoción de redes de cooperación científica-empresarial.
n) Aplicación de técnicas y tecnologías de inteligencia colectiva que involucren a
los ciudadanos en el desarrollo urbano.
VISTOS los informes emitidos por la Directora de Servicios y el Asesor Jurídico del
área de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad de este Ayuntamiento, con la
conformidad de la Secretaria general de este Ayuntamiento, favorables a la
aprobación de la adhesión de este Ayuntamiento a la RECI.
ATENDIDO que por Decreto de Alcaldía número 9382, de 12 de diciembre de 2011,
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por el que se acuerda la división de la administración municipal de este Ayuntamiento
en ocho áreas ejecutivas, se determina que corresponde al Área de Espacio Público,
Urbanismo y Sostenibilidad, la coordinación y gestión de las funciones ejecutivas la
actividad administrativa y los servicios relativos a la gestión general del área de
Urbanismo, Espacio Público y Sostenibilidad, en concreto, la planificación, dirección y
control con criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad los servicios, proyectos y
acciones para la consecución de los objetivos fijados por el área en materia de
urbanismo, obras, limpieza del espacio público, mantenimiento de zonas verdes, y de
las infraestructuras. Y que de acuerdo con el Decreto de alcaldía núm. 9385/2011, de
12 de diciembre, resolución séptima punto 2, el Teniente de Alcaldía del Área de
Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad será el competente para elevar al Pleno
municipal la propuesta de aprobación del presente acuerdo.
VISTO el artículo 123.1 f) y 123.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local que atribuye al Pleno municipal los acuerdos relativos a la
participación en organizaciones supramunicipales, con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros de dicho órgano municipal
El Pleno, a propuesta del Teniente de Alcaldía, de Espacio Público, de Urbanismo y
Sostenibilidad, y previo dictamen de la Comisión Permanente de Espacio Público,
ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR la solicitud de adhesión de este Ayuntamiento de l’Hospitalet
de Llobregat a la "Red Española de Ciudades Inteligentes" (RECI).
SEGUNDO.- ACEPTAR los Estatutos de la "Red Española de Ciudades Inteligentes"
(RECI), y en su consecuencia manifestar la voluntad de su cumplimiento desde el
momento en que se apruebe la incorporación de este Ayuntamiento a la mencionada
asociación por parte de su Junta Directiva.
TERCERO.- MANIFESTAR que el representante permanente de este Ayuntamiento
ante la "Red Española de Ciudades Inteligentes" (RECI), y el representante técnico
en dicha asociación serán designados por la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con los establecido en el art. 127, apartado 1.m) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local.
CUARTO.- COMUNICAR los presentes acuerdos a la Presidencia de la "Red
Española de Ciudades Inteligentes" (RECI), a los fines indicados en los anteriores
acuerdos, acompañando copia del proyecto municipal "L'H on. El futur per endavant"
y las certificaciones de los acuerdos de Pleno municipal que se han mencionado en la
parte expositiva del presente Dictamen, a los efectos previstos en el art. 26 de los
Estatutos de dicha Asociación.
QUINTO.- NOTIFICAR el presente Dictamen a la Alcaldía, al teniente de alcalde y a
la dirección de servicios del área de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad, y a
la Secretaria e Intervención General de este Ayuntamiento.
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BENESTAR I FAMÍLIES

DICTAMEN 8.PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. A.A.F. PER INFRACCIÓ DE
LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 79/13 PA.
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 Mitjançant Resolució núm. 0414/2014, de 27 de gener, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentat Decret i la proposta de resolució van ser
notificades al Sr. A.F. en data 06 de febrer de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. A.F., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 24 de febrer de 2014.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció de data 27/01/2014 imputada al Sr. A.A.F., mitjançant
resolució núm. 000414/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 30 de gener de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. A.A.F. (DNI XXXXXXX) I domicili, a efecte de notificacions, a
Barcelona, carrer XXXXXXXXXXXXXX autor de l’ esmentada infracció, tal i com es
deriva del procediment incoat a l’efecte.
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QUART.- IMPOSAR al Sr. A.A.F. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el 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 com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros

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

PER IMPOSAR SANCIÓ AL SR. D.M.F. PER INFRACCIÓ DE
DICTAMEN 9.LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PER IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA 80/13 PA.
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 Mitjançant Resolució núm. 0415/2014, de 27 de gener, es va incoar el present
procediment sancionador; l’esmentat Decret i la proposta de resolució van ser
notificades al Sr. M.F. en data 08 de febrer de 2014.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova
per part del Sr. M.F., dintre del termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora de data 24 de febrer de 2014.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Famílies i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Benestar i Famílies i Serveis a
les Persones:
ACORDA:
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PRIMER.- ELEVAR a definitiva la proposta de qualificació de la infracció i la
proposta inicial de sanció de data 27/01/2014 imputada al Sr. D.M.F., mitjançant
resolució núm. 000415/2014.
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Sra. Instructora del
procediment en data 30 de gener de 2014 i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen
TERCER.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. D.M.F. (DNI XXXXXXXX) I domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX
de l’Hospitalet, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
QUART.- IMPOSAR al Sr. D.M.F. responsable de la comissió de la infracció que es
descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-

Portar el gos potencialment perillós de raça Staffordshire 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 com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25- Euros
Responsabilitat: Considerar responsable dels fets, el Sr. D.M.F. (DNI
XXXXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.

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

URGÈNCIES

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

En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, abans de passar al posicionament o a l’explicació, no sé si el Sr. Belver
voldrà fer alguna intervenció, hauríem de votar la urgència, hi ha algun inconvenient?
Doncs votaríem la urgència i ara té la paraula el Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Era per referir-nos a les al·legacions que hem presentat en
el Ministerio de Fomento, pel que fa referència a l’anomenat PITVI, el Pla
d’Infraestructures de Transport i Vivenda 2012-2024. Tal i com vam explicar també,
vam presentar al conjunt dels grups municipals, hem presentat unes al·legacions a
aquest Pla d’Infraestructures, perquè el que entenem que afecta a la ciutat, més o
molt directament, a la ciutat de l'Hospitalet.
Bé, com vostès saben, des de fa molt de temps, des que es va posar en marxa tot el
projecte constructiu de la línia d’alta velocitat, dins d’aquella intervenció, a més a
més, es contemplava que justament a posteriori de la realització d’aquella
infraestructura que travessava la nostra ciutat, a partir d’allà s’iniciaria tot un procés
d’un túnel ferroviari a la ciutat de l'Hospitalet, que travessa la ciutat, per una banda, la
línia C2 que divideix els barris de Santa Eulàlia, Gornal i Bellvitge, i en el seu moment
final a Santa Eulàlia amb La Torrassa, i la línia C4 que separa els barris de Sant
Josep amb el de La Florida.
Aquesta era una intervenció que estava prevista com a la següent fase de la
intervenció d’aquest Pla d’Alta Velocitat, a més a més, la construcció d’una estació
intercanviadora a La Torrassa, on havien de coincidir les diferents línies de tren, la
línia 1 i la línia 9 del metro, que com saben, la línia 1 ja està en funcionament, la línia
9 està construïda l’estació i prevista aquesta funció d’intercanviador. I per finalitzar,
també estava prevista la reconstrucció en aquest nivell soterrani, de l’estació de
Bellvitge i Gornal.
En aquest Pla d’Infraestructures que s’ha portat a exposició pública, hem trobat que
el que es planteja en aquest Pla, diu que aquestes inversions vinculades a millores
d’integració urbana i aquí integren tot el que suposa soterrament, cobriments, etc, les
qualifica com a obres de caràcter urbanístic i que, per tant, han d’estar assumides
directament per les administracions locals i autonòmiques competents en matèria
d’urbanisme. A més a més, aquest Pla fa esment que les actuacions d’integració
urbana són considerades no necessàries ni per garantir un bon servei, ni per la
funcionalitat de la xarxa ferroviària. I, a més a més, aquest Pla d’Infraestructures
sosté que aquesta apreciació es manté, fins i tot, quan aquestes actuacions estaven
conveniades, i com en el cas de l'Hospitalet, ja projectades a nivell urbanístic.
Llavors, a criteri de l’Ajuntament i en base a això, hem fonamentat les nostres
al·legacions, no podem entendre-ho, creiem que no s’hauria d’entendre, que
aquestes actuacions responguin a una operació de millora urbana, sinó que entenem
que això, la justificació d’aquesta intervenció, té a veure amb la millora de la
funcionalitat del sistema ferroviari, en el nostre cas, de l’àrea metropolitana de

…/…

28

Barcelona. Entenem que el desenvolupament d’aquest Pla d’Infraestructures que, a
més a més, té un abast, com els hi deia, 2012-2024, incorporar la planificació i
l’execució de les obres que suposen el túnel que passa per l'Hospitalet, incorporar el
que ja en el seu moment estava pressupostat, significa una incidència del 0,22% del
conjunt del Pla d’Infraestructures, per tant, entenem que en el conjunt d’aquestes
intervencions, insisteixo, 2012-2024, la incidència econòmica no hauria de ser
determinant.
Les al·legacions, nosaltres les basem fonamentalment tant en aspectes ferroviaris, en
el sentit de la millora que significa per tot el desenvolupament i el creixement de la ja
pràcticament saturada línia de rodalies, amb la possibilitat d’incorporar la línia costacosta i interior-interior, que avui és impossible, és a dir, algú que agafa el tren a
Vilanova no pot, sense fer un transbordament, des de Vilanova anar fins a Mongat o
fins a Mataró, de la mateixa manera que algú que agafa la línia interior per l’altra
banda, des d’un àmbit com Manresa, doncs no pot anar cap a Vilafranca, perquè les
dues línies es creuen i el que ve de la costa pel nord acaba en l’interior pel sud i
viceversa. Per tant, aquesta mobilitat acabaria amb un increment de l’eficiència del
transport ferroviari, de la mateixa manera que també milloraria, en molt, la possibilitat
de freqüència de trens a l’aeroport.
A més a més, de totes aquestes qüestions d’àmbit ferroviari que es desglossen a les
diferents al·legacions, també hi ha una previsió de tot el que té a veure amb l’impacte
mediambiental del pas dels trens per la nostra ciutat, tant pel que fa a sorolls, com a
vibracions, que fins i tot en l’estudi d’impacte ambiental que adjunta la pròpia ADIF en
aquest Pla d’Infraestructures, determina que el tram de l'Hospitalet és en l’àmbit que
va des de Barcelona fins a Tarragona, on té un major impacte aquesta contaminació
ambiental en relació al volum d’afectació tant de soroll, com de vibracions, respecte
de la població afectada, som el punt on aquesta afectació és la més gran de tot
aquest recorregut.
Finalment, el que plantegem és que, evidentment, en aquest Pla d’Infraestructures es
plantegi la reconstrucció de l’estació de Bellvitge i el Gornal, de manera soterrada,
que aquesta intervenció es tingui en compte en el Pla d’Inversions ordinàries, d’any a
any, en l’àmbit de rodalies, que es tinguin en compte els àmbits que tenen a veure i
els aspectes que tenen a veure amb l’accessibilitat de l’estació, saben que això ho
hem debatut més d’una vegada en aquest Ple, i ens trobem que d’aquesta línia de
Vilanova, entre Sants i Sant Vicenç de Calders, l’única estació que avui per avui no té
garantida la seva accessibilitat a les andanes, és l’estació de Bellvitge i el Gornal.
I finalment el que demanem és que es consideri a aquest Ajuntament de l'Hospitalet
com a administració pública afectada per aquestes actuacions del Pla
d’Infraestructures i que, per tant, quant a l’òrgan ambiental, abans d’elaborar el
document de referència en el desenvolupament del conjunt del Pla d’Infraestructures,
es doni a consideració d’aquest Ajuntament, perquè pugui presentar al·legacions,
recomanacions o actuacions que no es vegin recollides o que no estiguin, al nostre
entendre, suficientment fonamentades en aquest àmbit ambiental.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que ha quedat àmpliament explicat, passaríem al posicionament dels
dos dictàmens, de la modificació de crèdit i d’aquest.

SR. SÁNCHEZ
Sí, en el dictamen número 1 nos abstendremos y en el 2 nos damos por enterados.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
A favor de los dos dictámenes.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, ens donem per assabentats del dictamen que correspon i votem favorablement
l’altre. Voldríem afegir, res, poca cosa, però després de la intervenció del Sr. Fran
Belver explicant, doncs quina és la situació i quines són les al·legacions que des de
l’Ajuntament, doncs s’han dut a terme, estem plenament d’acord, només afegir-hi un
parell de coses, si em permeten. Una és que aquesta és una obra que certament
s’havia d’haver fet i que ha hagut demora i que, per tant, podem entendre, donades
les circumstàncies que estem vivint, que hi hagin més demores, podríem dir i que, per
tant, doncs que hi hagin algunes obres que passin al davant, però no que l’eliminem i
que, per tant, es carregui la construcció d’això, doncs a les espatlles dels governs
locals i, en aquest cas també, de la Generalitat de Catalunya.
I, per una altra banda, des del nostre punt de vista hi ha un fet que és molt negatiu i
que, en aquest sentit, doncs estem segurs que les al·legacions hauran de ser
escoltades, perquè no es tracta només de tot el que vostè ha manifestat, que també,
sinó que, a més a més, aquí hi ha un conveni, un conveni, com vostè deia, firmat i
acordat i que, per tant, les tres administracions van arribar a un acord. Entenem que
els convenis, doncs vaja, no es pot unilateralment fer veure que no existeixen, sinó
que entenem que quan hi ha un conveni, un pot dir, escolti’m, això es farà més tard,
davant de les dificultats de l’administració, en aquest cas, que sigui, però no sense
haver ni tan sols comunicat, que és el que entenem que ha passat en aquest àmbit,

…/…

30

sense ni tan sols haver-ho comunicat, perquè es va haver d’anar a buscar
directament a la pàgina web del Ministeri, que això es decideixi de forma unilateral,
quin canvi es produeix sobre un acord que existia. Res més.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Abstenció en el dictamen número 1 i respecte al
dictamen número 2, també votarem a favor d’aquest dictamen, nosaltres creiem que
és una obra estratègica, no tan sols per a la nostra ciutat, sinó pel nostre entorn, per
a la mateixa Catalunya és molt important que es faci aquesta obra. Creiem que, a
més a més, és una obra fruit de l’acord de dos governs diferents, del govern de
l’Estat, a més de la Generalitat i a més de l’Ajuntament, i també crec que aquests
acords s’han de complir i, tal i com s’ha dit, és un projecte que beneficia i molt el
nostre mediambient i, per tant, beneficiarà molt també, no tan sols a la nostra ciutat,
sinó al nostre entorn metropolità. Nosaltres creiem que això tirarà endavant, pensem
que això serà així i, home, tenen també tot el suport del Partit Popular, que en allò
que podem fer, doncs no dubti vostè en trucar-nos.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, a veure, aquestes al·legacions i agraeixo el to i, en fi, i el vot, encara que
és un donar compte, però és bo que ens manifestem tots els grups polítics, en aquest
tema sempre ha hagut unanimitat a l’Ajuntament, unanimitat també per part dels
governs que també han col·laborat, la Generalitat i també el Ministeri de Foment, i
com s’explicava, aquesta és una obra en la qual possiblement, en fi, aquest Pla que
s’ha presentat per part del Ministeri, no identifica com una obra singular acordada,
conveniada i signada per les parts, i el que volem manifestar per part de l’Ajuntament,
també es farà una al·legació en aquest sentit per part de la Generalitat de Catalunya,
és que aquesta és una obra singular que és una obra fonamental, estratègica, no
només per a la ciutat de l'Hospitalet, sinó pel seu entorn, per a l’àrea metropolitana i
també per aquest país, per fer possible, el que explicava el Tinent d’Alcalde, per fer la
connexió de costa a costa, d’interior a interior, i per fer més sostenible, més
competitiu tot el sistema de rodalies.
És evident que, a més a més, hem fet una al·legació en la que, entenent que és un
moment difícil i complicat, si aquesta obra no es considera per començar a fer-la
d’una manera urgent, el que sí que plantegem és una actuació urgent, per part del
Ministeri, a l’estació de Bellvitge-El Gornal, per fer accessible aquesta estació que, en
definitiva, també té un ús intensiu per part de molts ciutadans i ciutadanes, en aquest
cas sí, de l'Hospitalet, però també de la resta de municipis del nostre entorn.
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Crec que, simplement, el que jo volia és agrair el to, agrair a tots els grups que, com
sempre, s’han manifestat a favor en la defensa d’aquesta obra important per a
l'Hospitalet, però, repeteixo, important per a la resta del país, i també vull agrair el
suport que també aquestes al·legacions han tingut per part del teixit associatiu de la
nostra ciutat, que amb aquella plataforma que es va crear fa molts anys de
“L’Hospitalet sense vies”, encara desgraciadament continua viva aquesta plataforma
d’entitats i que ens han acompanyat, aquestes al·legacions, amb una carta de suport
davant del Ministeri i que també, doncs avui públicament els hi vull agrair.
Per tant, esperem que el Ministeri de Foment sigui sensible, sigui també..., doncs se
n’adoni de l’error que ha comés a l’hora de fer aquest Pla i que tingui en consideració,
doncs en el lloc que li correspon l’obra del túnel ferroviari de l'Hospitalet.
Bé, gràcies, i ara sí passaríem ja a la segona part del Ple.

HISENDA I RECURSOS GENERALS

RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
URGÈNCIA 1.CRÈDITS 14; CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS 67/2014 DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i
del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2014, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2013.
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 2014, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 14 del pressupost de
l’ajuntament per a 2014, corresponent a l’expedient 67/2014 en la modalitat de
Transferència de crèdits (665.237,46 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACI
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
Ó ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
97.437.441,68
0,00
0,00 97.437.441,68
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.392.397,36
0,00
0,00
7.392.397,36
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.834.537,71
0,00
0,00 23.834.537,71
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.432.276,25 3.370.889,92
0,00 80.803.166,17
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.970.000,00
0,00
0,00
2.970.000,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
683.347,00 5.074.097,78
0,00
5.757.444,78
CAP 8 - ROMANENTS TRESORERIA
9.716.706,52
0,00
9.716.706,52
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
0,00 5.613.481,12
0,00
5.613.481,12
TOTAL
218.000.000,00 23.775.175,34
0,00 241.775.175,34
MODIFICACIO MODIFICACI
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
Ó ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
78.225.333,81 3.008.736,55
0,00 81.234.070,36
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
85.450.778,39 1.023.068,15
0,00 86.473.846,54
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
5.780.450,00
-25.000,00
0,00
5.755.450,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
17.100.090,80 2.037.038,03
0,00 19.137.128,83
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
0,00
300.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.933.347,00 16.476.527,71 -107.021,78 25.302.852,93
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.750.000,00 1.254.804,90 107.021,78
7.111.826,68
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
16.460.000,00
0,00
0,00 16.460.000,00
TOTAL
218.000.000,00 23.775.175,34
0,00 241.775.175,34

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).

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

URGÈNCIA 2.RELATIVA A DONAR COMPTE DE LES AL·LEGACIONS AL
PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA (2012-2024).
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha examinat, per la pàgina web del Ministerio
de Fomento, la documentació de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda de data 8 de gener de 2014, relativa al document preliminar del
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI).
ATÈS que, no obstant això, aquest Ajuntament considera que com a Administració
Pública especialment interessada en les actuacions del Pla abans esmentat, hauria
de ser consultada directament en aquesta fase preliminar, concretament amb la
remissió de tota la documentació que integra el Pla així com de l’informe de
Sostenibilitat Ambiental.
ATÈS que el document del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) ha
estat examinat pels Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà d’aquest
Ajuntament, qui en data 10 de març de 2014 ha emès informe, tramès en data 20 de
març de 2014 a la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
on es conté un conjunt de consideracions relatives als factors ferroviaris,
medioambientals, urbanístics, de mobilitat i de rendabilitat socieconòmica, i que
conclou amb la formulació de set al·legacions concretes relatives al camp de la
infraestructura ferroviària, en el sentit que, siguin incorporades les actuacions
ferroviàries previstes al PITVI conforme les previsions adoptades en diversos acords
interadministratius previs.
VIST el que disposa l’article 123.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Régimen Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, segons els articles 45.5 i 45.6 del Reglament Orgànic del Ple,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR COMPTE de l’escrit presentat per l’Alcaldia-Presidència en data
20 de març de 2014, contra el Plan de Infraestructuras Transporte y Vivienda (20122024) (PITVI), de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
del Ministerio de Fomento, en els tèrmens de l’informe de suggeriments i
observacions, en forma d’al·legacions, emès pels serveis tècnics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de data 10 de
març de 2014 que s’adjunta al present dictamen.
SEGON.- TRASLLADAR el present acord a la Secretaria de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
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DICTAMEN 10.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ,CORRESPONENTS AL
PERIODE 17/02/2014 A 14/03/2014 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1241
AL 2358.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat
en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors
de govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del núm. 1241
de data 17 de febrer de 2014 al núm. 2358 de data 14 de març de 2014.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents
grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 11.PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JGL A LES SESSIONS NÚM. 8 DE 25 DE FEBRER I 9, 10 I 11 DE 4, 11 I 18 DE
MARÇ DE 2014.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

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 8 de 25 de febrer de 2014 i 9, 10 i
11 de 4, 11 i 18 de març de 2014, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
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PSC-PM, PP

En relació amb la moció presentada pels Grups Municipals del PSC-PM i pel
PP número 12, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per fer la presentació té la paraula el Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, els hi presentem una moció que creiem que en aquest
moment complicat en el que en moltes de les empreses l’ocupació ha caigut, es força
interessant que al menys el govern de la ciutat, amb aquesta empresa hi tingui, si
més no, una certa solidaritat que sigui de caràcter formal, evidentment nosaltres no
mantenim empreses, però sí que podem fer alguna cosa entre tots, jo crec que en les
administracions que nosaltres hi governem hi podríem requerir perquè algunes de les
qüestions fossin més fàcils.
Aquesta és una empresa del sector biosanitari, és una empresa de les grans que
teníem, de 270 treballadors, amb una qualificació elevada, aquesta empresa va entrar
en un ERO, ara fa un parell d’anys, i en aquest moment pràcticament compta amb 90
treballadors.
Aquests treballadors estan en aquest moment pendents de cobrament de vuit
nòmines endarrerides, tres d’elles del FOGASA i la resta des del novembre que
encara no cobren. Val a dir que el FOGASA en aquest sentit, el funcionament del
FOGASA últimament és bastant, bastant, lent, porten un endarreriment de més d’un
any i mig en pagar algunes nòmines.
Quan cobren, són cobraments parcials, estan en aquest moment, han passat per
diferents fases, estan en concurs voluntari de creditors i el que estan intentant
sobretot és arribar a un conveni amb els diferents creditors. Sembla ser que en
aquest moment, per part del Jutjat del mercantil, estan a prop, han superat el 50%
d’acord amb els creditors i, per tant, pensem que podrien arribar a un acord definitiu
per continuar amb aquesta empresa.
Què els hi plantejàvem en la moció, un parell de qüestions que creiem que es poden
subscriure per tothom en aquest Ple i que, per una banda anirien a recolzar i
manifestar la preocupació i la solidaritat d’aquest Consistori de l’Ajuntament de
L’Hospitalet per la situació d’aquesta empresa, creiem que això, d’alguna manera, el
personal que en aquest moment està en aquestes condicions i que està en una
situació molt precària des del punt de vista familiar, evidentment, al menys els hi pot
donar una mica d’alè.
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I després, instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el cas
que tingui algun pagament pendent, creiem que pot haver-hi algun petit pagament,
però no són excessius, però sí al menys que a la taula sectorial de sanitat de l’Estat,
faci una defensa d’aquesta empresa, perquè moltes comunitats autònomes per a les
que ha treballat són deutores i pensem que, en aquest sentit, fora bo que al menys
des de Catalunya es pogués dir a la resta de comunitats autònomes que deuen
quantitats a aquesta empresa, que fessin el pagament el més aviat possible.
Finalment, evidentment, volem traslladar aquesta solidaritat als treballadors de
Laboratoris Balague Center, SA, i al Departament de Salut, perquè faci efectiva
aquesta qüestió, com els hi deia, a la taula general de la sanitat d’Espanya. Gràcies.

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

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Por parte de Plataforma per Catalunya, en primer lugar
queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad tanto con los trabajadores de la
empresa, como con los que han sido afectados por la drástica reducción de plantilla,
sabemos que en los tiempos actuales, con la elevada tasa de paro y la precariedad
que sufrimos, es un auténtico drama que trabajadores, como es el caso de
Laboratorios Balagué, estén más de seis meses sin cobrar la nómina.
Si como apunta el segundo punto de acuerdo de la moción, el departament de Salut
de la Generalitat y otras comunidades, tienen pagos pendientes con Laboratorios
Balagué, que están afectando a que no se pueda pagar la nómina a los trabajadores,
exigimos desde nuestro grupo municipal que se abone lo antes posible estos pagos.
También queríamos matizar dos cosas, la primera es que, bueno, si este colectivo de
trabajadores se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, pues tanto este
colectivo, como otros que se pongan en contacto, que sea notificado a los grupos,
bueno en este caso al grupo municipal de Plataforma per Catalunya, para tener
conocimiento de los casos que pasan en la ciudad.
Y la segunda, que bueno, igual llega un poco tarde, es que creemos que en vez de
presentar estas mociones, igual tendría más peso presentar una declaración
institucional conjunta de todo el Ayuntamiento, porque seguro que, bueno, todos nos
solidarizamos con los trabajadores de la empresa. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votem favorablement a la moció i ens solidaritzem amb els
treballadors i treballadores de Laboratoris Balagué Center. Lamentem, com diu la
moció, l’impagament per part de Salut i d’altres comunitats autònomes, a l’empresa,
que no deixa de provocar una manca de liquiditat i lamentem també que els bancs,
en aquest sentit, no estiguin donant crèdit a les petites i mitjanes empreses de l’Estat,
per seguir funcionant, malgrat estigui ajudant públicament als bancs, per tant, aquells
bancs que reben els diners públics, no estan prestant diners, crèdits, a les petites i
mitjanes empreses que no reben els diners públics de l’Estat, per tant, és un peix que
es mossega la cua.
Lamentem també que ara els empresaris tinguin més facilitat per acomiadar als
treballadors, s’ha reglamentat darrerament amb reformes laborals, que faciliten, cada
cop més, que els treballadors puguin ser acomiadats i que perdin els seus drets
laborals.
I, finalment, també ho hem de dir, lamentem que el Partit Popular, responsable de la
majoria d’aquestes qüestions, també sotasigni aquesta moció i, per tant, entenem que
és un gest poc coherent, doncs que les causes que està provocant el govern estatal
són, en definitiva, les que avoquen a empreses com aquestes a tancar o a reduir les
seves plantilles, doncs sigui el mateix Partit Popular que les provoca, doncs el que
ara ens presenti mocions.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. El grup de Convergència i Unió, lògicament, com no pot ser
d’altra manera, igual que hem fet amb d’altres empreses de la nostra ciutat o d’altres
llocs, doncs mostrem la nostra solidaritat i el nostre recolzament als treballadors i
treballadores que es troben en aquests moments en aquesta situació de dificultat i,
per tant, aquest és un tema que només faltaria.
Respecte del segon punt, nosaltres entenem que aquí es tracta d’un tema purament
de legalitat, aquest és un tema en el que hi ha un concurs de creditors, com vostès bé
deien, que hi ha un jutge mercantil entremig i que, per tant, les instruccions, podríem
dir, o les demandes fetes a uns i als altres respecte a allò que s’ha de pagar, doncs
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està dut a terme i, per tant, entenem que com en tots els àmbits que són purament
judicials, nosaltres farem una abstenció, aquest és el tema.
Entenem també que, tal i com es deia, doncs els bancs que han rebut ajudes molt
importants per part del govern de l’Estat, nosaltres en aquest sentit hem presentat
diferents iniciatives en el Congres de Diputats, sol·licitant que el govern espanyol aquí
té a dir, en el sentit que el gran creditor en els bancs i, per tant, qui pot demandar
d’un canvi de polítiques respecte al que són el tipus de polítiques en matèria de
crèdits que fan certs bancs, lògicament les pot impulsar el govern central i, per tant,
en aquest sentit, entenem que seria bo que aquestes coses es duguessin a terme.
Sense més, aquest serà el nostre posicionament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. García Mompel, vol afegir alguna cosa?

SR. GARCÍA MOMPEL
No, agrair, perquè penso que en aquest moment un dels sectors en els que crec que
la ciutat s’ha posicionat, està posicionant-se, i en el futur pot ser d’un gran
desenvolupament econòmic, és el sector biosanitari. Evidentment aquesta empresa,
tal i com els hi he dit, la llàstima és que estiguin en aquesta fase i crec que és d’agrair
que al menys tots els grups, jo penso Sr. Sánchez que això, vaja, nosaltres ens
assabentem moltes vegades, perquè els treballadors en algun cas t’ho diuen,
evidentment, i perquè, home, penso que s’ha d’estar a sobre de la realitat social,
sempre passen aquestes coses i al final acabes assabentant-hi, jo no sé si això és
motiu d’una declaració institucional, em supera, realment no ho sé. En tot cas, agrair
a tots els grups la solidaritat amb aquests treballadors i dir que, en aquest cas i en
aquest tipus d’empreses, la llàstima és que són empreses d’un alt valor afegit, totes
són importants, però en el cas d’aquestes empreses, a més a més, són d’un gran
valor afegit i, per tant, allò que se suposava que aquestes empreses el nivell de
rendibilitat i el nivell de productivitat era molt alt, malgrat tot i a pesar d’això també hi
cauen, per molts diferents motius. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, aprovaríem la moció per part de tots els
grups i passaríem al següent apartat.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 12; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 12.-

EN RECOLZAMENT DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
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L’EMPRESA LABORATORIS BALAGUE CENTER, SA, I LES SEVES FAMÍLIES.
L’empresa Laboratoris Balague Center, SA, ubicada a la nostra ciutat (carrer Miguel
Hernández, número 77), es un laboratori de referència pioner a Espanya, envers als
anàlisi clínics que altres serveis públics i privats no podien atendre.
Al juliol de 2012 la direcció de l’empresa executa un expedient de regulació
d’ocupació (ERO), que afecta a un 60% de la plantilla, que d’un nombre de 230
treballadors al 2007 ha passat a ser a l’actualitat de 75 persones. Al mes de març de
2013 es va presentar el concurs voluntari de creditors, que va ser admès pel jutge
mercantil competent i que nomena a l’administrador concursal.
El col·lectiu de treballadors de Laboratoris Balague Center, SA, s’ha posat en
contacte amb aquest Ajuntament, manifestant que la situació anterior ha esdevingut
en que es troben sense cobrar les seves nòmines des de setembre de 2013, que això
comporta una important afectació de les economies familiars i de la situació personal
(especialment anímica) de cada treballador; agreujada perquè la legislació laboral
impedeix l’abandonament del lloc de treball (d’acord amb l’establert a l’article 52,
lletra “d” de l’Estatut dels Treballadors, que regula l’extinció del contracte per causes
objectives).
Els motius pels que aquesta empresa ha arribat a aquesta situació han estat la
manca de liquidat per part de la sanitat pública i el tall del crèdit per part de les
entitats financeres.
Per tot l’anterior, els grups polítics del PSC-PM i del PP proposen a l’Ajuntament en
Ple, l’adopció dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Recolzar i manifestar la preocupació i la solidaritat d’aquest Consistori
de l’Ajuntament de L’Hospitalet per la situació de la plantilla de personal de
l’empresa Laboratoris Balague Center, SA, i les seves famílies.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, 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 del representant de PxC, Sr. 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:
SEGON.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que
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actualitzi la situació de pagaments pendents amb l’empresa BALAGUE CENTER,
S.A. i que insti a les conselleries de salut de les altres Comunitats Autònomes
amb pagaments pendents amb Balagué Center, SA, a que igualment atenguin els
pagaments endarrerits, evitant amb això que es pugui agreujar la manca de
liquiditat de l’empresa i la seva viabilitat.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Traslladar els anteriors acords a la plataforma d’afectats de la plantilla
de personal de Laboratoris Balague Center, SA, i al Departament de Salut, de la
Generalitat de Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit és la
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 13, es produeixen les intervencions següents:

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

SRA. FERNÁNDEZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. La present moció fa referència a la preocupació, que per
altra banda ja és alarmant, per la situació de necessitat d’una part important de la
ciutadania a Catalunya i més concretament a la nostra ciutat, que és la que ens
ocupa dia a dia.
El nombre d’aturats a la nostra ciutat, a novembre de 2013, era de 23.615. D’aquests
23.615 ciutadans, un total de 15.233 cobraven alguna prestació: 7.410 prestació
d’atur, 5.996 subsidi familiar, 1.117 la Renta Activa d’Inserció i 710 la Renda Mínima
d’Inserció. I fent la diferència, vol dir que tenim 8.382 persones a la ciutat de
L’Hospitalet que estan a l’atur i no cobren cap prestació, i això és realment dramàtic,
perquè no poden fer front a les seves necessitats bàsiques de subsistència i
representa que un 35% de la població en atur no té cap mena d’ingrés.
Al nostre govern, el govern de la Generalitat i el partit que li dóna suport, sembla, de
tant en tant, que els hi costa acceptar que la Catalunya real va més enllà de la
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Catalunya de postal que ens volen mostrar, una Catalunya homogènia on l’única
preocupació és la consulta i obtenir el resultat que el govern espera. Qualsevol altra
foto que mostri els problemes greus de la ciutadania de Catalunya és rebutjada, però
els problemes ignorant-los, no se solucionen.
Qualsevol iniciativa política, com per exemple el “Ple de la Pobresa”, per intentar
aportar respostes i propostes per disminuir i pal·liar els efectes de la pobresa, el
nostre govern la veu amb desconfiança i l’ha tractat d’electoralista. Ple en que, per
cert, han impedit la compareixença de les entitats i plataformes que els grups
d’esquerres vam proposar, han fragmentat el Ple extraordinari entre un ordinari i han
forçat la celebració del Ple a una setmana tan sols abans que l’IDESCAT treies, com
ha fet aquesta setmana, les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de
Catalunya, amb les dades referents al 2012, on queda palès com la situació continua
deteriorant-se.
I per cert, i això va per tots, cada vegada ens escandalitza més que quan es parla de
pobresa no hi hagi cap pobre, sense adjectius, que ens digui com viu, en tenim
costum de parlar de la pobresa, però mirar-la de prop sembla ser que ens crea una
situació d’incomoditat tal que no els convidem als pobres.
D’altra banda, el govern, des del minut zero, per part del Conseller de Presidència, va
afirmar que d’aquest ple no sortiria ni un euro extraordinari per fer front a l’increment
de les desigualtats socials. I, a més a més, a continuació resulta que els hi estranya
doncs que no s’hagi arribat a cap acord satisfactori.
La pobresa no es pot reduir en declaracions de principis, sinó intentant reduir l’atur i
prestant més atenció, sobretot, al juvenil, intervenint als barris en crisi, dotant
adequadament als serveis socials, les escoles bressol, eradicant la gana i amb
aquesta qüestió cal ser radical. Creiem que aspirar a què al primer mon i a casa
nostra ningú passi gana, no és una utopia i creiem que ha de ser el principal objectiu
de les administracions públiques.
Pel que fa a aquest govern municipal, vostès saben que nosaltres responem a la
pobresa amb mesures per ajudar els que tenen més necessitats, estem
compromesos i no ens conformem amb excuses del tipus ”la Generalitat no ha fet
front al compromís econòmic del contracte programa” “Madrid ens diu que”, no
nosaltres hem decidit prioritzar i és per això que el pressupost de serveis socials de
l’any 2014 s’ha incrementat per afrontar les necessitats de la ciutadania, per cobrir la
necessitat d’alimentació en un 50,86%, per cobrir altres necessitats com per exemple
les prestacions vinculades a places de residència, un 56%, i així podríem continuar.
Però no vull entrar en estadístiques que coneixen, al literal de la moció hi són i
mostren que la situació continua deteriorant-se. Als serveis socials hem atès al 2013
a 29.533 ciutadans i ciutadanes que tenen pocs o cap recurs més que els que els hi
facilitem les administracions públiques i les entitats de la iniciativa social, per poder
abordar el dia a dia.
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I quan no hi ha ingressos o els ingressos son insuficients, no es pot fer front a les
necessitats bàsiques d’alimentació, no es poden abordar els consums d’aigua, gas,
electricitat, quan es perd la feina, quan es perd d’habitatge, ja s’està al límit i com a
conseqüència a l’exclusió. Els hi demanem que actuïn com a govern responsable,
encara que coneixem i reconeixem que la situació econòmica és complicada i difícil, i
prioritzin polítiques socials que donin suport a la ciutadania més carenciada.
I ara, per acabar-ho d’adobar, la llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, impulsada per l’administració de l’Estat, ens deixa sense
competències als ajuntaments per donar suport a la població fins ara atesa. El
Govern de l’Estat amb l’excusa de racionalitzar l’estatus jurídic de l’Administració
local i garantir-ne la sostenibilitat, deixa sense competències vitals als consistoris i
carregarà a les comunitats autònomes amb un volum de feina que no poden assumir
i, amb preses i sense pausa, això sí, van desmantellant l’estat del benestar, objectiu
fonamental que s’identifica amb la seva ideologia contraria a la igualtat d’oportunitats i
suport als més febles.
Per altra banda, no ens deixa gaire més tranquils la nova llei de Governs Locals del
nostre govern, del govern autonòmic, ens agradaria que el text blindés les
competències locals a Catalunya, tal i com proposen l’Estatut de Catalunya i la Llei de
Serveis Socials, i que es garantís, eficaçment i eficientment, la prestació de serveis
socials, amb un finançament, estable i suficient als ajuntaments per a la prestació de
serveis. Reflexionin i facin la Llei de Governs Locals que necessita Catalunya, de
caire universal i garantint el seu finançament.
I és per tot això que demanem que s’adoptin els acords que al literal de la moció hi
figuren. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies per la presentació, ara passaríem al posicionament de la resta de
grups, per Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Por parte de Plataforma per Catalunya, bueno, en primer
lugar, lamentamos que en el Pleno extraordinario sobre la pobreza no se haya
conseguido ningún logro importante, aunque era previsible con el anuncio del govern
de antemano, de que no se destinaría ni un euro más, declaraciones que ya
apuntaban a la falta de voluntad política para abordar este tema con seriedad.
Respecto a la moción, la votaremos por puntos, votaremos a favor del primer punto,
nos abstendremos en el segundo y en el tercero y votaremos a favor del cuarto y del
quinto.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
votarem favorablement a la moció, recolzem tots els acords que se’ns presenten,
especialment aquells que fan referència al suport i a la implementació de les
polítiques i serveis socials, per pal·liar la situació de la pobresa. Especialment en
aquells temes que ens afecten moltíssim com a ciutat, que és el sistema de serveis
socials, la pobresa infantil, la pobresa energètica, la renda mínima d’inserció, etc.
Estem d’acord també en què no hem de perdre l’oportunitat en aquests moments,
l’oportunitat que ens brinda la Llei de governs locals, perquè Catalunya es blindi
davant de la LRSAL, seria un error gravíssim que Catalunya i el Parlament de
Catalunya no aprofitessin aquesta ocasió, per posar totes aquelles barreres
possibles, perquè la LRSAL no s’apliqui al nostre país, al menys en temes tan
fonamentals com els serveis socials, l’educació, la promoció econòmica, etc.
També estem d’acord en què s’elabori, i ho diu un dels acords, una Llei de
finançament local a Catalunya, que eviti el que diu un altre acord d’aquesta moció,
que és que la Generalitat de Catalunya, doncs tingui escanyats als municipis, devent
en aquests moments més de 1.400 milions d’euros. Endarreriments que pateix la
nostra ciutat, en el cas de les escoles bressol encara ens deuen el curs 2011-2012, i
en el cas de les escoles de música també, i en alguns casos, malgrat que ens ho
deuen, ja ens han dit que no ens ho pagaran.
Per tant, jo afegiria a aquesta moció i crec que seria un clam unànime també per part
de tots els partits, menys del Partit Popular, el compromís que tots plegats, al
desembre de 2015, siguem capaços de derogar la LRSAL, quan hi hagi un canvi de
govern a l’Estat Espanyol, i evitar així les afectacions que malauradament haurem de
patir d’aquí fins a aquesta data que acabo de dir, les afectacions a les polítiques
socials, educatives i de promoció econòmica, que el Partit Popular, a través de la
LRSAL, doncs volen impedir que els ajuntaments siguin això que han de ser, governs
locals i no mers gestors de les retallades d’uns altres.
També crec que aquesta moció va en la línia del que sentirem al final del Ple, que és
la intervenció de l’Espai de la Ciutadania, per tant, crec que en aquest Ple de la
pobresa van haver veus que van demanar que es tingués en compte la Iniciativa
Legislativa Popular de la renda garantida de ciutadania, que gràcies a l’Espai de
Ciutadania, doncs avui també vindrà a aquest Ple.
I finalment, remarcar algunes de les idees que des d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, doncs vam donar en el Ple de la pobresa, un Ple que,
com ja s’ha dit, va ser invisibilitzat o es va intentar invisibilitzar pel govern, per
Convergència i Unió i per Esquerra Republicana i també per TV3 que no el va
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retransmetre, i que es va impedir la participació de les ONG, de les entitats que estan
fent front a aquesta pobresa en el nostre país.
I en aquest Ple li vam demanar a Artur Mas que sigui realment el President de tots els
catalans, també dels que no poden pagar la llum, també dels que no poden pagar
l’aigua i també dels que no poden menjar un àpat al dia. També vam reclamar un
pacte de lluita contra la pobresa i vam demanar que el país necessita un govern que
pugui identificar, que pugui descriure quina pobresa tenim, que no amagui el cap sota
l’ala, que admeti que hi ha pobresa en el nostre país. També li vam demanar al
President Mas que entengui que la pobresa és el símptoma d’una societat
profundament desigual i li vam demanar també que hi hagi un canvi en la resposta de
les polítiques del govern, que no siguin classistes.
Per tant, que no negui la pobresa, que no es resigni davant d’un fet que pugui ser
inevitable com és la pobresa, perquè no ho és, i també li vam demanar que deixés de
fer polítiques classistes com es va fer, lamentablement, a l’estiu del 2011 amb el
PIRMI, i com s’està fent diàriament a les polítiques educatives del país. Hi ha un
estudi de la fundació Jaume Bofill que acaben de publicar, que deixa ben palès que
les retallades en aquest país són ideològiques. Per exemple, en educació, doncs s’ha
reduït un 20% el pressupost en tres anys i en canvi en el conjunt del govern, el
pressupost general de la Generalitat s’ha reduït un 15%, per tant, ja s’ha castigat
l’educació en aquest sentit. I s’ha castigat en tots els aspectes? No, especialment en
aquells que afecten a les famílies sense recursos, s’han deixat de donar beques de 03, s’han reduït els serveis per a l’educació especial i les escoles públiques la majoria
han perdut la sisena hora.
Per tant, li demanem al govern, a través d’aquesta moció, votant favorablement
aquesta moció, que no negui la pobresa, que no es resigni, que tingui clar que la
pobresa és el que ens diu que tenim una societat desigual i, efectivament, que no faci
polítiques classistes contra els pobres del nostres país.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Començarem per negar el que vostès diuen que neguem,
des del govern de Catalunya no s’ha negat en cap cas la situació de pobresa que
viuen moltes famílies, la situació de dificultat i no perquè ho diguin moltes vegades
serà cert el que vostès diuen, si us plau, no facin cas dels seus pensaments, sinó
d’allò que des del govern s’ha dit i el President, també en el propi Ple de la Pobresa,
no va negar en cap cas les dades existents i, per tant, en aquest sentit, l’elevat risc de
pobresa de l’entorn del 19% dels ciutadans d’aquest país, no vam negar, en cap cas,
quines són les dades de l’índex AROPE, no hem negat, vostès no en parlen, però
també hi és, de l’índex de GINI, en el qual hi ha una tendència, un punt diferent de
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Catalunya respecte a l’Estat Espanyol, i no negarem tampoc, i em sembla que seria
bo que ho féssim tots plegats, que el risc de pobresa que existia al 2010, al 2009, era
de l’ordre del 18%, només un punt i poc menys del que hi ha ara i, per tant, en aquest
sentit, escolti’m, aquest país en moments d’una bona situació econòmica, hi havia
una pobresa estructural que ens hem de plantejar també que vam fer, tots plegats,
malament, per no resoldre aquest risc estructural de pobresa en el conjunt del país,
quan veritablement disposàvem de més eines i de més recursos per poder-hi fer
front.
Per tant, en aquest sentit, escolti’m, si vostès el que vénen és a tirar-nos els plats pel
cap, doncs ho sento, no ho aconseguiran, perquè nosaltres el que no farem és negar
una realitat que és difícil, se’ns dubte, i que és dura i que, per tant, es mira de donar
resposta amb els recursos que es disposen i, escolti’m, aquí, des del nostre punt de
vista, s’han de sumar esforços per part de totes les administracions, totes, perquè
aquí, per exemple, vostès no han parlat de la Diputació de Barcelona, no, no, no han
parlat, fins ara no han parlat, Diputació de Barcelona, vull recordar que en aquest
moments governada per Convergència i Unió, amb un President de Convergència i
Unió, el Sr. Salvador Esteve, que ha augmentat en més de 30 milions d’euros els
recursos posats en temes de polítiques socials, 10 milions d’ells precisament per
donar resposta a les necessitats d’urgència que són competència municipal en
aquests moments, segons les lleis de política social.
Per tant, moltes de les xifres que vostè ens diu d’increment, que certament
l’Ajuntament està fent, les està fent, u, perquè li correspon, perquè és en l’àmbit en
què n’és competent i, dos, perquè pot fer-ho gràcies a l’increment de recursos que la
Diputació de Barcelona també hi posa. No, jo no dic que des de l’Ajuntament no s’hi
facin esforços i s’incrementin esforços, però també aquest 50 i pico per cent que ens
explica, en gran mesura també és l’increment que fa la Diputació de Barcelona. I, per
tant, home, escolti’m, insisteixo, aquí el tema és greu, és preocupant, és un tema que
des del govern es mira de donar-hi resposta, que s’hi fan coses, lògicament, i en el
qual val la pena que mirem de donar-hi respostes.
I vostès diuen, escolta, instar al govern de la Generalitat a prendre en consideració
totes aquelles resolucions debatudes en el Ple, home, doncs no, com a qualsevol Ple
democràtic, les resolucions a les quals ha de respondre el govern és a les que han
estat aprovades, no a les que s’han debatut. Escolti’m, en aquest Plenari, en el de
l’Ajuntament de l'Hospitalet en parlem de moltes coses i posem moltes coses sobre la
taula, però el govern de la ciutat el que ha de fer és donar resposta a allò que
s’aprova, allò que s’aprova, ens agradi o no ens agradi a la resta de grups, aquesta
és la realitat. Per tant, escolti’m, el que vostès han de demanar i podem demanar i
nosaltres demanem, és que el govern doni resposta al que en aquests moments es
va aprovar.
I a vostès tot els hi sembla poc i ho entenc, però hi ha molts temes en els quals,
doncs per exemple se’n parla de la pobresa energètica, que a vostès no els hi agrada
el decret de pobresa energètica, certament pot ser insuficient, certament cal anar més
enllà, segurament, però mirin és el primer decret de pobresa energètica que existeix
en el país i que mira de fer alguna cosa, i pobresa energètica no va néixer ahir, hi era
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també l’any 2008, l’any 2007, l’any 2009, perquè gent que ha passat fred a casa seva
en coneixem tots i de prop a vegades. I per tant, en aquest sentit, home, escolti’m,
podem dir que no és del tot correcte, que seria millorable, com de fet, en el darrer Ple,
s’ha millorat, perquè s’amplia a tot l’any, una cosa que era demandada i, per tant, és
una cosa positiva, però escolti’m, no em diguin que no es fa res, no em digui que es
nega la realitat, perquè la realitat es coneix i de prop.
I respecte a les entitats, escolti’m, tots plegats les escoltem, les sentim i les coneixem
en dos àmbits, un, sí, en seu parlamentària quan vénen a explicar-se, en els àmbits
que correspon i, dos, a peu de carrer. Que vostès volien que intervinguessin en aquell
Ple, escolti’m, seria novetat, que no s’ha fet mai, es podria haver fet, però no és el
que està establert i, per tant, en aquest sentit, vostès ara es poden rascar les
vestidures, però la realitat és que d’això en feien només una qüestió de joc, no una
qüestió de realitat, de coneixement i, per tant, de donar-hi resposta.
Per tant, en aquest sentit, escolti’m, nosaltres no neguem la major i no negar la major
vol dir la dificultat que viu molta gent, les dificultats que passen moltes persones, dos,
l’esforç que fan les diferents administracions, no es pot dir que no s’està fent un
esforç en les diferents administracions, en l’Ajuntament de l'Hospitalet, en la
Diputació de Barcelona, com en la resta de Diputacions, i com també en el govern de
Catalunya, perquè els hi vull recordar, certament el pressupost de la Generalitat ha
disminuït, ha disminuït, en aquesta matèria i en totes, perquè ha disminuït en més
d’un 20% el pressupost de la Generalitat, i això no és perquè ho decidim nosaltres,
sinó que se’ns decideix, vostès ho saben, degut al dèficit que se’ns estableix que hem
de tenir, i una vegada se’ns decideix aquest tema, el que fa el govern, que aquí sí
que és competent, és decidir incrementar els diners que es posen dintre del gruix
total, han passat de tenir el 69% en matèria de polítiques socials, a més del 71%. Per
tant, l’esforç que hi fa el govern és superior al que hi feia amb anterioritat, i aquesta
també és una realitat objectiva que vostès no poden negar.
Per tant, en aquest sentit, nosaltres votem negativament el primer punt, votem
favorablement el segon punt, ens abstenim en el tercer i en el quart, i votem
favorablement en el cinquè.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Esteve, no se preocupe, porque antes de las generales
vienen las municipales y a lo mejor los cambios se producen antes y seguramente
bien les vendría a esta ciudad.
Aquí parece, después de escucharles a ustedes, que todos son culpables ¿no?
menos ustedes claro, ustedes no son culpables, por cierto, ustedes gobernaron en
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Cataluña desde el 2003 hasta noviembre de 2011, a lo mejor no se acuerda de ello y,
por tanto, la situación en la que se encuentra Cataluña es muy posible que ustedes
tengan algo que ver, porque yo entiendo que ustedes no sólo estaban en el gobierno
para ser floreros, sino que harían políticas ¿no? Pues miren, esas políticas que
ustedes hicieron en el gobierno de Cataluña y que curiosamente no ponen en su
moción, a lo mejor se les habrá olvidado, habrá sido un despiste, fue que la tasa de
pobreza infantil en Cataluña, en 2010, era del 23,7%, cierto, ahora es del 26%, pero
ustedes lo dejaron en el 23,7%, que la tasa de riesgo de pobreza en Cataluña, en un
hogar de un adulto monoparental, con uno o dos hijos, era del 46,6% y eso también
es responsabilidad suya, quizás la situación actual también viene heredada de lo que
pasó cuando ustedes gobernaron, la tasa de riesgo de pobreza en Cataluña en 2010,
era el 19,9%, cuando ustedes dejaron el gobierno de la Generalitat.
Y no sólo eso, mire, ahora, datos de 2014, el paro en Cataluña son seiscientos… a mi
no me hace gracia Sr. Alcázar, estoy hablando de paro, procure no reírse hombre,
que hay mucha gente que lo está pasando mal, sea un poquito más serio. Mire, en
2014, el número de parados aquí en Cataluña, son 629.000, pero oiga, es que en
2010, cuando usted dejó el gobierno, eran 688.000, perdón, 686.800, había más
parados con ustedes cuando dejaron el gobierno, que actualmente en Cataluña. Qué
casualidad que usted se ha olvidado de decir esto también en la moción. Por cierto,
no recuerdo ninguna moción cuando gobernaban ustedes, criticando el nivel de paro
que había cuando ustedes estaban en el gobierno.
Por cierto, mire, hablan de ejecuciones hipotecarias, cuando usted, desde el 2007,
no, no, pero escuche, es que usted fue gobierno de la Generalitat de Cataluña y
usted es responsable, igual que el Partido Socialista que eran los que gobernaban en
ese momento en la Generalitat de Cataluña, 51.983 ejecuciones hipotecarias, desde
el 2007 al 2010, usted no trajo ninguna moción, cuando gobernaban en la Generalitat
de Cataluña, en contra del gobierno de la Generalitat de Cataluña, por esa gente que
se iba a la calle. Ahora son 44.984, que son muchas, pero muchas menos de las que
ustedes provocaron en su gobierno. Por cierto, en el año 2010, 18.152, el número
más alto, ustedes de esto tampoco dicen nada.
Por tanto, oiga, mire, hipocresías las justas, porque aquí parece que todos son
culpables menos ustedes, pero cuando gobernaron dejaron el país que dejaron.

SRA. ALCALDESSA
¿Cuál es la posición de voto?

SR. DEL RÍO
Lo dije antes, abstención en el segundo y a favor del resto.
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SRA. ALCALDESSA
Vale, gracias. Sí, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Un moment, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo comprenc que és una molt mala peça al teler
la situació que tenim i és peculiar veure com reconeixem les realitats d’una manera
tan diversa. Nosaltres sí que tenim memòria, tenim memòria i una memòria molt
activa, tenim tanta memòria que la renda mínima d’inserció, doncs va ser bastant més
elevada en nombre que no pas les que al juliol del 2011, el conseller del moment, el
Sr. Mena, va decidir, coneixent, segons vostè Sra. Borràs, la realitat, a la nostra ciutat
reduir-la en 300 famílies que van deixar de cobrar-la.
Nosaltres sí coneixem la realitat i vostès també, però de vegades els hi costa
reconèixer que la gana infantil està a la nostra ciutat, van haver de necessitar no sé
quants informes de no sé quants pediatres molt prestigiosos, fins que a l’hora de la
veritat no els hi va quedar més remei que reconèixer que és veritat que hi havia gana
infantil. Això sí, el sistema de beques continua essent un sistema molt escàs en el
seu abast.
És cert, nosaltres vam governar i estem molt satisfets de les polítiques socials que
vam engegar, perquè la renda mínima va ser universalitzada, perquè vam poder
donar suport al lloguer just, perquè vam augmentar les beques de menjador.
I sí que és cert, la Diputació de Barcelona dóna suport als ajuntaments, però és que
passa una cosa tan simple com que és l’obligació de la Diputació de Barcelona, amb
els diners dels ajuntaments, ara està fent la feina que hauria de fer la Generalitat, la
Diputació de Barcelona porta massa temps fent de banc de la Generalitat. I recordi
també, que no és una qüestió puntual, que la Diputació de Barcelona, quan no la
governava el govern de Convergència i Unió, també quan va haver situacions de crisi,
donava suport als ajuntaments. Vostè que és una persona ben informada i que això
ho té molt present, sap que és així.
Per altra banda, jo, Sr. del Río, no, no, miri, és que em sembla grotesc, em sembla
grotesc veure al govern del PP fent crítiques als governs d’esquerres, d’acord amb
les polítiques que es van impulsar, polítiques socials en benefici de la ciutadania.
Vostès no hi creuen, estan en contra i digui’m fins ara quines polítiques han aplicat,
des que estan al govern, ja porten dos anys, que hagin beneficiat a algun ciutadà que
no sigui o banquer o gran empresari o aristòcrata, jo crec que ningú dels que estem
aquí seríem capaços de reconèixer cap, vostès estan desmantellant l’estat del
benestar a consciència, i sota la capa de la crisi ens volen deixar sense cap mena de
suport als més febles i als més dèbils, amb allò de no ens ho podíem permetre, i és
grotesc sentir a dir aquí, perquè quan algú diu això, normalment ell sí s’ho pot
permetre. La seva ideologia neoliberal l’estan embolcallant ara amb la situació de crisi
i, sap quan s’acabarà la crisi? Quan hagin vostès acabat amb tot l’estat del benestar
que s’havia creat durant molts anys, són uns experts en aquest tema.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, el Sr. Alcázar m’havia demanat la paraula.

SR. ALCÁZAR
Sí, gracias Alcaldesa, por alusiones del Sr. del Río. Sr. del Río, yo no me reía de los
parados, evidentemente, como puede usted imaginar, me reía de la capacidad que
tiene usted de encadenar enunciados demagógicos, para hacer ver una realidad que
no es. En todo caso, si usted quiere ver a alguien riéndose de los parados, sólo tiene
que hacer una cosa, se va a la hemeroteca y coge el debate del Estado de la Nación
del año pasado y vea usted a su compañera diputada del Partido Popular, Andrea
Fabra, dedicándole unas bonitas palabras a los parados de este país. Eso es reírse
de los parados, a mí no me confunda, porque yo no estoy en esa línea. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, Sra. Borràs, diuen que coneixen perfectament la realitat de la pobresa, doncs si és
així encara és més greu, perquè vol dir que no són sensibles a aquesta realitat,
perquè la millor manera de no negar la pobresa és posar recursos, és prioritzar els
recursos necessaris per evitar-la. I li poso exemples que conec bé, que compartim
polítiques amb serveis socials,
Les beques de menjador del 2010, aportaven als nens i nenes de la nostra ciutat, des
de la Generalitat de Catalunya, 900.000 euros, ara aporten 800.000, vol dir 100.000
menys. Aquest Ajuntament al 2010 aportava 200.000 euros, ara n’ha d’aportar
1.200.000 euros, un milió més, vol dir que allò que eren 900.000 la Generalitat,
200.000 l’Ajuntament, s’ha convertit en 800.000 la Generalitat, 1.200.000
l’Ajuntament. On està la sensibilitat? Qui ha prioritzat?
Beques bressol, rebia aquesta ciutat, perquè els infants de famílies sense recursos
poguessin anar a les bressol, a les escoles bressol municipals de la nostra ciutat,
rebia 300.000 euros en beques per ajudar a aquestes famílies, ara rep zero de la
Generalitat de Catalunya.
I això és el que també serveix de resposta pel Sr. Juan Carlos del Río, l’herència, jo
estava contentíssim al 2010 perquè rebia de la Generalitat de Catalunya 1,9 milions
d’euros més en polítiques educatives, bàsicament adreçades a la gent sense
recursos, del govern de la Generalitat, que no pas les rebo ara. En beques, en
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escoles bressol, en Pla Educatiu d’Entorn, i aquelles polítiques que al 2010 vostè
critica tant, doncs eren les polítiques que ens aportaven a la ciutat 1,9 milions d’euros
més cada any i, per tant, aquesta és la nostra herència que ara no en tenim.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa, uns quants temes per fer aclariments. En primer lloc, jo no
penso discutir quina administració és la que fa més esforços, perquè vostè sembla
que és la seva única obsessió, si la Generalitat fa o no i nosaltres, perdonin, aquí hi
ha una situació greu que hem de mirar de resoldre entre tots, i aquesta és una realitat
i cadascú és competent en el que és, entre d’altres, per exemple, els ajuts d’urgència
social són exclusivament de competència municipal i, malgrat això, el govern de
Cataluña hi posa 5 milions d’euros, insuficients? Sí, podríem dir, però és que no hi
tindria perquè posar res, però entén que, en aquest sentit, fa una ajuda per poder
donar resposta. Rigui, rigui, a nosaltres no ens fa cap de gràcia, no ens fa cap de
gràcia, perquè a l’hora de la veritat vostès, en aquest tema, l’únic que fan és frivolitzar
i mirar de fer una guerra sobre la qual el que hauríem de mirar és de col·laborar.
Llavors diu, la Diputació de Barcelona, escolti’m, evidentment que a la Diputació de
Barcelona li correspon posar diners, però l’increment de l’esforç que està fent, l’està
fent ara. I quan em parla dels ajuntaments, sí, certament, aquí mana el Partit
Socialista junt amb Iniciativa per Catalunya, però en el conjunt del país més de 500
municipis són governats per Convergència i Unió, que fan, com a mínim, la mateixa
feina que es fa des d’aquest Ajuntament. Per tant, l’esforç hi és per part de tothom i
entenem que s’està mirant de donar resposta.
I ja que vostès són tan proclius a llegir els informes, home, doncs llegint-se l’informe
d’Intermón Oxfam, què diu l’informe d’Intermón Oxfam, que la gran desigualtat es
produeix en els deu anys abans de la crisi, en els moments de bonança econòmica,
per tant, del 2000 al 2010, que és allà on es produeix la gran desigualtat entre la
gent, i aquest és un informe que diu el que diu. Per tant, escolti’m, el que hem de fer
és sumar esforços i no tirar-nos els plats pel cap, que és l’únic que vostès volen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. del Río.
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SR. DEL RÍO
Sí, gracias. Sr. Alcázar, a mí también me gustaría reírme de su capacidad, pero claro,
usted me pone una condición difícil de cumplir.
Respecto a la memoria, pues mire, parece que su memoria se acaba en el 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, ustedes no hablan de lo que hicieron en el gobierno de la
Generalitat, porque claro, evidentemente no le interesa y desde luego me parece muy
grotesco que usted me diga que está muy satisfecho de dejar un país con 4.400.000
parados y donde 1.575.000 personas, hogares, perdón, tenían todos sus miembros
en paro, me parece muy grotesco que diga usted que está satisfecho de dejar un país
con un 23% de paro.
Y solamente indicarle que hoy ya el PIB del cuarto trimestre de 2013 en España, ya
es del 0,3%, que estamos ya igual que Francia y por encima de Italia y Finlandia, y
muy cerca de Alemania que es del 0,4%, esas son las políticas que estamos
haciendo desde el Partido Popular, y donde ya las agencias de calificación están
diciendo hoy, que el crecimiento para el 2015 ya va a ser del 1,4%, gracias a las
políticas que estamos realizando, y donde el paro por fin va a bajar al 24,5%, que es
mucho, sí, pero claro, ustedes nos dejaron un país con 4.400.000 parados, que
parece que usted está muy satisfecho de ello.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ
Sembla molt peculiar que ens diguin que hem de tirar tots en la mateixa direcció, hem
tots de fer esforços i no tirar-nos els plats pel cap, cap interès en tirar-nos els plats pel
cap, cap ni un. És possible que, segons vostè, la Generalitat no hagués de fer
esforços en els ajuts, ¿i no ha de fer esforços en pagar el contracte programa del
2011? ¿I el del 2012? I el del 2013? No, ho dic perquè això ho tenim pendent i
nosaltres tirem endavant tot i que la Generalitat, i entenem la situació, diu que quan
pugui pagarà, quan pugui pagarà, li sembla que és una resposta?

SRA. ALCALDESSA
Bé, a veure, jo crec que aquesta és una moció en la que, sota el títol de la moció,
hem parlat de moltes coses. Hem parlat de pobresa, hem parlat de població
vulnerable, hem parlat d’ajuntaments, del paper de les Diputacions, del paper de la
Generalitat, de la Llei de reforma i sostenibilitat de les administracions locals, de la
nova Llei que s’està tramitant al Parlament en aquest moments, de la nova Llei
catalana de governs locals, del finançament dels ajuntaments i també dels deutes de
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la Generalitat, que ara em comentava la Sra. Perea que estava a l’entorn, ara ja, de
17 milions vers l’Ajuntament de l'Hospitalet.
I tot això, possiblement no només és important, sinó que és greu i és greu, perquè la
pobresa, perquè no tenir cóm arribar a final de mes, cóm no poder pagar ni la llum, ni
l’aigua, ni el gas, o cóm veure que hi ha gent que en aquest país passa gana o que hi
ha nens en una situació molt complicada, doncs per a nosaltres, Sr. del Río, Sra.
Borràs i tots els que han parlat d’estadístiques, per nosaltres no són estadístiques,
són persones, que tenen noms i cognoms i que nosaltres des de la proximitat, des
dels ajuntaments, coneixem i atenem.
I, per tant, aquesta és una moció que ve com a conseqüència també perquè fa uns
dies al Parlament de Catalunya es va fer un Ple parlant de la pobresa, un Ple que
sota el meu punt de vista, jo crec que ha estat una oportunitat perduda per donar
solucions, per realment fer el que la Sra. Borràs ara fa un moment deia, que és
treballar plegats, sumar, i és evident que és el que hem de fer, és el que hem fet
sempre, com a mínim a l’Ajuntament de l'Hospitalet, sumar esforços i treballar plegats
amb la resta d’administracions.
I jo diria que en aquest moment les famílies que necessiten de l’atenció de les
institucions, de les famílies que necessiten que parlem dels seus problemes i que
donem solucions a aquests problemes, el que volen, doncs sentir, volien sentir en
aquest Ple, lamentablement no ho van sentir, eradicar les desigualtats, treballar per a
la cohesió social, parlar de fer polítiques de redistribució de riquesa, tot això és, se’ns
dubte, una qüestió de voluntat política i o tens la voluntat política o no la tens i
nosaltres com Ajuntament hem demostrat que hem tingut sempre aquesta voluntat
política i la mantenim en aquests moments, jo la tinc com Alcaldessa d’aquesta ciutat
i la té, evidentment, tot el meu govern.
En aquest sentit, dir que, la Sra. Dolors Fernández, coneixedora des d’una
perspectiva molt propera, comentava en aquest sentit, nosaltres com Ajuntament
estem treballant des de fa molt de temps, i ho estem fent efectivament amb recursos
personals, són més de 200 persones les treballadores dels serveis socials a
l’Ajuntament de l'Hospitalet, i amb recursos econòmics. I en aquests moments estem
atenent a totes aquestes famílies, aquestes persones que necessiten una atenció,
perquè estan en situació d’emergència social, i ho estem fent i no ens queixem d’això,
ho fem perquè volem fer-ho i perquè, a més a més, tenim la voluntat política de ferho.
De què ens queixem? i aquí és, doncs jo crec que no s’entén la posició i crec que és
un error pensar que estem acusant a una administració o a una altra, el que volem
precisament és mantenir aquesta acció política, el que nosaltres diem en aquests
moments és que ara, en els moments actuals, en el moment que els ciutadans i
ciutadanes necessiten d’institucions fortes, d’ajuntaments forts, ben finançats, és
precisament ara, en el moment, quan el govern de Madrid ens canvia les regles del
joc i quan realment ens complica la vida, jo crec que això s’ha de dir i s’ha de dir amb
tota la cruesa i amb tota la realitat, la realitat és aquesta.
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El perill que hi ha en aquest moment respecte als serveis socials que prestem els
ajuntaments, vers les polítiques d’educació, vers les polítiques de promoció
econòmica, doncs hi ha un perill real, perquè hi ha una nova Llei, la Llei de
sostenibilitat i racionalització de les administracions locals que impedeix en aquests
moments, Sra. Borràs, no és que nosaltres tinguem..., estaríem encantats de tenir
totes aquestes competències, estaríem encantats, el problema és que els
ajuntaments en aquests moments no tenim aquestes competències, les té la
Generalitat de Catalunya, i fins ara, fins que la Llei es va aprovar, l’Ajuntament podia
fer, sense cap problema, sense cap tema legal, podíem fer les polítiques que cada
govern considerava adient. En aquests moments, això vostè ho sap, no és així, parli
amb els seus alcaldes i alcaldesses, que estem tots en aquests moments molt
preocupats, molt preocupats per cóm podrem afrontar tots aquests reptes, totes
aquestes dificultats, durant aquest exercici i durant els exercicis futurs.
Per tant, no és un problema de qui és el competent, el problema és la nova Llei que
impedeix als ajuntaments, en aquests moments, prestar determinats serveis als
ciutadans, si no és a través d’un conveni amb el competent, que en aquest cas seria
la Generalitat de Catalunya, i sempre i quan aquesta administració posi els recursos
necessaris i suficients, cosa que en aquests moments no ho fa. I nosaltres no ens
queixem, jo no em queixo de posar 1.200.000 euros afegits als 800.000 que posa la
Generalitat de Catalunya, jo no em queixo, el que estic dient és, deixi’m que aquest
Ajuntament pugui continuar fent aquesta prioritat, marcar aquesta prioritat, que el
govern de l’Estat, en aquests moments, sembla que amb aquesta Llei no ens ho
permetrà.
Per tant, hem de treballar, hem de treballar en benefici dels ciutadans i el que diu
aquesta moció no és una altra cosa, és aixecar la veu, aixecar la veu de les
persones, d’aquestes 5.000 famílies que en aquests moments estan essent ateses
pels serveis socials de la nostra ciutat, d’aquestes vint-i-pico mil persones que han
passat pels serveis socials de proximitat. El que volem dir des dels ajuntaments és
que volem continuar oferint aquests serveis, perquè si no els ofereix l’Ajuntament, no
hi haurà cap altre administració que pugui oferir aquests serveis i qui sortirà perjudicat
no serà l’Ajuntament, no serà l’Alcaldessa, no serà l’equip de govern, qui sortirà
perjudicat seran els ciutadans i ciutadanes més febles, més vulnerables i els que més
necessiten d’aquests recursos.
Per tant, la realitat és molt tossuda, hi ha pobresa, hi ha una situació molt difícil i molt
complicada, hi ha moltes famílies que necessiten sí o sí del recolzament, de
l’acompanyament de l’administració, el que és normal és que sigui l’administració
més propera al ciutadà, que són els ajuntaments, i el que estem dient i ho portem
dient molt de temps, és que si no som els ajuntaments els que fem aquesta feina, no
vindrà cap altre administració a fer la feina que fem nosaltres des de l'Hospitalet i des
de la resta de ciutats i pobles d’aquest país.
Per tant, no estem parlant que si la Diputació està posant diners, està posant els
diners, Sra. Borràs, ho sento, però, que la Generalitat en aquests moments no està
posant, la Generalitat ha deixat d’invertir en beques de menjador, ha deixat d’invertir
en temes d’escoles de música, d’escoles bressol, i la Diputació de Barcelona està
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apostant una mica en aquest sentit, benvingudes siguin aquestes ajudes,
evidentment, però el que volem dir no és això, no volem dir si la Diputació o la
Generalitat, el que volem dir és que nosaltres com Ajuntament volem continuar
prestant aquests serveis que en aquests moments, fruit d’una Llei que s’ha aprovat fa
pocs mesos a Madrid, en aquests moments els ajuntaments tenim greus dificultats
per continuar amb aquestes polítiques. I el que demanem a la moció és que la nova
Llei que s’està plantejant en el govern, aquí al Parlament de Catalunya, tingui en
consideració tot això, el que volem dir i traslladar és que els ajuntaments volem ser
part de l’Estat i que volem continuar prestant tots aquests serveis.
Per tant, la realitat és aquesta i el que sí que vull dir és que per a nosaltres, totes
aquestes persones, que el Sr. del Río és tan aficionat a fer totes les estadístiques del
món, per nosaltres, Sr. del Río, no són estadístiques, són persones, són ciutadans i
ciutadanes, són veïns i veïnes que tenen noms i cognoms, per tant, m’agradaria que,
en aquest sentit, puguin baixar una mica més al terreny, puguin conèixer, d’una mica
més a prop, la realitat d’aquest país i que no parlin tant d’estadístiques i que coneguin
a les persones que realment ho estan passant malament.
Passaríem ja a les següents mocions.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 13; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 13.- DE SUPORT A LAS POLÍTIQUES PÚBLIQUES ADREÇADES A LA
PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ MÉS VULNERABLE I EN RISC DE POBRESA.
VIST que els passats dies 12 i 13 de març es va celebrar al Parlament de Catalunya
un Ple monogràfic sobre la pobresa a Catalunya.
ATÈS que aquest Ple monogràfic es va plantejar davant els diferents informes i
estadístiques oficials disponibles que posen de manifest un empitjorament de les condicions de vida dels catalans i les catalanes tant de la població més vulnerable com
de la classe mitjana. Donarem algunes dades:
•

La pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Segons la taxa AROPE
per l’any 2011 el 26.4% de la població (1.600.000 persones) està en risc de
pobresa o exclusió social (manca d’ingressos, privacions materials i/o baixa
intensitat laboral) aquesta taxa l’any 2008 era del 19.5%.

•

A l’empobriment generalitzat de la ciutadania que afecta especialment els infants i
adolescents, amb una taxa de risc a la pobresa que creix de forma ininterrompuda
des de l’inici de la crisi –d’un 18,9% el 2007 al 26,4% el 2011, s’hi suma un
augment vertiginós de la població que pateix privacions materials severes –de
l’1,6% el 2008 al 5,8% el 2011– i del nombre de llars amb molt baixos ingressos –
d’un 6,4% el 2010 a 8,8% el 2011– reflecteixen l’agreujament de les situacions
d’extrema pobresa a Catalunya.
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•

El nombre de d’infants i adolescents en llars sense ocupació s’ha incrementat del
5.8% l’any 2008 al 16.6% l’any 2012 i la població aturada que ja no rep cap subsidi ascendeix a 542.000 persones.

•

Segons l’Informe del Síndic de Greuges, 50.000 infants tenen privacions
alimentàries i 750 pateixen desnutrició i pobresa.

•

La pobresa energètica es consolida, fent més gran la pilota i sense donar una
sola resposta. L’Enquesta de Condicions de Vida de 2011 destaca que el 12.7%
de les llars catalanes manifesten no poder mantenir la llar a temperatura
confortable.

•

I continuem encapçalant el rànquing de desnonaments de tot l’Estat; 18.567
execucions hipotecàries l’any 2012 i 12.690 fins al 3er. trimestre del 2013.

VIST que les mesures d’austeritat aplicades reforcen aquesta tendència, i les
previsions apunten que, si no es corregeixen les polítiques actuals, el 2025 la taxa de
pobresa es podria elevar fins al 34,5% dels catalans, segons ha destacat la Taula del
Tercer Sector Social de Catalunya.
VIST que en paral·lel, el nivell de desigualtat també ha augmentat i, segons
l’IDESCAT, el 2011 el 20% dels catalans amb més recursos eren 5.3 vegades més
rics que el 20% dels catalans més pobres, mentre que el 2006 el diferencial se
situava en 4,7.
VIST que el pressupost aprovat pel Govern pel 2014 en polítiques socials, no serveix
ni per cobrir l’augment de les necessitats socials ni per compensar el conjunt de
retallades que el Govern fa a l’Estat del Benestar i que comporten que els
ajuntaments hagin d’assumir mitjançant prestacions socials l’atenció a les necessitats
dels ciutadans més desfavorits i afectats per la crisi econòmica.
ATÈS que si fem l’exercici de buscar on s’ha retallat del pressupost podrem veure
que en les polítiques del Govern, si bé argumenten que la retallada mitja és del 15%,
veiem que en ensenyament la retallada és del 21%, en benestar i família, del 16%
que al nostre parer demostra quines són les prioritats d’aquest Govern.
ATÈS que pensem que ha arribat l’hora que el Govern passi a l’acció, prenent
compromisos seriosos i responsabilitats, perquè les persones vulnerables mereixen
no ser abandonades pel Govern de la Generalitat, perquè no tenen més recursos que
els que facilitem les administracions públiques i les entitats socials per arribar a ser
autònoms. Perquè ningú és lliure si no pot alimentar els seus fills correctament, no
pot arribar a final de mes o està esperant un desnonament. I que quan en un país el
Govern no governa, no dóna resposta, ni prioritza les necessitats més importants dels
seus ciutadans, aquest Govern no està a l’alçada.
VIST que al si del Parlament de Catalunya, al debat sobre la pobresa a Catalunya, el
Govern de Catalunya no ha pres en consideració moltes de les propostes que
pensem, són necessàries per ajudar a pal·liar la situació de pobresa emergent que
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viu el nostre país. Propostes d’acció que pensem que són coherents i que s’haurien
d’implementar sense perdre més temps.
ATÈS que la manca d’acció del Govern de Catalunya, afecta els ajuntaments que
com a administració més propera, fem de matalàs o de xarxa de rescat de tots
aquells i aquelles que les polítiques d’austeritat en matèria social per parts dels
Governs de l’Estat i de Catalunya, estan deixant caure, i a L’Hospitalet, podríem
explicar un bon grapat d’exemples.
VIST que a Catalunya hi ha ara mateix més de 250.000 persones sense ingressos
que depenen del funcionament del sistema de serveis socials, uns serveis que són la
porta d’entrada a les prestacions necessàries per a subsistir en cas de necessitat i
especialment ara en moments de crisi i que garanteixen l’accés a uns ingressos
mínims (RMI), ajuts a l’habitatge, per l’alimentació, beques escolars, etc...
VIST que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local impulsada
pel Govern de l’Estat desmantella els serveis socials de proximitat i substitueix el
treball comunitari que fan els ajuntaments i consells comarcals per actes de
beneficència i caritat.
VIST que es tracta d’una reestructuració que, sota l’excusa de “racionalitzar l’estatut
jurídic de l’Administració local i garantir-ne la sostenibilitat”, a la pràctica deixarà
sense competències clau als consistoris i carregarà a les comunitats autònomes amb
un volum de feina insostenible.
ATÈS que la Llei catalana de Governs Locals, per la seva banda, també presenta
carències en aquest sentit. El text hauria de blindar les competències locals a
Catalunya, ja que l’Estatut de Catalunya i la Llei de Serveis Locals garanteixen
eficientment i eficaçment la prestació d'uns serveis avui més necessaris que mai per
a una població potencial molt àmplia, i hauria de garantir un finançament estable i
suficient als ens locals per a la prestació dels serveis.
ATÈS que pensem que s’ha de reconduir el text i per mantenir el contracte programa
que es va establir amb els governs d’esquerres pel finançament de les polítiques
socials dels ens locals; és un instrument que cal continuar utilitzant i millorant.
La proposta actual de Llei Catalana de Governs Locals encaixa, a hores d’ara, més
amb la recentment aprovada LRSAL que amb una Llei de desenvolupament de
l’Estatut d’Autonomia, com hauria de ser, ja que s’aparta del disseny estatutari. El
model català, tot i que és més suau que l’estatal, no s’hi allunya gaire. Igual que
succeeix amb l’LRSAL, el principi de sostenibilitat financera i eficiència s’anteposa
davant altres principis no menys importants, com són els d’autonomia local,
subsidiarietat i proximitat. La diferència és que, a Catalunya, el focus del problema es
trasllada als consells comarcals, que són els que assumiran el protagonisme que
l’LRSAL atorga a les diputacions provincials.
Així doncs, ens trobem per una banda amb una RSAL que obliga els ajuntaments a
renunciar a donar serveis socials, serveis educatius, promoció econòmica, sanitat,

…/…

57

etc. als seus veïns, (com l’ajuda domiciliària, o les residències de gent gran o beques
menjador, per posar un exemple), cedint aquest serveis a la Comunitat Autònoma.
Però les CCAA no rebran diners extres de l’Estat per fer-se’n càrrec. I per altra
banda, amb un projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya que no soluciona el
problema de finançament dels ajuntaments i tampoc posa ordre i clarifica
competències i responsabilitats, contribuint encara més a complicar el panorama
normatiu aplicable als governs locals de Catalunya.
Els ajuntament som la clau de volta de l’arquitectura local, malgrat se’ls configuri com
els ens locals bàsics. Una clau de volta que suporta un sistema de serveis públics
socials dels quals la gent, i menys a la situació actual, no hi pot prescindir. Si els
Governs de l’Estat i de la Generalitat treuen aquesta clau de volta, han de ser
conscients que el sistema es pot esfondrar.
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
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, 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 del representant de PxC, Sr. 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 el Govern de Catalunya a prendre en consideració totes aquelles
resolucions debatudes al Ple monogràfic sobre la pobresa a Catalunya, els dies
12 i 13 de març de 2014 al Parlament, que facin referència al suport i
implementació de les polítiques i serveis socials per pal·liar la situació de pobresa
prestats, en part, pels ajuntaments, com administració implicada en les diverses
matèries que es van tractar a dit Ple (sistema de serveis socials, pobresa infantil,
pobresa energètica, LAPAD, RMI, RGC,ocupació, llei de barris, etc.), tot i que es
rebutgessin al debat.

b) Ha estat aprovat el punt SEGON amb 18 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es.
Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i
Esteve; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Demanar a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que
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aprovin totes aquelles esmenes necessàries per tal que la Llei de governs locals
no s’aparti del model de govern local que dissenya l’Estatut de Catalunya.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 20 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar el govern de la Generalitat a que elabori, al més aviat possible,
la Llei de finançament local de Catalunya.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 21 vots favorables dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC, Sr. 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:
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a liquidar el deute pendent amb els
ajuntaments xifrat actualment en uns 1.400 milions d'euros. (p.ex. endarreriments
a la Llei de Barris, endarreriments en el finançament del contracte programa de
les polítiques socials dels ens locals; per a les escoles bressol i de música, etc).

e) S’aprova per unanimitat el punt CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acords al Govern de la Generalitat, als diferents
grups polítics al Parlament de Catalunya, a la Taula del Tercer Sector de
Catalunya, als membres del Consell Social de Ciutat de L’Hospitalet, i a aquelles
entitats socials no representades a dit Consell.
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 14, 15, 16, 17, 18 i 19, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Sí, em sembla que hi ha quatre paraules per part del Partit Popular, comença el Sr.
del Río, després la Sra. Esplugas, Sra. Bas i després el Sr. Díez Crespo. Tenen
quinze minuts, deu minuts, perdó, i són sis mocions, vostès mateixos es reparteixen
el temps.

SR. DEL RÍO
Gracias Sra. Alcaldesa. Sólo un comentario, la moción del Partido Socialista, párrafo
2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 y 11 son estadísticas.
Respecto a la moción que presentamos de la Ley de unidad de mercado, que se
aprobó el 28 de noviembre del año pasado, es una Ley que pone orden sobre las
2.700 normas que regulan el mercado interior español y que supone una barrera al
crecimiento económico del país, dificultando la creación de empleo.
La Ley pretende suprimir duplicidades sobre costes, ineficiencias e inseguridad
jurídica que desactiva posibles inversiones e impide a nuestras empresas
beneficiarse de algo tan sencillo y tan complicado como es la economía de escala.
Con esta Ley se establece la licencia única, por la cual una empresa de Hospitalet
podrá comercializar sus bienes y servicios en todo el territorio español, sin que
precise de ninguna otra autorización que no sea la otorgada, en nuestro caso, en
Cataluña. Es decir, podrá vender en todo el territorio español sin necesidad de
requerimientos adicionales.
Es una norma que además está apoyada por el Consejo Europeo y la Comisión
Europea y que el gobierno de la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal
Constitucional. Creemos que es una Ley que beneficia a las empresas instaladas en
la ciudad, en tanto que favorece la comercialización de sus productos y con ello
puede mejorar tanto el mantenimiento, como la creación de puestos de trabajo en
Hospitalet.
Por ello, solicitamos que el Ayuntamiento manifieste su apoyo a la Ley de Unidad de
Mercado y que difunda a las empresas de la ciudad, a través de los medios de
comunicación locales, los beneficios de esta Ley para sus empresas. Gracias.

SRA. ESPLUGAS
Bien, acabamos de hablar de una moción del Partido Socialista que trata de todo el
tema de la pobreza y de las dificultades económicas en las familias, y esta moción va
en el mismo sentido, ya que muchísimas familias de Hospitalet se ven abocadas a
solicitar una beca comedor para poder cubrir las necesidades de sus hijos.
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Actualmente el requisito económico para poder recibir una ayuda de una beca
comedor, es tener una renta per cápita anual inferior a 5.200 euros, por lo que deja a
muchas familias de Hospitalet fuera de esta ayuda. La renta mínima per cápita anual
está muy por debajo del indicador de renta de suficiencia de Cataluña, establecido en
7.967 euros por la Generalitat de Cataluña, como valor de la situación de necesidad
de una persona, para poder tener un acceso a una ayuda. Además en Hospitalet, el
requisito económico para poder acceder a otra ayuda, como es el tema del IBI,
también está fijado por el indicador de renta de suficiencia de Cataluña, los 7.967
euros.
Consideramos que es justo aumentar el baremo económico de los 5.200 euros
actuales, a los 7.967 euros, ya que con esto conseguiríamos que muchísimas familias
más se pudieran acoger a este beneficio. Si bien es cierto que la Generalitat de
Cataluña en el mes de febrero, hace un mes, incrementó en 70.000 euros las becas
comedor para este curso, para poder facilitar más becas a las familias, en este caso,
a los alumnos, también es cierto que además la Generalitat de Cataluña está
pensando en, de cara al curso que viene, homogeneizar el criterio y ponerlo de renta
mínima, como dice el propio Síndic de Greuges, quedará en función de los Consells
Comarcals, si acatan o no esa solicitud por parte de la Generalitat.
Por todo ello, instamos al Consell Comarcal del Barcelonés a aumentar, para el
próximo curso escolar, el baremo de renta mínima por unidad familiar, equiparándola
al criterio del índice de renda de suficiencia de Cataluña, establecido por la
Generalitat. Gracias.

SRA. BAS
Jo defensaré la moció número 19. Està augmentat a la nostra ciutat el nombre de
clubs de fumadors, que aprofiten la manca de regulació per aquestes activitats, per
establir-se per fumar cànnabis.
Pensem que l’Ajuntament ha de regular aquesta activitat a fi que aquests locals no es
converteixin en punts de venda i distribució de drogues, amb les molèsties que poden
ocasionar als veïns.
Està augmentant el nombre de joves, amb edat cada cop més jove, que fumen
cànnabis, i està demostrat que produeix uns efectes secundaris molt perillosos.
Per aquest motiu, demanem que l’Ajuntament de l'Hospitalet estudiï redactar una
normativa específica pels clubs de fumadors, per evitar que es converteixin en punts
de venda i distribució de cànnabis, així com un protocol d’actuació per controlar els
seus estatuts i vigilar el seu compliment.
Demanem també que la guàrdia urbana augmenti la pressió sobre aquests clubs de
fumadors, per evitar el tràfic de drogues i que la Generalitat reguli els clubs cànnabis
a nivell de tota Catalunya.
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SR. DÍEZ
En la moción 16 pedimos que se inste a ADIF a la instalación de pantallas acústicas
en la avenida Vilafranca, en el tramo paralelo a Tierra Baja y en los alrededores del
Puente de Matacavalls, para intentar paliar el ruido producido por el paso de los
trenes. Es una reivindicación de los vecinos y al tratarse de un área relativamente
pequeña, pensamos que es una solución económica fiable y factible.
La siguiente moción hace referencia al modelo de producción de los conciertos que
se celebran en La Farga, a diferencia de lo que pasa en las ciudades de nuestro
entorno, los conciertos son de pago y no es que sean de pago, es que encima las
entradas son caras, carísimas, 22 euros, muchas personas no pueden permitirse
pagar estos precios.
Tenemos un modelo en que la organización de estos conciertos los lleva a cabo una
empresa privada, que se queda con todo el taquillaje, que se queda con los ingresos
del servicio de bar y encima una cantidad fija que aporta el Ayuntamiento en función
de las entradas que se venden. Y si esto sirviera para que a este Ayuntamiento le
salieran gratis estos conciertos, pues quizás aún tendría cierta justificación, pero es
que resulta que el Ayuntamiento tiene que pagar además de esa cantidad fija, tiene
que pagar lo que cuesta el espacio de La Farga. El año pasado este Ayuntamiento se
gastó 55.00 euros en estos conciertos, para que una empresa privada se lleve todo el
taquillaje.
Por ello, estamos en contra de este modelo, hay empresas que ganan dinero, hay
unas entradas caras que ha de pagar la ciudadanía y todo lo contrario de lo que
sucede en las ciudades de nuestro entorno, en Esplugas, en El Prat, en Cornellà, en
Sant Boi, en todos estos sitios no se pagan, son conciertos gratuitos y viene gente de
primera fila. Por ello pedimos que se diseñe un nuevo modelo que posibilite unas
entradas gratuitas o al menos de precio más reducido, para que más gente pueda
participar en estos conciertos.
Y la moción relativa al polideportivo Sergio Manzano, bueno, desde hace dos meses
personas cercanas a la entidad que gestiona este polideportivo, nos alertaron acerca
de la grave situación económica por la que atraviesa esta entidad, motivada por una
mala gestión, una falta de control interno y un exceso de confianza en determinadas
personas que parece ser que no han actuado con la diligencia debida.
La situación es tan grave que la entidad interpuso denuncia penal el día 7 de marzo
de este mes, hace pocos días, a pesar de que hace tiempo que se conocían los
hechos. Bajo nuestro punto de vista Bellsport ha actuado demasiado tarde, ha
tardado demasiado en interponer una denuncia y nos gustaría saber el porqué.
También nos gustaría saber si este Ayuntamiento se va a adherir a esta denuncia,
porque parte del dinero desaparecido puede provenir de fondos públicos.
La situación es tan grave que se ha invitado a los trabajadores a renunciar a parte de
su nómina para poder afrontar los gastos ordinarios de esta entidad, de hecho,
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bueno, todos los grupos políticos de la oposición hemos recibido una carta de los
trabajadores en la que nos transmiten la difícil, angustiosa y desesperada situación
en la que se encuentran, porque parece ser que la única solución que se da, es que
los trabajadores dejen de cobrar una parte importante de su sueldo durante unos
meses, hasta tapar el agujero.
Los mecanismos de control municipales han fallado, Bellsport recibe entorno a
90.000 euros anuales en concepto de subvención directa de este Ayuntamiento, y
entorno a 160.000 euros en concepto de aportación económica a la explotación del
polideportivo, es decir, más de 250.000 euros anuales. Como cualquier entidad que
recibe dinero municipal, está obligada a pasar unos controles y estos controles han
fallado, no se han detectado estos problemas, no se ha detectado este agujero
económico y, por ello, es necesario fortalecer estos mecanismos, estos controles,
para evitar que estos hechos se vuelvan a reproducir aquí o en otras entidades o en
otros polideportivos. Además, parece ser que hay una importante deuda con
hacienda, con la seguridad social, con proveedores, parece ser que hay una deuda
con la empresa del gas de 80.000 euros, en fin, problemas económicos que pueden
repercutir en la viabilidad de la gestión del polideportivo.
Por ello, en la moción pedimos que se analice la situación económica de esta
entidad, para determinar si puede seguir gestionando o no el polideportivo y, bueno,
que sea el Ayuntamiento como propietario de la instalación y del servicio público,
quien adelante y aporte el dinero necesario para pagar las deudas originadas por las
irregularidades económicas y la falta de control y supervisión, este punto es a
sugerencia de los trabajadores, que nos han pedido que lo incluyamos. El tercer
punto es que se fortalezcan los mecanismos de control para evitar casos parecidos y
que se reconsidere la decisión de retener la nómina, parte de la nómina de los
trabajadores. Muchas gracias.

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

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Por parte del grupo municipal de Plataforma per Catalunya
nos vamos a abstener en la moción de apoyo a la Ley de unidad de mercado.
Respecto a la moción número 15, bueno, a parte de la renta mínima por unidad
familiar como criterio de beca comedor, creemos que hay que tener en cuenta
muchos más criterios, pero bueno, nos parece bien que se suba el listón de la renta
mínima, para que se puedan beneficiar más familias de la ciudad.
Respecto a la moción 16, solicitando al ADIF la instalación de pantallas acústicas, se
la vamos a votar a favor Sr. Díez Crespo, pero bueno, si realmente quieren que se
haga esto, a veces, pues es mucho más eficaz descolgar el teléfono y llamar a los
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responsables, que son de su partido político, para conseguirlo, que plantear una
moción en el Ayuntamiento de Hospitalet que igual ni se la leen.
Respecto a la moción para abaratar el precio de las entradas, bueno, desde nuestro
grupo municipal pensamos que las fiestas municipales son para que las disfrute todo
el mundo y que no tendría que ser un requisito tener más o menos dinero para poder
disfrutarlas y por eso votaremos a favor de esta moción, considerando que o bien se
podría abaratar bastante el precio, que 22 euros es una cifra nada desdeñable, o bien
se podría hacer como en otras ciudades conciertos gratuitos.
Respecto a la moción relativa a la gestión del polideportivo municipal de Bellvitge,
Sergio Manzano, la votaremos a favor también, pediríamos al Ayuntamiento que se
sumara a la demanda, bueno, y denunciamos eso, el descontrol municipal que ha
habido, la mala gestión, denunciamos el exceso de confianza que se ha depositado
en ciertas personas y, bueno, creemos que lo último que habría que hacer es que los
trabajadores del polideportivo pagaran con su sueldo la mala gestión de otras
personas.
Y respecto a la moción número 19, votaremos a favor también.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votarem en contra de la 14, la 15, la 16, la 17 i la 19, i ens abstindrem de
la 18, y explicarem una mica el perquè de cada cosa.
En primer lloc, sobre la moció 14, “del apoyo a la Ley de unidad de mercado”, dir que,
bé, avui al començar el Ple hem fet el minut de silenci per la mort del Presidente
Adolfo Suárez, Presidente, entre otras cosas, de la restauración borbónica en nuestro
país, y la verdad es que tenemos ya demasiados datos para empezar a sostener que,
pues eso, ese relato de la transición que tanto se nos ha vendido hasta el día de hoy,
pues está haciendo aguas por todas partes, y que efectivamente estamos pagando
que en su día no se hiciera una verdadera ruptura democrática con el antiguo
régimen, porque vamos teniendo demasiados datos, demasiados datos.
Hoy, como decía, pues hacíamos el minuto de silencio por la muerte de Suárez, esta
misma tarde se acaba de anunciar que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal
la declaración “pel dret a decidir” del Parlament de Cataluña, hace poco
lamentábamos de nuevo el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular, que se
cargó el derecho de las mujeres a su propio cuerpo, no hace tanto teníamos la Ley de
educación del Sr. Wert, una Ley totalmente, la calificábamos nosotros, sobre
neofranquista.
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Y podríamos seguir así, porque son ya demasiados datos en esa dirección, y además
hoy el Partido Popular, pues para seguir echando leña al fuego, aprueba esta Ley de
unidad de mercado, que en el fondo, a nuestro juicio, no es más que otro ataque a la
autonomía, a la autonomía de las comunidades autónomas, a la España que parecía
que estábamos construyendo desde la muerte del dictador y que de alguna manera,
bueno, le da ese talante o le da ese barniz de unidad de mercado, pero en el fondo
está hablando de lo de siempre, de unidad, de la idea de una, grande y libre, sobre
todo en tiempos en los que tenemos a la vuelta las elecciones europeas y la
verdadera unidad de mercado se da en el entorno de la Unión Europea.
Por tanto, esa es la unión de mercado que existe, la vigente, la actual y, por tanto,
inventarse otro tipo de cosas es más para atizar el fuego del enfrentamiento territorial
que otra cosa. Es por eso que votamos en contra de la moción 14.
Sobre la moción número 15, votamos también en contra, porque pensamos que es
erróneo el planteamiento, o sea, el problema no es de criterios, el problema no es de
criterios de acceso a la beca de comedor, el problema es que la Generalitat no da el
dinero necesario, que la bolsa que se da para las becas de comedor es del todo
insuficiente, la bolsa y la financiación de las mismas y, por tanto, lo que hace el
Consell Comarcal es solamente de distribuidor del dinero que da la Generalitat de
Catalunya y, por tanto, lo que se tiene que hacer es que haya más recursos, que
haya más dinero para todos aquellas familias que necesiten becas de comedor y, por
tanto, es el elemento fundamental, no es tanto si son criterios más unos u otros, que
de alguna manera deberían regularse, no en el Consell Comarcal, sino en la
Generalitat de Cataluña, porque sean homogéneos en el conjunto del territorio, sino
que se ha de incrementar esa bolsa, para que no esté eso, pues digamos, sujeto a la
política de un determinado ayuntamiento, como es el nuestro, en el que, como
ustedes saben, el Ayuntamiento, el gobierno de nuestra ciudad está garantizando
que no haya ninguna familia que lo necesite que se quede sin beca de comedor.
Sobre la moción de ADIF, Sr. Díez Crespo, antes decía el Sr. del Río, hipocresías las
justas, pues eso, hipocresías las justas, nosotros evidentemente estamos a favor de
que haya pantallas acústicas, y no solamente lo decimos, sino que estamos
trabajando desde hace mucho tiempo para que eso sea así, en el apartado de
decretos hablábamos de esas alegaciones a la Ley de infraestructuras del gobierno
del Estado, que se carga de nuevo otra vez, incumple el convenio sobre el
soterramiento de las vías de RENFE.
Pero a mí me ha tocado participar ya en más de una reunión con ADIF sobre los
problemas que está generando ADIF en nuestra ciudad, el mantenimiento ordinario,
no hace tanto hablábamos también en este Pleno sobre la famosa antena de
telefonía en el barrio de Sant Josep, pero también con el Puente de Matacaballos
hemos tenido muchas reuniones con vecinos, está aquí el Presidente y otros
representantes de la Asociación de Vecinos de Sant Josep y lo saben, con ADIF,
sobre los problemas que causan y que están causando esos ruidos y molestias de las
obras que se han hecho y el posterior tráfico de trenes.
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Hemos hecho diferentes gestiones en el gobierno, la Alcaldesa ha escrito una carta a
la Dirección de ADIF y al Ministerio, para que eso sea realidad y, por tanto, del
Partido Popular no pedimos que nos traiga una moción al Pleno del Ayuntamiento,
sino que del Partido Popular lo que pedimos es que se sotierren las vías y que
mientras tanto ponga las pantallas acústicas, por tanto, ahórrense la moción y vayan
directamente a solucionar el problema, porque está en su mano, está en la mano del
Partido Popular solucionarlo.
Sobre la moció 17 de les Festes de Primavera, no serà la primera vegada que el
nostre grup digui que segurament el model de les Festes de Primavera, tal i com el
coneixem, segurament està en un procés que caldria repensar-s’ho, per la crisi
econòmica i per d’altres motius. Però també, hipocresies les justes, el Partit Popular,
del IVA cultural no nos va a decir a nosotros o no puede hablar de la gratuidad de los
conciertos y de lo cara que es la cultura, el Partido Popular del 21% del IVA cultural
que tiene “escanyada”, que tiene asfixiada la cultura en nuestro país.
Por tanto, ese no es el debate, sino que tiene que haber un modelo de fiestas que
convivan, evidentemente, algunos conciertos que seguramente tiene que ser de
pago, por el caché que cobran los músicos de primera línea que vienen, y otros,
como es el caso también del programa de Fiestas de Primavera, que son conciertos y
es oferta al aire libre y oferta pública. Pero en cualquier caso, le digo que el Partido
Popular del IVA cultural y de la invasión de competencias y el recorte de
competencias a los ayuntamientos, pues creo que tiene poca credibilidad, para
hablarnos de pedir la gratuidad de los conciertos.
Sobre la 19 sobre los clubs de cannabis, sin entrar en el fondo de la cuestión, que
desde nuestro punto de vista es la legalización del cannabis, sin entrar en el fondo de
la cuestión, lo que tiene que haber es, como dice la propia moción, que sea la
Generalitat la que nos diga cómo tienen que estar regulados y, a partir de ahí, el
Ayuntamiento tendrá que cumplir lo que diga la Generalitat de Catalunya en ese
sentido, porque efectivamente hay un vacío legal y, por tanto, hay que esperar y hay
que pedir a la Generalitat que diga cómo tiene que ser esa regulación y, a partir de
ahí, adecuarnos a la norma, pero tenemos que garantizar el derecho, porque ustedes
saben que el consumo de cannabis es tan legal, como el consumo de tabaco normal,
por tanto, tenemos que garantizar el derecho a cualquier consumidor, tanto de una
sustancia, como la otra, lo que está prohibido es el consumo público, efectivamente, y
en el caso del cannabis, como ustedes saben, el tráfico y la venta pública en ese
sentido. Pero el consumo individual no está penado y, por tanto, en ese vacío legal
entendemos que tiene el mismo derecho a fumar, cualquier ciudadano, una sustancia
o la otra.
Y sobre el tema del Sergio Manzano, nos abstenemos porque estamos de acuerdo
con lo que dice la moción, pero no podemos votarle a favor porque nos parece una
moción desleal en las formas, desleal con la propia institución, porque no hace ni dos
semanas que el concejal de deportes nos citó a todos los grupos políticos, para
explicarnos cuál era la situación del Sergio Manzano, nos explicó y tuvimos ocasión
de hacer todas las preguntas necesarias y acordar cuál es la hoja de ruta para
solucionar y para esclarecer qué estaba ocurriendo, prácticamente todo lo que dice la

…/…

66

moción, es lo que nos dijo el concejal de deportes que se estaba haciendo y que se
iba a hacer y alguna cosa más que sugerimos fue recogida.
Y por tanto, lo que toca es que se haga esa auditoría, que se nos informe cual es la
situación real y, a partir de ahí, tomar las decisiones que sean necesarias,
evidentemente, para garantizar la transparencia en la gestión, por supuesto, los
trabajadores que están prestando en Bellsport y los trabajadores del Sergio Manzano
por supuesto, y por supuesto también garantizar el servicio, garantizar a todos los
usuarios del Sergio Manzano y a todos los deportistas del Bellsport y, por tanto, eso
es lo que tiene que hacer este Ayuntamiento.
Por lo tanto, no se soluciona con una moción que nos parece oportunista, sino que
una vez que el área de deportes nos explique cuál es la situación real y conozcamos
todos los datos de la situación real, tomar las decisiones oportunas y será entonces el
momento de la política y ver si estamos todos de acuerdo con la solución, con el
tratamiento que tiene que darse en ese caso, pero nos parece, sinceramente,
oportunista la moción en este Pleno.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Molt breument, per anunciar que nosaltres votarem en
contra de la moció del recolzament de la Llei d’unitat del mercat i votarem en contra,
perquè entenem que vulnera absolutament les competències de la Generalitat de
Catalunya, estableix una fiscalització política i administrativa que incapacita a la
Generalitat per decidir les condicions de desenvolupament econòmic, així com
impossibilita el sancionar per incompliments de la normativa en el seu propi territori.
Seria molt llarg explicar tot el que vulnera aquesta Llei, però com és obvi, doncs
Convergència i Unió no pot estar-hi d’acord.

SRA. CLAR
El posicionament de Convergència i Unió de la moció número 15 i número 17, serà
en contra de la número 15 i a favor de la número 17.
A la número 15 votem en contra i votem en contra bàsicament per dos motius, un,
perquè s’ha creat una comissió on estan representades l’Associació Catalana de
Municipis, la Federación Española de Municipios, la Generalitat i els Consells
Comarcals, per fixar aquell llindar, llavors un llindar que s’ha fixat per consens, no
creiem oportú que des del Consell Comarcal del Barcelonès el variem, aquesta és la
primera raó. I la segona raó és perquè aquest llindar s’ha fixat en un 1,5% de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que si fas la multiplicació et dóna
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quasi 12.000 euros, la qual cosa és superior als 7.900 euros que demana el PP i
considerem que si el llindar ja està per sobre del que ells demanen, és totalment
il·lògica la presentació d’aquesta moció.
Pel que fa referència a la moció número 17, la votarem favorablement i la votem
favorablement perquè estem d’acord amb el Partit Popular, considerem que el preu
de les entrades per aquests concerts d’unes festes populars, és massa elevat, tenint
en compte el públic al qual va destinat. Fins a cert punt, des de Convergència i Unió
podríem trobar una coherència, 22 euros un concert destinat a unes persones d’edat
mitjana ja, però aquests concerts estan destinats a gent molt jove i 22 euros per a la
gent jove són forces diners, i hauríem de mirar de buscar un model que permeti,
sense suposar despesa per a la ciutat, permeti poder fer un concert millor de preu.
Gràcies.

SR. PÉREZ
En relació a la moció de l’apantallament de la línia de ferrocarril, agraïm al grup
popular que hagi tingut en compte i afegeixi a la seva moció la nostra proposta que
també al carrer Terra Baixa, a la part del darrera dels seus edificis també es practiqui
aquest apantallament. Votem a favor.
Respecte a la moció 18 del poliesportiu, hem de dir que estem en contra de traslladar
a les famílies dels treballadors, el problema econòmic de gran envergadura generat i
votarem a favor de la moció. També demanem al govern municipal solucions, com
per exemple anticipar diners per pagar les deutes o bé assumir temporalment o
permanentment la gestió directa, a causa de la situació excepcional, que no s’ha
tingut prou cura per detectar.
A més, és aquest el segon cas, vam tenir ja un problema en el poliesportiu de Les
Planes, que ens va costar molts diners, a bora de mig milió d’euros, de diners, i això
són molts diners, i ara tenim el Sergio Manzano que no sé quant ens costarà, això
ens ve a dir que vostès tenen un problema d’incapacitat o d’incompetència en la part
del control de la gestió dels poliesportius, crec que han de posar mida a aquest tema.
Diners que, per cert, són de tots i que es podrien emprar en d’altres partides
econòmiques molt necessàries per temes socials, com tant es queixa i diu amb raó la
regidora de Benestar Social.
Bé, nosaltres demanem també que l’Ajuntament s’incorpori a la demanda posada per
Bellsport o si no que també presenti una demanda per aquest tema. Gràcies.

SR. MONRÓS
Sí, quant a la moció de la regulació del cànnabis, volem manifestar el següent:
nosaltres entenem que cal establir un marc normatiu mínim, caldria també elaborar
un reglament de funcionament dels clubs de fumadors, amb un manual de bones
pràctiques. En aquest reglament manual de bones pràctiques s’hauria de preveure
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com a mínim la creació d’un registre específic dins del registre general, la regulació
del cultiu, la creació d’un protocol de transport, que defineixi les rutes des dels camps
de cultiu fins els emplaçaments del clubs de consum, la definició d’unes bases
ètiques i legals pels clubs socials de cànnabis, la definició dels criteris de
funcionament dels clubs que inclogui criteris d’admissió de socis, períodes de
carència, tipologia, ubicació de les seus dels clubs, no s’han de fer publicitats, ni
apologia del consum, control d’accés i aforament dels clubs, tenir un horari d’obertura
comercial.
Són moltes coses que entenem que s’han de regular i, per tant, el nostre
posicionament a la moció dels quatre punts és votar favorablement en el punt número
1, primer, tercer i quart, i quant al segon, votem desfavorablement, perquè
estrictament aquí posa que la guàrdia urbana augmenti la pressió sobre els clubs de
fumadors, per evitar el tràfic de drogues, home, la guàrdia urbana ha d’actuar en
aquest control a tota la ciutat en què pugui haver-hi tràfic de drogues, no intentar
pensar que aquesta gent directament està fent un consum de drogues, perquè el que
estem intentant és legalitzar-ho.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, ara donaríem el torn al grup socialista, no sé qui vol començar, Sr. García
Mompel? Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR
Gracias Alcaldesa. Sr. Pérez, només per aclarir una cosa, el tema de Les Planes no li
va costar ni un euro a l’Ajuntament, el deute el tenen les persones que gestionaven,
la tenen viva encara i alguns estan pagant, lletra a lletra, per fer front a una mala
gestió en el seu moment, per tant, no barregem temes, perquè no fem cap favor a
ningú.
Bien, yo intervenía para argumentar el voto en contra del grupo municipal socialista a
esta moción sobre la situación del Polideportivo Municipal de Bellvitge, por dos
motivos: uno por el contenido de la moción, y otro por la forma. Especialmente por el
contenido del punto 2, en el que viene a decir algo así como que el Ayuntamiento, en
concepto de no se sabe todavía qué, pague las deudas generadas por la presunta
actuación irregular de un señor que, a la luz de lo conocido hasta ahora, ha
engañado y falseado, presuntamente, documentación, extractos bancarios,
certificados mercantiles y oficiales, etc, con un objetivo desconocido, pero fácilmente
imaginable. Y digo presuntamente todo el tiempo, porque como usted sabe, Sr. Díez
Crespo, son los jueces los que otorgan los títulos de delincuente, no el Ayuntamiento.
Por tanto, a mí me toca ser prudente, en todo caso la denuncia se ha presentado
cuando se ha tenido toda la documentación necesaria para poder hacerlo y no antes.
En todo caso, el Ayuntamiento ni puede, ni debe hacer lo que le pide esta moción y el
Ayuntamiento tampoco acepta la mayor, y es que ustedes dicen que los mecanismos
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de control no han funcionado y que son insuficientes. Fíjese si es así que el primero
que dio la voz de alarma y lo reconoce la propia denuncia, fue el Ayuntamiento, en su
momento, porque nos saltó una alarma y enseguida se pusieron los medios para
intentar tener la información y ver si realmente había un problema o no, en la gestión
por parte de una persona de esa entidad. Por tanto, quizás ustedes conozcan cuáles
son los mecanismos de control, pero existen y funcionan, posiblemente son
mejorables, si tiene usted alguna idea concreta será bienvenida, pero lo que sí que
está claro es que los mecanismos de control lo que no evitan, ni aquí, ni en ningún
sitio, ni en las Baleares, ni en la Comunidad Valenciana, es que haya gente que
intente engañar y estafar, eso no lo evita ningún mecanismo de control y ese es el
caso ante el que estamos en este momento.
El Ayuntamiento, en todo caso, actuará en todo momento guiado por los servicios
jurídicos de esta casa, por la Intervención Municipal y por la Secretaría Municipal, tal
y como nos vayan indicando. Y lo hará para garantizar tres cosas, una la garantía de
la buena prestación del servicio público deportivo en esa instalación y, por tanto, el
cumplimiento del contrato por parte de la Associació Esportiva Bellsport, el
polideportivo ni se va a cerrar, ni los usuarios van a notar ninguna merma en la
calidad de los servicios. Segundo, evidentemente, la garantía de los puestos de
trabajo de los trabajadores que desempeñan su labor allí, por cierto, me gustaría
saber cuál es esa carta, porque aquí hay varios trabajadores de Bellsport que no han
firmado ninguna carta y no sé en nombre de qué le han llevado a usted una carta en
nombre de los trabajadores, por tanto, me gustaría conocerla. Y tercero, la garantía
también de que la entidad Bellsport como tal, pueda seguir realizando su gran labor
social, como lleva haciendo durante 30 años en el barrio de Bellvitge, con esos casi
600 deportistas y todas sus familias detrás.
Y le decía que votábamos también en contra, por la forma, hace 15 días, y lo
recordaba el portavoz de Izquierda Unida, cuando se puso de manifiesto esa
situación, yo les convoqué, junto con el portavoz del grupo municipal, a una reunión,
para explicarles y responder a todas las dudas que surgieran, allí pudieron preguntar
todo lo que quisieron, además les ofrecí la posibilidad de podernos sentar, de manera
más relajada, para analizar la situación de la gestión deportiva en la ciudad, con total
transparencia, todavía estoy dispuesto, Sr. Díez Crespo, mi teléfono es el 5060, por si
quiere concertar una visita para poder hacerlo. Pero sólo les pedí una cosa, al final de
la reunión, que le pedí que no utilizáramos este tema políticamente, porque más allá
de la repercusión que pueda tener para el gobierno municipal, detrás de Bellsport y
del Sergio Manzano hay mucha gente, muchos deportistas con sus familias, muchos
abonados, muchos trabajadores, que no renuncian a la nómina, que se aplaza, no
engañen, y un grupo de personas que dirigen esa entidad de manera desinteresada y
que bastante drama tienen con saber que les han engañado, como para que encima
ustedes los conviertan en el centro de debate de este Pleno y del circo mediático.
Por tanto, yo por responsabilidad no voy a especular en el Pleno sobre cifras, ni
conceptos, ni situaciones particulares sobre el futuro de la gestión del polideportivo.
En función de cómo se vayan sucediendo los acontecimientos, tomaremos
decisiones, conforme a los resultados de la auditoría, conforme a cómo avance la
denuncia, ya veremos si nos tenemos que sumar o no, conforme a la legalidad que
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establece el contrato y conforme a la realidad social y la importancia de Bellsport en
Bellvitge y en l’Hospitalet y, sobretodo, con responsabilidad, la misma de la que
adolecen ustedes al traer al Pleno una moción como esta. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Es para rechazar su moción sobre la Ley de unidad de
mercado, entendemos que es una propuesta de carácter ideológico, el mercado
español no está fragmentado, el mercado español tiene una serie de normas y, en
algunos casos, esas normas han podido parecer contradictorias, pero ustedes, de
paso, con este tema se han cargado el comité de mejora de regulación sobre libre
acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio, en el cual están la
administración central, la autonómica y la local, discutiendo sobre estos temas. Nos
sacan una Ley que entra en vigor prácticamente al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado, son ustedes el “expresillo de Miranda”, van ustedes
rápidos con estas cosas.
Pero la novedad estrella es la prevalencia de la regulación de la administración
territorial de origen, esto quiere decir que si una determinada empresa, por razones
de domiciliación, se radica en una comunidad autónoma y puede tener, de hecho
tiene la normativa de aquella comunidad autónoma, si se traslada a otra, continuará
con aquella normativa, con lo cual, se puede dar la paradoja de que en Hospitalet
tengamos 17 normativas, como 17 comunidades autónomas hay en España, sobre
una misma actividad económica. No sé dónde le ven ustedes la ventaja al tema.
Pero dicho eso, además invade competencias territoriales, invade el Estatuto de
Cataluña de una manera plena. Y, finalmente, decirles que esto me recuerda aquella
famosa discusión que hubo, ya que usted hablaba antes de parados, en el año 2009,
sobre la regulación en la Unión Europea de las condiciones laborales en origen, que
quería decir que muchísimos trabajadores irían a la rebaja de convenio, simplemente
por la comparación de la radicación de sus empresas en países donde esos
convenios fueran muchísimos más bajos.
Por tanto, hombre, no le vamos a dar el apoyo y desde luego no le vamos a hacer la
propaganda de la Ley de unidad de mercado.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Graells o la Sra. Dolors Fernández.
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SRA. FERNÁNDEZ
A veure Sra. Esplugas, votarem negativament a la proposta que vostè feia, perquè
simplement ha fet malament el càlcul i, a més a més, l’ha fet a la baixa, vostè ha pres
com a base pel càlcul dels requisits econòmics per obtenir una beca de menjador, la
del curs 2013-2014, i demà mateix al plenari del Consell Comarcal del Barcelonès
segurament es portaran a aprovació les bases per a la concessió de beques
menjador del curs 2014-2015 que superen econòmicament el topall de la proposta
que vostè fa, vostès estan representats al Consell.
Bé, doncs les rendes que es calculen, en funció, serà, de l’índex de renda de
suficiència de Catalunya, a més a més, es multiplica per 1,5 i, a més a més, se
sumen 1.500 euros per cada membre, tret del titular, aquesta és la proposta, Sra.
Esplugas, molt més a l’alta i molt menys “escassa i conformista” que la que vostès
plantegen, és molt menor que la que plantejarà demà el Consell.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, respecte a la moció del concerts de La Farga del “bueno, bonito y barato”, parlem
de model quan hem de dir qui paga, clarament, el model és l’habitual, un ajuntament
no té la capacitat, ni crec que l’hagi de tenir, perquè tenir tècnics, tenir contactes,
estar en les xarxes dels circuits d’aquests artistes de primer nivell i d’aquests
concerts, un ajuntament no té la capacitat i sempre s’ha d’externalitzar. Ara, hi ha un
model, s’inverteix 140.000 euros per garantir aquests concerts gratuïts, al nivell
d’aquests artistes de primer nivell del pop nacional, fem-ho, el caché d’aquest
artistes, posi vostè, ja li dic, aquest any o l’any passat, està entre 80.000 i 100.000
euros, això l’empresa no és la principal beneficiaria, en un concert d’aquestes
característiques qui cobra, doncs és la Sra. Malú, el Sr. Melendi, qui té aquest nivell o
les empreses que tinguin, però l’empresa que contracta no.
Per tant, després vostè afegeixi les depeses d’escenari, publicitat, taquillatge, etc, faci
comptes, perquè vostès multipliquen molt, però quan multipliquen el preu de les
entrades, vostè multiplicava per 22 euros, que és el que es cobra a l’usuari, però
multipliqui per 16, perquè a aquests 22 euros vostè li ha de treure el 21% de l’IVA que
vostès han introduït i han arruïnat el sector, el 10% de drets d’autor i, per tant, de 22 a
16. Amb el preu de les entrades l’any passat, tot just va arribar, i no va arribar, a
pagar el preu que cobraven aquests artistes, la resta s’ho ha d’organitzar l’empresa
cobrint altres despeses, i ja veurà vostè com el marge de negoci queda bastant
“reduïdet”. Jo li diria que el marge de negoci, sap on està en aquesta empresa? en
les consumicions que aconsegueix vendre en el bar que té al final de la sala. I aquí
acabem.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, està bé, però hi ha dues mocions en les quals no ens hem posicionat, que són la
número...crec que la 16 i la 19, en tot cas, en el segon torn explicarem la posició del
vot...

SR. BELVER
Si li sembla, en el segon torn expliquem el posicionament, però sí que diríem, en
aquest cas, que votarem en contra de ambdues.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, hem fet ja el posicionament, ara és el torn del Partit Popular si vol
tornar a intervenir, Sr...

SR. DÍEZ
Sí...

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment, havia demanat la Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, yo agradezco que la Sra. Fernández nos ilumine a
todos y nos diga al Partido Popular las cosas que están bien y las cosas que están
mal, nosotros hemos cogido como criterio el criterio que ustedes utilizan como
baremo económico para el IBI, si usted considera que es pobre, ahora tiene la
oportunidad de también incrementarlo de cara al IBI para el próximo ejercicio.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Bueno, referente a la moción de las entradas de los conciertos de primavera, bueno,
Sr. Salmerón, la moción no va del IVA, Sr. Graells, lo mismo le digo, no del IVA de la
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cultura, ni de los impuestos tan altos que se pagan en Hospitalet, ni del IBI tan alto
que pagamos, hablamos de los conciertos que son caros, que son caros y que en
otras ciudades son gratis.
Sr. Graells, queremos el mismo modelo que tiene Esplugues, que tiene El Prat, que
tiene Cornellà y que tiene Sant Boi, allí es gratis, aquí se les exige a los jóvenes 22
euros, pues queremos el mismo modelo. El año pasado en El Prat vinieron gente de
primera fila, Camela, La Pegatina, Boney M, Catarres; en Cornellà, Chambao, La
Pegatina y Dover; en Esplugas vino Merche y los Rebeldes; en Sant Boi, Celtas
Cortos y Alex Ubago, bueno vino gente de primer nivel.
Y luego, fíjense ustedes, con este modelo lo que conseguimos es que venga poca
gente, o sea, el año pasado, a pesar de tener un aforo potencial en estos conciertos
de 14.000 espectadores, porque había 7.000 espectadores de aforo máximo por
cada uno de los dos conciertos, las entradas vendidas fueron sólo de 5.171, o sea,
sólo el 30% del aforo potencial, esto es un fracaso.
Y, Sr. Graells, la empresa que hizo los conciertos el año pasado ganó dinero y la
prueba es que este año ha repetido, este año se han vuelto a presentar y ha vuelto a
ganar el concurso.
Con respecto a la moción del Sergio Manzano, dicen ustedes deslealtad, bueno, no
sé, yo la reunión aquella famosa, se la pedí a usted tres días antes, tres días antes yo
le dirigí un correo pidiéndole información, que nos habían llegado unas noticias del
Sergio Manzano, ya digo, desde hace mes y medio ya sabíamos estos temas, yo le
pedí a usted, por correo electrónico, una reunión, y usted en vez de darme una
explicación a mí, optó por darla al resto de portavoces, bueno. En aquella reunión
usted no nos explicó nada que no supiéramos, el único dato nuevo que añadió es
que esa misma mañana se había presentado una denuncia penal, es el único dato
nuevo que usted nos aportó.
Así que de deslealtad nada, somos la oposición, nos han elegido para que
fiscalicemos la acción del gobierno, para que los controlemos, no para que lleguemos
a pactos con ustedes, no para que lleguemos a componendas, no para que nos
callemos la boca, estamos aquí para denunciar estos temas. Esta es la grandeza de
la democracia, tener una oposición que denuncia, yo no sé de comunicación que se
hacen eco de estas denuncias.
No es un problema interno de la entidad, que uno de sus miembros ha engañado,
que parece usted que lo reduce todo a que aquí hay una persona que ha engañado a
la entidad, no es un problema de una entidad que recibe subvenciones públicas, que
recibe cerca de 250.000 euros al año, que es muy posible que parte del dinero que
se ha perdido, parte de ese dinero provenga de los fondos públicos, provenga de
estas subvenciones.
Bueno, otro tema, me parece muy lamentable, bueno, sus declaraciones de ayer en
El Mundo, usted acabó diciendo que los trabajadores no van a pagar el pato, pues
mire, de hecho ya lo están pagando, como usted sabe, son los que están pagando
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este agujero, son las personas a las que se les está reteniendo la nómina. Estamos
hablando de personas, de un grupo de personas, aquí nos hemos solidarizado antes
con los trabajadores de los Laboratorios Balagué, no entiendo porqué no nos
podemos solidarizar con los trabajadores del polideportivo Sergio Manzano, 75
familias que lo están pasando mal, que están cobrando la mitad de su nómina, Sr.
Alcázar, que muchas de estas personas no van a poder pagar la hipoteca, el alquiler,
están muchas personas en situación límite, no sé ¿se imagina usted lo que es pasar
con 500 euros un mes? Me imagino que no, porque usted gana 4.900 euros
mensuales, me imagino que a usted le debe costar saber esto. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
¿Alguien… alguna intervención más por parte del Partido Popular? Sí, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per al·lusions al Sr. Cristian, bé, jo li he de dir...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sr. Pérez, Sr. Salmerón o Sr. Esteve, han d’intervenir? No? D’acord, Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, jo li he de dir Sr. Cristian, el problema del poliesportiu
de Les Planes va ser per una mala gestió de control per part de l’Ajuntament, i va
haver aquell forat, i ara, passat el temps, no hem esmenat la plana, continuem en la
mateixa situació, escolti’m, posin fil a l’agulla, perquè si no d’aquí a tres anys tindrem
un altre i un altre i un altre, i és el que nosaltres critiquem.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Alcázar i Sr. Belver.

SR. ALCÁZAR
Sí, muy rápidamente, para que puedan hablar mis compañeros. Simplemente, Sr.
Pérez, no es verdad, es que no es cierto que no haya control, pero le vuelvo a decir,
por muchos controles que pongamos, no podemos evitar que haya gente que haga
de su labor, una labor de engaño y de estafa, eso no lo podremos evitar por mucho
que intentemos controlar. Controlamos hasta donde nos permite la Ley, hacemos
comisiones de seguimiento anuales, pedimos documentación trimestralmente, se
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hacen revisiones limitadas, que es lo que podemos hacer, y con esos datos, tenemos
la información que tenemos y por eso estamos sabiendo esto hoy y no de aquí a
cuatro años, porque hay mecanismos de control que están funcionando. Por tanto, lo
que no pueden evitar esos mecanismos es que haya gente que quiera delinquir, ese
es el problema y, eso, perdóneme usted, pero ejemplos tenemos en muchos casos,
antes he nombrado algunos y, por tanto, eso no lo vamos a poder evitar nunca.
Sr. Díez Crespo, los trabajadores, hay tres trabajadores que no están de acuerdo con
ese aplazamiento de la nómina, no renuncia a la nómina, aplazamiento, tres
exclusivamente de todos esos que dice usted. Ustedes no entienden lo que es
Bellsport, Bellsport no es una empresa, Bellsport no es una entidad al uso, Bellsport
es una entidad por la que ha pasado medio Bellvitge durante 30 años, que la gente
se la quiere y que la gente está dispuesta a hacer sacrificios para que esa entidad
pueda salir adelante y esa gestión pueda salir adelante. Yo sé que ustedes, con la
mentalidad cuadrada que les caracteriza, eso no lo pueden entender, pero esa es la
realidad de Bellsport y de Bellvitge, y seguramente como ustedes eso no lo
entienden, así les va también en esta ciudad.
Por tanto, evidentemente, deslealtad absoluta, y vuelvo a decirle, tiene usted mi
disposición a explicarle lo que quiera, no a través de los periódicos, yo no llamé al
periodista, seguramente ustedes sí que se encargaron de que les llegase esa
información, por tanto, yo no voy a hablar a través de los periódicos, yo voy a hablar
aquí y donde haga falta, dando las explicaciones que sean necesarias, pero con
lealtad.

SRA. ALCALDESSA
Lo siento Sr. Belver, pero había…, és que se li ha passat el torn Sr. Esteve, li he
demanat abans i han dit que no volien. Sí, Sr. Díez Crespo.

SR. DÍEZ
Sr. Alcázar, no son tres trabajadores, son muchos más de tres trabajadores, son
muchos más, hay muchas personas que tienen miedo y no quieren hablar, de hecho
mire, la carta famosa de los trabajadores, que no es de todos, es de un grupo de
trabajadores, acaba diciendo, esperemos que sepan entender el anonimato de esta
carta, tal y como está el tema no descartamos represalias, hay miedo entre los
trabajadores y, ya le digo, son bastantes más de tres personas. Nadie renuncia
voluntariamente, por muchas ideas altruistas que tenga, nadie renuncia
voluntariamente a parte de su sueldo y más en una situación en que lo están
pasando mal.
Sr. Alcázar, le voy a leer una parte de la carta esta famosa de los trabajadores, en la
que denuncian falta de mecanismos de control, dicen los trabajadores, y leo
textualmente: “La primera pregunta que nos hacemos todos es, cómo es posible que
durante tantísimo tiempo nadie de la dirección, ni sobretodo del área de Deportes, se
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diera cuenta de esta gravísima situación. Bueno, del Ayuntamiento no nos sorprende,
desde que la instalación pasó de La Farga a ser responsabilidad del área de
Deportes, el control y la supervisión ha brillado por su ausencia, de hecho ninguno de
nosotros hemos visto nunca a nadie por la instalación durante este tiempo.”
Los trabajadores intentaron hablar con usted, intentaron hablar con usted, sí, le
llamaron por teléfono y usted estaba en un Congreso en Zaragoza, en un Congreso
famoso en Zaragoza y, claro, los trabajadores se sorprendieron que el Congreso
trataba de, bueno, de los deportes, y de la gestión municipal, sí, la conferencia que
los responsables del área de Deportes del Ayuntamiento, llevaba por título
“Seguimiento de las concesiones administrativas de los grandes equipamientos
deportivos de la ciudad de Hospitalet”. Bien, los trabajadores dicen: “Es
absolutamente sangrante y repugnante que mientras más de 75 trabajadores y sus
respectivas familias están pendientes de un hilo y a punto de perder su trabajo, estas
personas se pavoneen haciendo ver que saben de lo que hablan, que poca
vergüenza, que cara duras, que mediocres, que falta de profesionalidad, que
impotencia sentimos.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que ha quedat suficientment explicades les posicions i, en fi, ja s’ha
acabat el debat. Passem al següent bloc de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 14, 15, 16, 17, 18 i 19;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 14.- DE APOYO A LA LEY DE UNIDAD DE MERCADO. Ha estat
rebutjada amb 18 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i amb
1 vot d’abstenció del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 15.- CRITERIOS BECA COMEDOR. Ha estat rebutjada amb 18 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 7 vots a favor dels representants del PP,
Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC,
Sr. Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.
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MOCIÓ 16.- SOLICITANDO AL ADIF LA INSTALACIÓN DE PANTALLAS
ACÚSTICAS. Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSCPM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez; assistents presents en
el moment de la votació.

MOCIÓ 17.- PARA ABARATAR EL PRECIO DE LAS ENTRADAS DE LOS
CONCIERTOS DE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA. Ha estat rebutjada amb 14 vots
en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC,
Sr. Sánchez; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 18.- RELATIVA A LA GESTIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
BELLVITGE SERGIO MANZANO. Ha estat rebutjada amb 12 vots en contra dels
representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC,
Sr. Sánchez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 19.CIUTAT.

DEMANANT LA REGULACIÓ DELS CLUBS DE CÀNNABIS A LA

Atès que a la nostra ciutat no hi ha cap local amb llicència concedida com a Club de
Fumadors. N’hi ha tres que estan pendents d’emetre l’informe tècnic i sis que tenen
informe tècnic desfavorable i, per tant, si no s’adeqüen, es procedirà al tancament del
local en el termini establert, així com d’altres que poden existir sense cap tipus
d’autorització de l’Ajuntament.
Atès que estan proliferant a la nostra ciutat els Clubs de fumadors, que aprofiten la
falta de regulació per a aquestes activitats per a establir-se per a fumar cànnabis.
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Atès que altres ajuntaments, com l’Ajuntament de Barcelona, tindran enllestit abans
de juny un Protocol per ordenar aquestes Associacions, que hauran de complir uns
Estatuts i unes normes administratives.
Atès que seria desitjable que es comprovés els Estatuts d’aquestes Entitats i es
fiscalitzés l’estricte compliment de l’autoconsum.
Atès que regular aquestes activitats a la nostra ciutat per part de l’Ajuntament pot
resultar imprescindible, a fi de que aquests locals no es converteixin en punts de
venda i distribució de drogues, amb les molèsties d’inseguretat i sorolls que
ocasionen als veïns.
Atès que un Estudi realitzat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona conclou que
els escolars d’una mitjana d’edat de 15 anys ja havien provat el Cànnabis i que cada
cop la joventut comença a iniciar-se en les drogues a edats més joves.
Atès que està demostrat que el consum de Cànnabis produeix alteracions com
pèrdua de memòria, falta de concentració, i tristesa, que poden arribar a ser
veritables trastorns mentals.
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 rebutjat el punt Primer amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, 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 amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiï redactar un pla d’usos, establint
una normativa específica per als Clubs de Fumadors, per evitar que es
converteixin en punts de venda i distribució de Cànnabis, així com un Protocol
d’actuació per controlar els seus Estatuts i vigilar el seu compliment.
b) Ha estat rebutjat el punt Segon amb 18 vots en contra 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 amb 7 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río, Alonso,
Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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Segon.- Que la Guàrdia Urbana augmenti la pressió sobre els Clubs de Fumadors
per evitar el tràfic de drogues.
c) Ha estat rebutjat el punt Tercer amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Demanar a la Generalitat la regulació dels Clubs Cànnabics a nivell de tot
Catalunya.
d) Ha estat rebutjat el punt Quart amb 14 vots en contra dels representants del
PSC-PM, 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 amb 11 vots a favor dels representants del PP, Srs/es.
del Río, Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat i als grups
polítics representats al nostre Ajuntament.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat rebutjada
pel Ple de l’Ajuntament.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de Convergència
i Unió, números 20, 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:

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

Essent les 20.20 hores, abandona la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor del
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció, la que fa referència a la vigilància i el control
de la zona del Polígon Famades, podríem dir que, lamentablement, esdevé gairebé
un clàssic, i esdevé un clàssic, perquè és un tema que no està resolt. I a nosaltres
ens ha vingut a veure de nou els veïns de la zona, preocupats perquè torna a venir el
bon temps, això vol dir que s’obriran les finestres i que, per tant, tot el soroll que
senten habitualment al llarg de l’any, doncs en l’època del bon temps les coses
empitjoren.
És en aquest sentit que nosaltres, doncs tornem a demanar un diàleg amb
l’Ajuntament de Cornellà, per mirar de fer possible el trasllat d’aquestes discoteques i
com a mínim aplicar les noves mesures de vigilància i de control a la zona de les
discoteques de Famades, així com incrementar i/o reforçar les ja existents, per tal de
reduir al màxim les possibles molèsties que ja pateixen els veïns i més que ho patiran
de cara a l’estiu. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. En el Ple del 26 de novembre passat, es va aprovar, amb el
vot favorable del nostre grup polític, el conveni de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament, per a l’encàrrec de la gestió i el
manteniment dels parcs de Bellvitge i de Les Planes, que en la seva clàusula tercera
apartat e) ens ve a dir que les inversions a realitzar en el parc seran acordades per
l’Ajuntament i l’Àrea, 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.
A què ve aquesta menció, ve aquesta menció a què hi ha una sèrie de mancances i
millores a fer en les instal·lacions d’aquests dos parcs metropolitans, per la qual cosa
proposem:
Que el Govern de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona es posin d’acord i
estudiïn i portin a terme la creació, en aquest dos parcs, d’un mínim de tres àrees de
jocs infantils, d’edat de 0 a 5 anys, 6 a 12 anys, i a partir de 12 anys.
També la creació d’una pista tancada i/o un camí adequat per a la pràctica del
patinatge i un circuit i aparells de gimnàstica pels múltiples nombrosos practicants de
“jogging”.
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Contemplar també la possibilitat del tancament d’aquest dos parcs urbans, a efectes
de regular per horari del seu, que evitaria activitats de vandalisme per la nit i
possibilitaria la implantació d’una jardineria mes elaborada, així com també d’un tipus
de mobiliari propi d’aquests espais, que serien escultures d’artistes locals o també
fons d’aigua decoratives.
També demanem la creació en el parc de Bellvitge d’un recinte tancat per a gossos,
de les característiques que hi ha al parc de Les Planes. Per quina raó? Perquè a
partir d’una certa hora del vespre el parc de Bellvitge es transforma en un gran pipican, tot ell.
Per altra banda, demanem col·locar tanques per evitar que aquests animals, en les
àrees de jocs infantils existents ara, a tots dos parcs puguin accedir-hi.
I, per últim, demanem no permetre l’accés de motocicletes i vehicles privats no
autoritzats, als parcs, ja que tot i estar senyalitzada aquesta prohibició en el parc de
Les Planes, no es compleix, ja que actualment accedeixen al recinte pel carrer
Menéndez Pidal on hi ha una senyalització de prohibit circular molt clara i fins arriben
a les pistes de petanca que hi ha allà i allà estacionen.
I també demanem que es doni compte d’aquests acords presos a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i a les entitats indicades a la moció. Gràcies.

Essent les 20.22 hores, abandona la sessió el Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SRA. CLAR
Pel que fa referència a la moció número 22, en la qual es demanen unes millores a la
zona de la plaça Europa, aquesta moció neix de la demanda d’una associació
d’empresaris que està ubicada a la zona de la plaça Europa, una associació
d’empresaris nova i recent, com podríem dir que és tota la zona de la plaça Europa.
Tenim la gran sort que tenim la plaça Europa ubicada al “meollo” del que podríem dir
que és la nova part del que és la Fira de Barcelona Hospitalet. En aquest últim
congrés de telefonia mòbil, doncs s’ha posat de manifest que hi ha una sèrie de
problemes de mobilitat en aquesta zona i aquests empresaris s’han posat en contacte
amb nosaltres per comunicar-nos una sèrie de mancances que ells creuen que
s’estan generant en aquesta zona.
Valdria la pena mirar de solucionar-les, perquè és un gran aparador de la nostra
ciutat la plaça Europa i tenim la sort, gràcies a la feina que s’està fent des de
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l’Ajuntament, des de l’associació d’empresaris, etc, que hi ha noves empreses i cada
vegada empreses importants, que s’estan ubicant en aquesta zona, i val la pena
mirar de posar les coses fàcils per a l’empresa, per a la gent que hi treballa en
aquestes empreses i per a la gent que ha d’anar a fer visites, negocis, al lloc on estan
ubicades aquestes empreses.
Concretament les coses que demanem és que s’estudiï la possibilitat fer un pla de
millora de la neteja i de la seguretat de la zona, que s’estudiï també la creació de
places d’aparcament en superfície de forma gratuïta, això és una mancança que
demanen sobretot els treballadors de la zona, degut també a una altra..., està
relacionat directament amb un altre dels punts de la moció, que és el tema demanar a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona que estudiï la possibilitat de tornar a posar el L72
que donava servei a aquesta zona i tornar als horaris que tenia anteriorment elL79,
que també dóna servei a aquesta zona. I, per últim, l’última demanda seria millorar la
senyalització de la zona del Polígon Pedrosa, perquè no està prou clara la indicació
dels carrers i és fàcil perdre’s per aquesta zona.

Essent les 20.25 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup municipal del Partit Popular.

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

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Lamentablemente, se trae una vez más una moción sobre
Can Famades y decimos lamentablemente, porque esto significa que la situación a
penas ha mejorado, pese que la concurrencia en las discotecas ha bajado en
invierno, la conflictividad sigue siendo muy alta. Ya se sabe que las discotecas están
ubicadas físicamente en Cornellà, pero quienes sufren los problemas son los vecinos
de Hospitalet.
Desde Plataforma per Cataluña pensamos que hay que incrementar infinitamente
más las medidas de presión y control que se hacen en la zona de Hospitalet, que
atraviesa esta gente para llegar a las discotecas. Acabamos de terminar el invierno,
cuando aún hace frío, pero pensamos que en verano en esta zona habrá mucha más
concurrencia y muchos vecinos querrán tener la ventana abierta para no sufrir el calor
y si no atajamos este problema ahora, en verano va a ser una situación mucho más
conflictiva.
Suponemos que el Partido Socialista dirá que se hace todo lo posible para solucionar
este problema, pero si esto es todo lo posible, hay que decirles que no es suficiente
y, por tanto, demuestran su incapacidad para solventar los problemas de inseguridad
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y de incivismo para en la ciudad. Y Can Famades sólo es otro ejemplo más al que
hay que sumar La Florida, Pubilla Cases, La Torrassa o más reciente Bellvitge.
Hay que apuntar que aunque las discotecas están radicadas en Cornellà, en Cornellà
también gobierna el Partido Socialista que es el que podría hacer cumplir su cierre.
CiU nos pide efectivamente dialogar con el Ayuntamiento de Cornellà, pero lo que
hay que hacer es exigirle el cierre.
Y lo que está claro es que debemos dotar a nuestra guardia urbana de más efectivos
y más medios, para poder hacer efectiva esta función y garantizar la seguridad y el
civismo en esta zona.
Respecto a las otras dos mociones, también votaremos favorablemente.

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

SRA. PEREA
Molt bé, té la paraula Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

SR. SALMERÓN
Gràcies Sra. Perea. Votem en contra de les mocions de Convergència i Unió, la
primera si no coneguéssim la situació, doncs realment és una moció que qualsevol
que no conegui en profunditat la situació, doncs podria dir que és una moció
assenyada i no dic que no ho sigui i que no tingui una raó de fons i una bona voluntat.
El que passa és que qualsevol de les dues propostes dels acords de la moció,
qualsevol de les dues no soluciona el problema de fons que tenim allà, per tant,
podríem avui aprovar aquesta moció i l’endemà estaríem exactament igual que estem
avui, perquè el problema de fons és que les discoteques estan, que ens agradi o no i
no ens agrada, estan legalment ubicades, hi ha una Sentència, en ferm, del Tribunal
Superior de Catalunya que diu que estan legalment instal·lades allà.
I, per tant, per què votem en contra, doncs perquè el diàleg amb l’Ajuntament de
Cornellà existeix a tots els nivells, de coordinació policial, de districtes, etc, i perquè
entenem que estem posant, i aquí no vull diferenciar guàrdia urbana, mossos
d’esquadra, pel coneixement que tenim, doncs estem posant tot el que tenim a
l’abast, tant la guàrdia urbana, com mossos d’esquadra, com policia de Cornellà, i no
és aquí el moment de posar o treure medalles, s’està posant tot el que tenim a
l’abast. La situació no és la mateixa que fa dos anys, ni tres, jo crec que també hem
de ser justos en aquest sentit, però òbviament hi ha alguns establiments, alguna
discoteca en particular, doncs que atreu un tipus de públic que és conflictiu i això la
gent ho sap i els veïns ho saben i ho pateixen cada cap de setmana.
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La situació és continuar governant aquesta situació, amb tot el que tenim a l’abast,
segurament tot és millorable i si es poden posar més recursos, s’ha d’intentar posar
més recursos i més mesures de control, i continuar exercint el control i la pressió,
perquè en definitiva, doncs poder governar aquesta situació, però no obviem una
realitat, que per molt que l’Ajuntament de Cornellà, jo ho desconec, encara que
l’Ajuntament de Cornellà volgués treure les discoteques d’allà, les discoteques són
legals i per molt que un ajuntament no estigui d’acord, nosaltres també tenim
activitats a la ciutat que no ens agraden, però si són legals no podem fer res en
contra, per tant, no ens toca més que en aquest sentit, doncs treballar en aquest
sentit.
Aquí està també l’Associació de Veïns del Centre, periòdicament tenim reunions amb
l’Associació de Veïns i totes les forces de seguretat, per fer el seguiment de cóm hem
de millorar la situació i de cara a l’estiu, doncs sens dubte, hem d’incrementar el
treball que es faci, per reduir a la mínima expressió, però la situació és molt complexa
i no se soluciona amb una moció, malauradament, ja ens agradaria.
Sobre les següents dues mocions, jo crec que són, nosaltres pensem que són
mocions que aterren en un nivell molt concret, que se’ns escapa, sincerament, en el
Ple, jo crec que són mocions que serien treballables en el marc d’un Consell de
Districte, per exemple, no tenim ara criteri per saber si al parc de Bellvitge s’han de
fer una, dues, o tres zones infantils, si la tanca dels gossos s’ha de..., jo penso que
això hi ha espais de participació dels quals ens estem dotant, el Consell de Districte,
que es poden crear grups de treball de millora, amb les entitats del barri, Associació
de Veïns, i que hauria de ser l’àmbit per veure amb el diàleg que existeix amb l’Àrea
Metropolitana, perquè és un diàleg viu que existeix entre Ajuntament i Àrea
Metropolitana, doncs veure quines coses es poden millorar en la gestió dels parcs i,
per tant, penso que s’escapen en aquest Ple. Per aquest motiu, doncs votem en
contra d’aquestes mocions, suggerint que siguin tractades en els òrgans de
participació que tenim a l’Ajuntament.

SRA. PEREA
Molt bé, moltes gràcies. Per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, muchas gracias. La moción que hace referencia al Polígono Famades, esta es
una moción que cada año viene y en varias ocasiones inclusive, y siempre el Partido
Popular ha estado apoyando a los vecinos. Creemos que tienen un problema, un
problema serio, que afecta a su calidad de vida, que afecta a su seguridad, que
afecta a su convivencia, que afecta a la limpieza, y que no se sabe encontrar una
solución. Creemos que, en gran medida, por la insolidaridad, en este caso, del
Ayuntamiento de Cornellà, y el problema es nuestro, el problema lo tiene Hospitalet,
pero los beneficios los tiene Cornellà, porque, claro, lo que ingresa, vía impuestos,
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esta discoteca, eso se lo queda Cornellà y nosotros tenemos que pagar aquí la
seguridad, la limpieza, y nuestro vecinos aguantar y soportar, pues determinadas
actitudes de estos incívicos.
Yo creo y además le propongo a Convergència i Unió, que esta moción la traslade
también al Consejo de Distrito, yo creo que es una de aquellas mociones que son
quizás importantes para tratar ahí, y que invite, que seguramente lo hará, no
solamente al Pleno, seguramente también lo hará en el Consejo de Distrito, que
vayan los vecinos y que hablen y se posicionen, yo creo que sería muy interesante
conocerlo y a mí me gustaría, pues que el propio Presidente del Consejo de Distrito
no tuviera una actitud resignada, que es lo que me ha parecido, sino que tuviera una
actitud más proactiva y más solidaria con los vecinos de Hospitalet y a lo mejor hasta
un poquito menos con las empresas de Cornellà, quien lo iba a decir esto.
Y respecto a la moción 21 y 22, también votamos a favor.

Essent les 20.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antonio Bermudo Ávila, regidor
del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix, surt de la
sessió la Sra. M. Dolors Fernández Bosch, regidora del grup municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

SRA. PEREA
Molt bé, pel Partit Socialista, si us plau.

SR. BONALS
Bé, jo donaré resposta a la moció relacionada amb les discoteques de Famades. Bé,
el primer que vull és agrair el reconeixement per part de tots que estem parlant
d’unes discoteques veïnes de la ciutat de Cornellà, també s’ha fet referència que
aquestes discoteques han tingut una Sentència judicial, per tant, des del punt de vista
legal estan en una situació legal. En aquest Ajuntament ens hem pronunciat d’una
manera reiterada, que evidentment si fos per voluntat d’aquest Ajuntament, aquestes
discoteques ens agradaria que estiguessin tancades, però la realitat objectiva és que
a l’Ajuntament de Cornellà, els costos econòmics que suposo que li significaria el
tancar aquestes discoteques, serien també molt importants.
Per tant, què està fent l’Ajuntament, intentar governar i gestionar el problema, amb
els recursos disponibles en cada moment. Els cap de setmana o quan les
discoteques estan obertes, a partir de la mesa de coordinació policial, s’estableixen
una priorització de recursos i assignació de recursos, no només de la guàrdia urbana
de l'Hospitalet, sinó també de la guàrdia urbana de Cornellà, evidentment a la part de
Cornellà, dels mossos d’esquadra de la part de Cornellà i dels mossos d’esquadra a
la part de l'Hospitalet. Es garanteix una presència permanent dels recursos policials
durant l’hora d’inici i a les dues hores finals, quan el públic d’aquestes discoteques es
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desplaça per anar a accedir al transport públic. A part d’això, s’han anat fent accions
dissuasòries de manera esporàdica, també incorporant un altre cos policial, que és el
cos nacional de policia, per treballar els temes relacionats amb l’estrangeria.
El que he de dir que a la guàrdia urbana, a la mesa de coordinació policial,
setmanalment és on s’estableixen les prioritats i els recursos disponibles i la seva
assignació a tota la ciutat, evidentment Famades és molt important i dediquem molts
recursos, però la ciutat és més que Famades, i també hem de destinar recursos
policials, nosaltres i el mossos d’esquadra, a d’altres zones de la ciutat, per què,
perquè la nit dels caps de setmana és una nit de molta vida a la nostra ciutat, que
requereix una àmplia presència policial, per assegurar la tranquil·litat, el màxim de
tranquil·litat possible a tot el conjunt dels veïns. I aquí continuarem treballant, hem
treballat a l’hivern i quan arribi el bon temps també s’aniran assignant recursos en
funció de les necessitats i, lògicament, de les disponibilitats. I en això no afluixarem,
els nostre compromís és ferm, és constant, continuarem dedicant recursos,
continuarem fent el màxim esforç per intentar pal·liar al màxim les molèsties que es
generen, no només en aquestes discoteques, sinó també en d’altres discoteques de
la nostra ciutat que també generen, a través de l’activitat lúdica que practiquen,
també molèsties al nostre veïnat. Aquest compromís és permanent i continuarem fent
el màxim esforç per mirar de governar aquest problema.

SRA. PEREA
Molt bé, Sr. García Mompel, té la paraula.

SR. GARCÍA
Respecte a la moció número 22, jo crec que en això coincideixo amb el portaveu
d’Esquerra Unida i Alternativa, en el sentit de dir que penso que és més aviat una
moció, un plantejament que podia anar a un Consell de Districte. Nosaltres hem basat
el no recolzament d’aquesta moció, el refús a aquesta moció, en el sentit que jo crec
que és fruit de l’opinió d’una persona que en un moment donat ha pogut expressar
això, però crec que també del desconeixement o d’un cert desconeixement.
S’ha fet un seguiment, s’està fent un seguiment, sobre la neteja d’aquesta part de la
ciutat, evidentment tot es pot millorar, però és de les més correctes que n’hi ha a la
ciutat.
En el punt número 2 ens parla de les places d’aparcament en superfície gratuïtes, el
model d’aquest barri no contempla les places d’aparcament ja d’origen, al carrer,
evidentment n’hi ha places sota superfície que poden ser utilitzades, evidentment no
són gratuïtes.
La millora de la senyalització està pendent d’un projecte, que actualment s’està
redactant per part de l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic, de senyalització de tota la
ciutat i amb especial incidència a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, d’aquesta zona.
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També perquè surti en el famós mapa per Internet, Google, perquè surti també d’una
manera ben reflectida en les tecnologies de la informació modernes.
Respecte a la línia d’autobús 72 i 79, i coincidint, jo crec que, en aquest sentit, estem
parlant amb l’Àrea Metropolitana perquè això sigui possible i tornar a què aquestes
dues línies hi puguin tornar al model antic que tenien. No obstant això, el model
ortogonal que es va aprovar en el seu dia, per a tota l’àrea metropolitana, suposava
que algunes de les línies més perifèriques, com el cas d’aquestes dues, perdien
serveis. Malgrat això, s’està parlant amb l’Àrea Metropolitana.
Per a la resta, jo crec que es pot matisar molt, però tampoc ens podem moure per
unes opinions tot el raonables que puguin ser, en aquest cas, perquè n’hi ha una
taula general en la qual les associacions empresarials, sindicals i la pròpia
administració local, ens movem constantment, jo no havia sentit aquesta opinió mai,
de sobte me la vaig trobar i, evidentment, penso que és una opinió que hem de fer
cas, hem de mirar a veure que diuen els empresaris que estan allà a la zona, però és
la primera vegada que em vaig trobar aquestes opinions i me les vaig trobar en un
escrit. Gràcies.

Essent les 20.40 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. M. Dolors Fernández Bosch i
el Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidors del grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

SRA. PEREA
Molt bé, té la paraula el Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Perea, pel posicionament respecte de la moció número 21, votaríem en
contra, i votaríem en contra bàsicament per un parell de qüestions. Una, el treball,
com vostè deia Sr. Pérez, evidentment el fem de manera coordinada amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, perquè aquests parcs són parcs metropolitans,
diguéssim, que estan sota la seva titularitat i, per tant, ells fan el manteniment i
demés.
Però, evidentment, l’acord o el que es fa o es deixa de fer dins dels parcs, sempre
sorgeix de l’activitat del propi Ajuntament, del propi Ajuntament i de la ciutat, o sigui,
nosaltres per acordar les inversions que fem en el parc de Les Planes o en el parc de
Bellvitge, que vostè planteja aquí, com en qualsevol altre indret de la ciutat, parlem
amb les associacions, parlem amb els veïns, amb les regidories de districte, i amb
tots ells intentem, quadrant amb els pressupostos, perquè no ens enganyem i
sobretot no oblidem una cosa, sigui l’Àrea Metropolitana, sigui l’Ajuntament, sigui qui
sigui, no deixen de ser diners de la ciutat, diners de l’Ajuntament, per tant, aquestes
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inversions són inversions decidides per l’Ajuntament, que executa, com sigui, com
vostè explicava en el conveni, executa una administració o una altra.
Però, per exemple, vostè que és membre del Consell de Districte de Bellvitge, sap
que en el Pla d’Inversions per aquest any, està fer la zona d’esbarjo per a gossos al
parc de Bellvitge, això va ser al mes d’octubre de l’any passat que ja ho vam aportar,
o sigui, ja es proposa, ja anem fent, ja anem avançant amb les inversions, jo si al final
en el parc de Les Planes hem de fer tres zones més d’esbarjo per a nens o no, doncs
no ho sé, parlem-ne, perquè nosaltres tenim també plantejats amb l’Àrea
Metropolitana, altres inversions de millora en aquell parc, que segurament a tot no es
podrà arribar i acabarem entre tots acabant de prioritzar. Però també, com deia el Sr.
Salmerón, segurament aquests debats que, a més a més, enriquirien molt més,
perquè generarien molta més participació, jo crec que valdria la pena que els
traslladéssim en el si dels consells de districte.

Essent les 20.43 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup municipal del
Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Bé, d’acord, hi ha alguna intervenció més? Per part de Convergència i Unió? Sr.
Pérez.

SR. PÉREZ
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, d’acord, miri, jo els hi faig la proposta que vostès
mateixos han manifestat, que el Sr. Bermudo, ja que tenim aquí el Sr. Bermudo i el
Sr. Castro, presidents del Consell de Districte de La Florida i de Bellvitge, que en la
propera reunió fiquin a l’Ordre del Dia, facin el plantejament d’aquesta moció, perquè
siguin els ciutadans, efectivament, com ha dit el Sr. Salmerón, com ha dit vostè Sr.
Belver, els que determinin quines són les prioritats en aquests parcs. Em sembla
perfecte, així que aquí llenço la meva proposta recollida de la seva i a veure si me la
volen admetre i jo els hi agrairé. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, hi ha alguna qüestió més? alguna paraula més? Doncs hauríem
finalitzat l’apartat de Convergència i Unió, passaríem al d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 20, 21 i 22; adoptant-se
els següents acords:
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MOCIÓ 20.- PER DEMANAR NOVES MESURES DE VIGILÀNCIA I DE CONTROL
A LA ZONA DEL POLÍGON FEMADES. Ha estat rebutjada amb 11 vots en contra
dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals, García, Castro,
Graells, Bermudo, Husillos i Sariñena; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar,
Monrós i Pérez; i del representant de PxC, Sr. Sánchez assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 21.- PER LA MILLORA DE PRESTACIONS DELS SERVEIS DELS
PARCS METROPOLITANS DE BELLVITGE I LES PLANES. Ha estat rebutjada amb
13 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC,
Sr. Sánchez assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 22.- DEMANAT MILLORES A LA ZONA DE LA PLAÇA EUROPA. Ha
estat rebutjada amb 11 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Belver,
Perea, Bonals, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos i Sariñena; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 10 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. del Río, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i del representant de PxC,
Sr. Sánchez; 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 23 i 24, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
presentem dues mocions, la primera d’elles sobre l’educació especial a la ciutat, fruit
de la preocupació que tenim respecte a cóm els darrers anys, doncs s’estan
implantant els recursos, s’estan distribuint els recursos en el nostre país, respecte a
molts temes, però especialment als temes educatius i especialment, dins d’aquí, als
d’educació especial.
Tots sabem que la finalitat principal de l’educació és dotar a les persones de recursos
personals, que els permetin desenvolupar-se íntegrament com a persones,
assegurant que tothom disposi de les mateixes oportunitats. Assegurar aquesta
igualtat d’oportunitats en els casos d’infants amb necessitats educatives especials,
específiques, és encara més imprescindible i, per tant, necessita, calen més recursos
específics per permetre que aquesta igualtat sigui real.
Però el context actual i les polítiques que s’estan aplicant des del govern de la
Generalitat, han significat una reducció generalitzada en el conjunt de l’educació, que
també, doncs afecta, i de forma molt especial, als dispositius de l’educació especial a
tot el país i també a l'Hospitalet. La reducció d’un 14% de les hores de vetlladors als
centres educatius, tot i que els infants amb la necessitat d’aquest servei no han
disminuït, els vetlladors són aquelles persones que atenen personalment a aquells
infants que no es poden valdre per si mateixos a dins de l’aula.
Un altre exemple, la negativa a proveir del servei de logopeda al centre d’educació
especial Escorça de l'Hospitalet, tot i ser un servei absolutament necessari, tal i com
el mateix Síndic de Greuges va manifestar a partir de la denúncia del cas d’una
família, o bé l’haver reduït el nombre de professionals a les Unitats de Suport a
l’Educació Especial, que són aquelles unitats en les quals es permet que els alumnes
que tenen alguna discapacitat, doncs puguin estar a les escoles ordinàries, ateses
per professors d’educació especial, doncs bé, aquest professors, que eren dos per
aula, dos per Unitat de Suport a l’Educació Especial ara són un i mig, una jornada i
mitja.
Per tant, altres exemples d’aquesta manca de política respecte als recursos de
l’educació especial, ha estat l’eliminació de la política de redistribució dels alumnes
d’aquestes característiques, al conjunt de centres de la ciutat, no només a les escoles
públiques, sinó també a les escoles concertades. Una política que vam aplicar durant
cinc cursos a la nostra ciutat, amb èxit, per tal de repartir, distribuir, equitativament
aquests alumnes amb necessitats educatives específiques en el conjunt dels centres,
gràcies als recursos que es transferien per part de la Generalitat a les escoles
concertades que acollien aquests alumnes.
Per tant, a totes aquestes dificultats, doncs s’afegeix una altra, que és que el
Departament d’Ensenyament, des de fa tres cursos, des del curs 2010-2011, doncs
no facilita dades estadístiques del nombre d’infants, que tenim a la ciutat, amb
necessitats educatives específiques, doncs s’han trencat els mecanismes de conèixer
quants són els alumnes que necessiten una educació específica a la nostra ciutat.
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Per tot això, el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
plantegem quatre acords, perquè siguin recolzats en aquest Ple:
Un, instar al Departament d’Ensenyament a què faciliti les dades estadístiques dels
infants amb necessitats educatives especials, que permetin analitzar de forma
rigorosa per atendre aquestes necessitats i poder fer una distribució equitativa entre
tots els centres.
Un segon acord que seria instar al mateix departament a què confeccioni un mapa de
l’educació especial, que coneguem quines són les necessitats a la nostra ciutat,
quantes places necessitem d’educació especial en els dos centres que tenim a la
ciutat, tant en el públic, com en el concertat, quantes Unitats de Suport a l’Educació
Especial necessitem, quants vetlladors necessitem i, per tant, que es faci un mapa
per tal que després, doncs el puguem complir, un mapa que hem demanat
reiteradament a la Taula Mixta de Planificació, que és l’òrgan de coordinació
educativa de l’Ajuntament i la Generalitat.
Un tercer acord seria instar també al departament a tornar a implementar la política
de redistribució dels alumnes amb necessitats educatives específiques, en tots els
centres de la ciutat, amb els recursos necessaris, amb aquells diners que s’oferien
per tal de poder fer aquesta política redistributiva.
I un quart i darrer acord, demanar també al Departament d’Ensenyament que doni
resposta urgent al cas de la necessitat del servei de logopeda al Centre Escorça i
l’ampliació de les hores de vetllador, que s’ha manifestat la necessitat en diversos
centres de la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies, molt breu. Aquesta moció és una moció que ens ve a partir d’una
demanda d’un col·lectiu de famílies i de persones, que estan aquí també presents al
Ple, d’una situació molt particular que són aquelles hipoteques que estan afectades
pel tipus impositiu de l’IRPH, una situació molt particular, però que estan patint un
greuge comparatiu molt important. Ens havien explicat quina situació tenen, després
també han demanat la paraula a través de l’Associació de Veïns de Sant Josep, i per
tant, seré breu, perquè puguin explicar-se, ells explicaran, doncs quina és la situació.
Però bàsicament estem parlant d’una situació d’un greuge comparatiu respecte a
aquells que tenen l’EURIBOR, que encara dificulta més a aquelles persones que no
poden fer front a la seva hipoteca per garantir el seu habitatge habitual, familiar, i
fonamentalment, el que situa aquest greuge comparatiu i encara el fa més greu i més
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punyent, és el fet que, com vostès saben, l’any 2009 la Unió Europea ja va considerar
els tipus de referència hipotecaria IRPH d’abans, IRPH Caixes, la CECA i Entitats,
com a sospitosos i fàcilment manipulables i va demanar als governs que suprimeixin
aquests tipus impositius i els substitueixi per l’EURIBOR, perquè és un sistema molt
més estable i més transparent.
Per aquest motiu, aquests col·lectius s’han organitzat, van demanar al govern de
l’Estat, a través de diferents iniciatives, que suprimeixin definitivament aquesta
situació, però lluny d’aquesta realitat, el govern de l’Estat que, en aquest cas, en
d’altres és sospitosament molt obedient amb la Unió Europea, però en aquest cas no,
a partir de la “Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”, aquesta
Llei el que fa és blindar aquest tipus impositiu i no complir el que demana la Unió
Europea.
És per aquest motiu que moltes famílies, doncs viuen situacions d’un greuge
comparatiu que pot ser de fins i tot 300 o 400 euros per família, mensualment,
respecte als que tenen altre tipus de càlcul de la seva hipoteca, i per aquest motiu,
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa proposem a l’Ajuntament
en Ple els següents acords:
En primer lloc, rebutjar i denunciar el manteniment d’uns tipus de referència abusius
mitjançant la Disposició Addicional Quinzena de la “Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización”.
En segon lloc, exigir al Govern de l’Estat la retirada d’aquesta Disposició Addicional
Quinzena de la Ley i exigir la tramitació urgent d’una reforma que, en la línia del que
demanen els afectats, substitueixi IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH
Entitats, per EURIBOR més un màxim d’un punt de referència.
Al tercer acord, elevem a les Associacions Municipalistes, la Federació de Municipis
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la FEMP, i traslladar al Síndic de
Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d’utilitzar totes les vies d’impugnació
disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta.
Quart, traslladar a les entitats bancàries que treballen a la ciutat, la voluntat del Ple de
l'Ajuntament de defensar els interessos de la ciutadania en aquest tema, i reclamar
un canvi a índex Euribor +1, a totes aquelles hipoteques afectades per l'IRPH.
Cinquè, impulsar des de l’Oficina Municipal d’Habitatge, l’assessorament a les
famílies afectades per aquest índex de referència i negociar amb les entitats
bancàries un canvi en aquest índex.
I sisè, donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, la Federación Española de
Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la Defensora del Poble, la Mesa del
Parlament de Catalunya, la Mesa del Congrés dels Diputats, l’Agrupació d’Afectats
per l’IRPH i la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques. Gràcies.

…/…

93

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, pel posicionament, Sr. Sánchez.

SR. SÁNCHEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Por parte del grupo municipal de Plataforma per Catalunya,
respecto a la moción sobre la educación especial, votaremos a favor, ya que
pensamos que uno de los grandes retos de nuestra sociedad debe ser conseguir que
nadie se quede atrás. Con una crisis de grandes dimensiones como la que estamos
viviendo, este reto se complica notablemente, pero el reto se vuelve más importante y
el compromiso social y político ha de redoblar sus esfuerzos para que ningún
ciudadano se quede atrás. Por supuesto, uno de los colectivos a los que no hay que
dejar atrás son las personas que necesitan una educación especial y sus familias,
que sufren en sus carnes el lado más crudo y duro de la crisis.
Como ya hemos hecho en otras ocasiones, reprobamos los recortes sociales del
actual gobierno de la Generalitat en materia de educación y nos unimos a la petición
de que cubra todas las necesidades detectadas en nuestra ciudad. Especialmente, la
ampliación de horas de “vetlladors”, una figura clave para tener un modelo de escuela
inclusiva en nuestra ciudad y que, como hemos dicho, nadie se quede atrás.
Respecto a la otra moción, la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Collado
Villalba, recoge las siguientes palabras: “Establecer el IRPH como índice de
sustitución del EURIBOR, resulta más perjudicial para el prestatario, lo que da lugar a
declarar dicho índice como abusivo.” Esta Sentencia supuso la suspensión de una
ejecución hipotecaria de una vivienda, por impago de la hipoteca, y uno de sus
argumentos es que esta clausula era abusiva.
Según los cálculos de “Societé Generale”, este índice, el IRPH, sirve de referencia
para un millón de hipotecas en España, los que tienen contratada una hipoteca con
este índice, pagan de media de unos 2.100 euros más al año, esto se acaba
traduciendo en más de 2.000 millones de euros de beneficios extra, cada año, para
las entidades financieras, a costa de los hipotecados.
Por nuestra parte, deseamos la mayor de las fortunas a todos los hipotecados que
están recurriendo a la vía judicial para liberarse del IRPH, que como algunos expertos
apuntan, es un índice susceptible de manipulación. Pero creemos que quien
principalmente va a actuar no son los juzgados, sino los gobernantes. La dictadura de
las entidades financieras, de esas entidades financieras responsables de aplicar
condiciones abusivas a sus clientes, como las cláusulas suelo, como el IRPH, esas
mismas entidades financieras que son responsables de la estafa de las preferentes,
de desahuciar a familias, y bueno, de aplicar la usura a miles de familias, creemos
que se ha de combatir, por eso esta moción nosotros la votaremos favorablemente,
pero pensamos que sólo es un parche, ya que nosotros apostamos por una banca
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pública y por derrocar la dictadura de las entidades financieras en nuestro país.
Gracias.

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

SRA. CLAR
Sí, jo faré el posicionament de la moció número 23 i el meu company, el Sr. Monrós,
farà el de la 24.
Començaré pel punt 4 del seu acord, li demanaria si us plau, doncs que el retiri, que
el retiri, perquè aquest punt està fora de lloc. Hi ha diferents maneres de fer les
coses, vostès tenen la seva fent mocions, criticant al govern de la Generalitat, i
nosaltres tenim la nostra que és anar treballant com a formiguetes, de mica en mica,
parlant amb un, parlant amb un altre, on està el problema, cóm es pot solucionar, etc.
Quan hem estat coneixedors, el grup municipal, del problema que n’hi havia al Centre
Escorça i dic el Centre Escorça, perquè no és un problema d’una nena, coneixem el
Centre Escorça, és un problema de tots els nens que n’hi ha al Centre Escorça, el
que vam fer és demanar una reunió amb l’equip directiu del Centre Escorça i
demanar una reunió amb els pares, que poguessin reunir-se amb nosaltres, del
Centre Escorça, volíem saber exactament quina era la necessitat i d’on venia aquest
problema.
Ens van posar en coneixement de quina era la dificultat, no es tracta, això ja ho
sabíem, que no es tracta de una logopeda per problemes de dicció dels alumnes,
sinó que és un problema molt més greu, a més a més, aquí hi havia una
incoherència, des del nostre punt de vista, gravíssima, perquè són nens que abans
d’arribar al Centre Escorça han estat tractats pel logopeda, perquè els seus informes
mèdics hagi ho requerien, que aquests nens tenien necessitat d’un logopeda i a
l’arribar a l’ensenyament, aquest logopeda, com els nens estan en una escola que no
arriba al número mínim de ràtio, segons el departament d’ensenyament, per tenir una
logopeda, automàticament perdia el centre la logopeda, i aquest nens, en
conseqüència, perdien un servei que és necessari per ells. Estem parlant de nens
que ho necessiten per deglutir, per poder empassar, tenen aquest problema, tenen,
entre d’altres, aquest problema.
El que vam fer des de Convergència i Unió i ho vam fer, fent-nos servir de la Sra.
Borràs i de la possibilitat que tenim una regidora que, a part de regidora, és diputada
del Parlament, i té la possibilitat de parlar directament amb els consellers, de la
mateixa manera que vostès també tenen diputats que poden parlar directament amb
els consellers, va ser que la Sra. Borràs es va començar a bellugar. Va explicar quin
centre era, ha convidat a un conseller i a una consellera a visitar aquest centre,
perquè el coneguin en primera persona, i s’ha trobat la manera de poder solucionar el
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problema i actualment ja tenen una logopeda, que no és d’Ensenyament, és de CAT
Salut, és del departament de Salut, però bé, el problema està solucionat i aquesta
logopeda donarà servei a tots i cadascun dels nens. Llavors, per això li demanava,
doncs que en aquesta moció, aquest punt de la moció, si us plau, que el retirin,
perquè és que no té sentit actualment.
De la mateixa manera, li puc dir que hi ha d’altres punts de la moció que, com a
mínim, el que es pot dir és que no són certs. Quan vostè parla del tema de la
distribució dels alumnes, vostè sap perfectament que aquesta política de la distribució
dels alumnes amb necessitats educatives específiques, es manté. Hi ha una proposta
de la Comissió de Garanties d’Escolarització, a la qual hi ha un representant d’aquest
Ajuntament, que jo intueixo que deu ser vostè Sr. Esteve, no estic segura, en la qual
s’ha aprovat que pel curs 2014-2015, hi hagin una sèrie de reserves de places per
aquests nens amb necessitats educatives especials, especials no, específiques,
vostè ho està reclamant, vostè sap que això ja s’està fent.
Vostè parla del manteniment de les persones dedicades al tema de l’educació
especial, que s’ha reduït mitja jornada, vostè sap, Sr. Esteve, que en el curs 20122013 es van incrementar en dues jornades, aquest curs s’ha reduït mitja, no perquè
s’hagi volgut reduir, sinó perquè les necessitats, per sort, al nostre municipi, s’havien
vist reduïdes. Vostè sap, Sr. Esteve, que no hi ha ni un sol nen a la nostra ciutat, amb
necessitats educatives específiques, que no estigui actualment, no tingui actualment
una resposta de part del departament d’Ensenyament, vostè sap perfectament que
aquestes necessitats estan cobertes a la nostra ciutat. Llavors, la moció aquesta la
considerem, com a mínim, oportunista, i no la compartim ni el més mínim i per això la
votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la resta, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS
Sí, quant a la moció dels bancs, manifestar el següent: Convergència i Unió va
registrar una proposició no de Llei el passat setembre de 2013, en la qual demanava
al Banc d’Espanya que revisés d’ofici totes les clàusules del contractes de préstecs i
d’hipoteques, amb l’objectiu d’identificar les clàusules que poden ser considerades
abusives arran la normativa vigent de la jurisprudència.
En aquesta iniciativa recorda que el Tribunal Suprem ha declarat nul·les les clàusules
tan sols de préstecs hipotecaris, en les que el consumidor no hagués rebut suficient
informació i transparència en la contractació i també les clàusules que estableixen
tipus d’interès de demora excessivament elevats en els procediments hipotecaris.
Cal, per tant, que el Banc d’Espanya clarifiqui de forma imminent les clàusules de
contractes de préstecs i crèdits hipotecaris vigents, que hagin de ser considerades
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abusives, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, amb l’objectiu de facilitar la
seva eliminació i adequar els contractes de crèdit i préstecs hipotecaris, a la
Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Per aquests motius, votarem a favor de la moció.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Votamos a favor de la moción que se refiere a la
educación especial en la ciudad y vamos a votar en contra de la siguiente moción.
El índice de referencia de préstamos hipotecarios, tal y como indica la Ley 14/2013,
de 27 de septiembre, está sometido a un proceso de transición, donde van a
desaparecer los índices de referencia, en algunos casos ese cambio se producirá por
aquel índice que ya estipule el propio contrato y, en caso que no sea así, se hará en
relación a un índice de referencia de préstamos hipotecarios del conjunto de
entidades de crédito y luego con un más, menos, un diferencial igual a la media de
las diferencias del tipo que desaparece y el índice de referencia de entidades.
A nosotros nos causa sorpresa que nos lo traigan justo ahora en 2014, cuando son
menos las ejecuciones hipotecarias que se producen, y no lo hubieran traído en
2010, cuando se produjeron 93.622 ejecuciones hipotecarias, o en 2009, cuando se
produjeron 93.319 ejecuciones hipotecarias, o en 2008, cuando se produjeron
58.686.
Y nos sorprenden que lo traigan ahora y hablen de agravio comparativo, cuando sí,
por ejemplo, en el año 2008 el IRPH CECA estaba en el 7%, ahora está en el 6%, por
lo tanto, el agravio se ha reducido. En el año 2008, el IRPH Bancos estaba en el
6,15%, ahora está casi a la mitad, 3,27%, se ha reducido el agravio. En el año 2008,
el IRPH Cajas estaba en el 6,33%, ahora está en el 3,94% casi la mitad. Y, por
último, el IRPH Conjunto de Entidades era del 6,25% y ahora es del 3,20%, casi la
mitad.
Por tanto, si usted me habla de agravio comparativo, sería más lógico que usted
hubiera traído la moción en el 2008, que efectivamente el agravio comparativo era el
doble que el que es ahora. Por tanto, yo no sé donde estaban ustedes en el año
2008, donde se había producido ciertamente este agravio comparativo y donde el
nivel de ejecuciones hipotecarias era mucho más que la actual, que eran 58.686.
Y me sorprende que usted diga, oiga, mire, es que la culpa la tiene el PP, no pues
esto es del año 2009, oiga, en el 2009 gobernaba el Partido Socialista, pues oiga, se
le ha olvidado, usted nos critica a nosotros porque no aplicamos una directiva
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europea, una orden europea, pero claro, cuando se refiere a su socio europeo,
parece que la memoria le falla, porque en el 2009 estaba el Partido Socialista, en el
2010 estaba el Partido Socialista, en el 2011 estaba el Partido Socialista, y mire usted
por dónde, yo no recuerdo ninguna moción que haya traído usted en esas fechas,
respecto a esta cuestión.

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

SR. SALMERÓN
Muy breve, la primera vez que este grupo político trajo una moción sobre las
ejecuciones hipotecarias gobernaba…

SRA. ALCALDESSA
Perdón Sr. Salmerón, es que no se ha posicionado el grupo socialista, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Jo parlaria de la moció...

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Belver ara ja està una mica en crisi, perquè no l’hem deixat parlar en les
anteriors mocions i en aquesta tampoc, vinga, Sr. Graells.

SR. GRAELLS
Sí, la moció sobre l’educació especial a la ciutat, dir que política de fet és prioritzar, fa
un moment, fa una estoneta, en la moció dels concerts de les Festes de Primavera, el
grup del Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, ens estava demanant
que gastéssim més de 100 euros més, perquè durant una hora o dues hores, els
ciutadans puguin gaudir gratuïtament del gran Rosendo, en aquestes Festes de
Primavera, o del Melendi. Jo crec que política és prioritzar, destinar diners públics,
sobretot en una qüestió que és pagar a un artista en concret, quan tenim les
necessitats que tenim a la ciutat, em sembla un exercici realment d’imprudència
política en aquest cas. Per cert, aprofito per dir que aquest any recuperarem el model
dels concerts al carrer gratuïts, però evidentment amb una despesa molt continguda,
amb músics que tenen relació, grups que tenen relació amb el projecte Casa de
Música, amb gent de la ciutat, amb un to festiu, etc, però evidentment no destinant
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aquestes quantitats de recursos que en els temps que corren, em sembla un exercici
d’imprudència política, si més no.
Parlant de l’educació especial, jo no sé què passa amb el Centre Escorça, si aquest
logopeda, que per cert, durant alguns mesos no el tindrien, i ha de venir de salut,
segons explicava, que no ho sé, a què aquest centre, que hauria de tenir el logopeda
finançat pel departament d’Educació, per fi el tingui com una gràcia caiguda del cel.
Els centres d’educació especial, com les Unitats de Suport ¿saben que són les
Unitats de Suport a l’Educació Especial? ¿saben què són? És a dir, alumnes que
normalment estaven escolaritzats en escoles d’educació especial, hi poden anar a
una escola ordinària, vostè sap la satisfacció que és per aquell alumne, pels altres
alumnes que veuen realitats diferents, pels pares que poden portar el seu fill a una
escola ordinària.
Aquest era un model, abans que parlaven de model, que aquí l’estàvem
implementant i l’estàvem introduint, amb un cost, és cert, però tampoc un cost tan
excessiu, perquè els recursos que hi havia a les escoles de l’educació especial es
podien anar traslladant a l’escola ordinària, el que no pot haver és inclusió educativa
d’aquests alumnes sense recursos. Vostès han retallat hores de vetlladors, vostès
han retallat les plantilles globals dels centres, sí, han retallat hores de vetlladors, està
posat, estan les estadístiques, ho han reconegut vostès, aquí a Hospitalet han retallat
hores de vetlladors, això és justícia social, això és inclusió social, vostès estan
aprofitant la crisi per fer retallades selectives, que afecten als col·lectius més
vulnerables, no tothom ha patit igual les conseqüències de les retallades de
l’educació.
Per tant, nosaltres en aquest sentit donem en aquells punt d’acord on es demanen els
recursos suficients per veure la necessitat, fer un mapa de l’educació especial de la
ciutat, que es garanteixi el finançament suficient per poder donar resposta a les
necessitats d’aquests alumnes. Però hi havia un altre bloc important, que és el tema
de l’escolarització equilibrada, no és veritat que aquí estiguin aplicant la Llei, que
estiguin respectant la Llei d’educació de Catalunya respecte al que ha de ser una
escolarització equilibrada, la Llei diu clarament que l’administració educativa ha
d’establir territorialment la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives
especial que poden ser escolaritzats en cada centre, quina és aquesta? al
departament d’Educació, pregunto, quin percentatge màxim hi ha establert?
Li diré, no hi ha establert cap percentatge màxim, perquè està incomplint clarament la
Llei, perquè no hi ha informació, és que li està demanant aquí el responsable de la
regidoria d’Educació, que publiquin les dades, les dades d’alumnes amb necessitats
educatives especials, una cosa tan bàsica, és que ni ho sabem, per tant, cóm poden
vostès dir que estan aplicant la Llei, i això vol dir que concentrem problemàtiques en
centres, això vol dir que anem avançant en guetos en l’educació i això, en el futur,
ens esclatarà socialment, perquè si concentrem les necessitats educatives especials,
també les socials, no tindrem capacitat de donar resposta educativa, ni estarem fent
l’objectiu fonamental de l’educació, que és la inclusió i la cohesió social.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos sobre la moció dels índexs de referència
en els préstecs, votarem favorablement en aquesta moció i ho farem perquè..., i
alguna de les coses que tant el Sr. Salmerón, com en alguna intervenció, ja s’han dit,
hi ha Sentències on ha quedat clarament establert que tant clàusules “suelo”...(sona
el rellotge que finalitza el temps).

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, creo que és un error...

SR. BELVER
Hoy no es mi día, yo de verdad, si el próximo día me lo dicen, yo no vengo.

SRA. ALCALDESSA
Suposo que és un error, quan quedava? Cinc minuts, jo li controlo.

SR. BELVER
És un complot, gràcies. Doncs, de la mateixa manera que s’han establert que les
anomenades clàusules “suelo”, estaven fora de la Llei, com que a la revisió, en
aquells nivells de referència, es consideraven com a clàusules abusives i així ho han
dit, no gent més o menys interessada, sinó fins i tot sentència, després també
resultava d’una certa, com a mínim, paradoxal, que la “Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización” sigui la Llei que serveixi per canviar els
índex de referència, quan no està recollit el substitutiu en els contractes de la
hipoteca. Llavors, en aquesta Llei crea una oportunitat, és allò de dir, mirin, partim
d’una base que és que en els contractes no està previst que hi hagi una substitució,
aprofitem una Llei que res té a veure, diguéssim, o que està molt agafada amb
pinces, per establir-ho.
Escolti, perquè no agafem l’índex més comú que és l’EURIBOR, perquè vostè ha fet
referència de tot el que aquests índex, tant el CECA, com el IRPH, i tot això, han
baixat, però en termes de comparació, vostè parlava d’índex del 3,6, del 3,1, del 4, 2,
però és que l’EURIBOR està en el 0,5, aquesta és la diferència. O sigui, vostès van
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tenir l’oportunitat de fer-ho i ho van fer, i ho van fer i podien triar i el que van triar són
índex del 3,5, en lloc de triar els índexs del 0,5.
Doncs, sí, miri, nosaltres el que demanem és que en aquesta oportunitat que van
tenir, va ser una oportunitat perduda, va ser una oportunitat per tornar a donar
satisfacció als mateixos, als habituals, i que nosaltres, en aquest cas, preferiríem que
en aquest cas, encara que només fos per una vegada i ja sabem que no és la solució
definitiva, però que aquesta vegada li donessin la raó a la gent que ho està passant
més malament, que, al cap i a la fi, són els que paguen les hipoteques.

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

SR. SALMERÓN
Sí, molt breu. Sr. del Río, a mí no me tiene usted que convencer, explíquele eso a las
personas y a las familias afectadas, a mi no me tiene usted que convencer, y no se
haga la víctima, no haga victimismo, no eche la culpa al PSOE o a Izquierda Unida o
a Iniciativa o a Esquerra Unida, o sea, fíjese en ustedes, en lo que hacen, y asuman
sus propias responsabilidades en lo que acierten y en lo que se equivoquen, pero no
echen las culpas a los demás, no hagan victimismo, no culpen al árbitro en ese
sentido, porque cuando se incurre en ese tipo de estrategia, pues la mentira tiene las
patas muy cortas, que es que se contrasta con la realidad.
Y yo le invito a que contraste con las Actas de este Pleno y con las del Congreso de
los Diputados, con cualquier hemeroteca, y usted verá que en el caso del Congreso
de los Diputados, hasta por tres veces, si no estoy equivocado, el Partido Popular y el
Partido Socialista votaron en contra de iniciativas de Izquierda Unida, cuando
gobernaba José Luís Rodríguez Zapatero, que proponían la dación en pago. Por
tanto, nosotros hace mucho tiempo que estamos defendiendo lo que hoy
defendemos. Y en este mismo Pleno la primera vez que trajimos al Pleno una moción
que pedía la dación en pago, gobernaba todavía el Partido Socialista en el resto de
España.
Por tanto, no nos aligeremos mucho, no corramos demasiado en ese victimismo tan
de moda en otros ámbitos, y asuma su responsabilidad y explíquele usted a los
afectados por qué no cumplen la orden europea, en este caso, si es que pueden
hacerlo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Sra. Clar, lamento dir-li que s’ha equivocat en el posicionament respecte dels quatre
acords i li explicaré. En el primer, la Generalitat no ens facilita les dades
estadístiques, no ens facilita quants alumnes, quants infants, tenen necessitats
educatives especials a la ciutat, sap per què? Perquè la Generalitat de Catalunya, el
departament d’Ensenyament, va decidir retirar la treballadora social que dictaminava
els nens abans de matricular-se i, per tant, envia tots els nens, com ordinaris, a les
escoles. I, per tant, aquest és el greu error i, per tant, en aquests moments no sabem
exactament quants alumnes amb necessitats educatives especials tenim a la ciutat.
Segona qüestió, ens diu, tots els nens amb necessitats educatives especials tenen
els recursos, li he repetit, s’ha reduït el nombre de professors de les Unitats de Suport
a l’Educació Especial, i s’han reduït les hores de vetllador, és cert, tots tenen alguna
horeta de vetllador, però és que abans en tenien el doble o moltes més. Per tant,
s’han reduït els recursos en l’educació especial.
Tercera qüestió, vostè diu que es mantenen les polítiques de redistribució, perquè es
reserven alumnes de NE, jo no estic parlant d’això, li estic dient que abans el
departament d’Ensenyament dotava amb recursos els 1.400 alumnes que havíem
redistribuït a les escoles concertades de la nostra ciutat, alumnes NE, i a cada
alumne els hi dotava de recursos econòmics a les escoles. Això vostès va ser el
primer que van eliminar, malgrat ser escoles concertades, van eliminar aquests
recursos. Per tant, aquests alumnes ja no tenen el finançament per ser reequilibrats
en totes les escoles de la ciutat.
I la quarta qüestió, em demana que retiri allò del logopeda, però, a veure, i em diu
que la Sra. Borràs ha salvat la situació, però si el Síndic de Greuges, el 21 de
novembre, els hi va enviar una carta dient que s’havia de fer, els pares van enviar
una carta el 14 de gener, jo vaig enviar una carta el 28 de febrer, i malgrat això, van
deixar que els pares paguin el logopeda de la seva butxaca, i solament van acceptar
que anés del CATSalut unes horetes per atendre a una alumna, no a totes, i ha estat
després de tot aquest procés, que els pares han pagat el logopeda durant uns quants
mesos, que ara sí, ara entra en acció la diputada Borràs per salvar l’escola, i
simplement el que fan és complir un dret que tenen a aquesta escola, complir un dret
que tenen aquests alumnes, perquè necessiten logopeda i vostès ho saben.
I me n’alegraré molt que el departament d’Ensenyament solucioni la situació, perquè
és l’objectiu, era l’objectiu de portar-ho al Síndic, l’objectiu de la carta dels pares,
l’objectiu de la meva carta i l’objectiu que els pares forcessin la situació pagant el
logopeda. Després de tot això, vostès reconeixen el dret, només després de totes
aquestes accions, han reconegut el dret al logopeda del Centre Escorça, que és un
centre que atén a 25 alumnes, els més pluri-discapacitats de la nostra ciutat, i vostè
ho sap, perquè anem junts cada Reis a visitar-los.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, per part de Convergència i Unió, Sra. Clar.

SRA. CLAR
En primer lloc, volia aclarir que Convergència i Unió en cap moment ha demanat
gratuïtat de concerts, hem dit que s’estudiï la possibilitat d’un nou model que permeti
rebaixar el preu. Sense anar més lluny, per exemple, en un espai més gran i que hi
cabria més gent, quan més gent entri, podria ser més barata l’entrada. I hem matisat
també, sense cost per a l’Ajuntament, sense cost per a la ciutadania, ho hem matisat
nosaltres, cadascú diu el que diu.
En segon lloc, a veure, el tema del logopeda del Centre Escorça, Sr. Esteve,
nosaltres vam ser coneixedors quan vam ser coneixedors i concretament vam ser
coneixedors al mes de febrer, no anteriorment, llavors, anteriorment era totalment
impossible que actuéssim, en el moment en el que vam ser coneixedors, ens vam
posar a treballar com a formiguetes. Jo no he dit que va haver-hi ningú que va venir a
salvar res, ens vam posar a treballar com a formiguetes, per mirar de solucionar un
problema que és real.
Perquè a part del dia de Reis que em deia vostè, n’hi ha molts més dies a l’any, que
el grup municipal de Convergència i Unió també visitem aquest Centre i som
coneixedors de les moltes activitats que es fan en aquest centre i del servei que es
dóna des d’aquest centre i de l’esforç personal que fan els treballadors d’aquest
centre, perquè a part que són nens amb multidiscapacitats, són nens que, malgrat
això, continuen anant d’excursió, gràcies a l’esforç dels seus mestres, van a la
piscina, gràcies a l’esforç dels seus mestres i això des de Convergència i Unió ho
sabem i ho valorem molt positivament i en el moment que vam ser coneixedors, ens
vam posar a treballar per mirar de solucionar el problema.
Que el problema se soluciona a través del departament de Sanitat, benvingut sigui,
m’és igual, com si és justícia qui acaba posant el logopeda, la realitat és que aquí n’hi
ha 24 nens o 25 nens que necessiten una logopeda com a prioritat, i s’ha aconseguit
aquesta logopeda, gràcies a la feina de tots, de tots, perquè aquí han treballat pares,
aquí ha treballat l’equip directiu, i aquí també hem treballat nosaltres, cadascú el que
és seu, i vostès també ho han treballat, jo no he dit que no sigui d’aquesta manera.
Des del departament se’ns assegura i se’ns dóna per escrit, u, que el nombre de
vetlladors, que bé, jo com a mestre d’educació especial...vaja!

SRA. ALCALDESSA
El temps és el temps, ho sento. Hi ha alguna intervenció més per part d’algun grup?
No, doncs hauríem acabat les mocions, quedarien les de Plataforma per Catalunya,
que es queden sobre la taula i, per tant, passaríem ja a l’últim apartat, el de la
participació ciutadana.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23 i 24; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 23.-

SOBRE L’ EDUCACIÓ ESPECIAL A LA CIUTAT.

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, Díez,
Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve;
i del representant de PxC, Sr. 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:

Atès que la finalitat de l’educació és dotar a les persones de recursos personals que
els permetin desenvolupar-se íntegrament com a persones assegurant que tothom
disposi de les mateixes oportunitats.
Atès que per assegurar aquesta igualtat d’oportunitats en els casos d’infants amb
necessitats educatives especials és del tot imprescindible articular recursos
específics que permetin que aquesta igualtat sigui real.
Atès que el context actual i les polítiques que s’estan aplicant des del govern de la
Generalitat han significat una reducció generalitzada dels recursos a l’educació que
també ha afectat als dispositius d’educació especial.
Atès que aquesta reducció de recursos a l’educació especial ha significat situacions
com la reducció en un 14% de les hores de vetlladors als centres educatius tot i que
els infants amb la necessitat d’aquest servei no disminueixen, la negativa a proveir
del servei de logopeda al centre d’educació especial Escorça tot i ser un servei del tot
necessari tal i com el mateix Síndic de Greuges va manifestar a partir de la denúncia
del cas per part d’una família, o situacions com les de les Unitats de Suport a
l’Educació Especial (USEE) que l’única variació ha estat la creació d’una nova a
partir de reduir les hores de professorat de la resta.
Atès que des de fa tres cursos el Departament d’Ensenyament va eliminar la política
de redistribució d’alumnes que durant cinc cursos es va aplicar a la nostra ciutat i que
va significar un important avanç al facilitar als centres el seguiment dels casos amb
necessitats específiques al evitar la concentració d’aquests casos en centres
determinats.
Atès que des del curs 2010/11 el Departament d’Ensenyament no facilita dades
estadístiques del nombre d’infants amb necessitats educatives específiques fet que
no permet analitzar rigorosament la situació i per tant definir els recursos per donar
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resposta a la necessitat real.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa proposa
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament a que faciliti les dades estadístiques
dels infants amb necessitats educatives especials que permetin analitzar de forma
rigorosa la situació i les necessitats.
SEGON.- Instar al departament d’Ensenyament a que es confeccioni el mapa de
l’educació especial a la nostra ciutat de forma participativa amb l’Ajuntament i el
conjunt d ela comunitat educativa i a partir d’aquí es defineixin els recursos
necessaris tal i com ja ha demanat repetidament aquest Ajuntament a la Taula Mixta
de Planificació Educativa on participen totes dues institucions.
TERCER.- Instar al Departament d’Ensenyament a tornar a implementar la política de
redistribució d’alumnes que durant cinc cursos tant bons resultats va donar, així com
els recursos necessaris per fer-la possible
QUART.- Instar al Departament d’Ensenyament a que doni resposta urgent a les
necessitats detectades com és el cas del servei de logopeda al Centre Escorça o
l’ampliació de les hores de vetlladors que han manifestat diversos centres de la ciutat.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament, als Grups
Parlamentaris, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a tots els centres educatius de la
ciutat i les AMPA

MOCIÓ 24.- PER LA DESAPARICIÓ DE TIPUS HIPOTECARIS ABUSIUS I UN
RÈGIM DE SUBSTITUCIÓ MÉS JUST.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín,
Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Husillos,
Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez;
dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i del representant de PxC,
Sr. Sánchez; i amb 6 vots en contra dels representants del PP, Srs/es. del Río,
Alonso, Díez, Esplugas, Bas i Cañizares; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l'any 2009, la Unió Europea va considerar els tipus de referència
hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats com a
sospitosos i fàcilment manipulables. Que per aquest motiu va instar al Govern
Espanyol a suprimir-los per garantir els drets de la ciutadania afectada.
Atès que el jutjat de Collado-Villalba (Madrid) el passat 28 de setembre va suspendre
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una execució hipotecària al considerar l'índex IRPH com una clàusula abusiva.
Atès que l’Ordre EHA/2899/2011, de 28 d’octubre, estableix la desaparició dels tipus
de referència hipotecària IRPH Bancs, IRPH Caixes i IRPH CECA com a màxim el
29 d’abril de 2013, i l’obligació del Govern de regular un règim transitori per a les
hipoteques referenciades als mateixos. Que el Govern Espanyol no va eliminar
l'índex IRPH Entitats.
Atès que mentre aquesta regulació no s’ha produït, els titulars d'aquestes hipoteques
afectades han patit un perjudici econòmic, sovint entre 200 i 300 euros al mes, per
haver de suportar uns tipus d’interès molt superiors als altres tipus d’interès
variable, per exemple l’EURIBOR. Que aquesta situació injusta s’ha denunciat per
part de les famílies afectades, així com diversos grups parlamentaris, que han
reclamat la substitució d’aquests tipus a extingir per l’EURIBOR amb un suplement
màxim d’un punt percentual (EURIBOR +1).
Atès que, en la tramitació de la Ley de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, el Grup Popular ha introduït l' esmena 365, que
afegeix la disposició addicional número 15, en que es substitueix aquests tipus a
extingir pel índex, l'IRPH Entidades, basat en els paràmetres que la Unió Europea va
considerar sospitosos i manipulables, i que inclou un coeficient corrector per tal de
mantenir els tipus d’interès al mateix nivell. Que aquesta esmena es va aprovar el 6
d’agost en Comissió, i ha passat a formar part del text per la imposició de la majoria
absoluta del Partit Popular.
Atès que, el passat 11 de setembre el Grup Popular al Senat va utilitzar la seva
majoria absoluta per rebutjar les esmenes de diversos grups que pretenien la
substitució d’aquest IRPH Entidades per l’EURIBOR amb un suplement màxim d’un
punt percentual, negant, un cop més, la possibilitat d’un debat públic sobre una
disposició que afecta, aproximadament, a un milió i mig d’hipoteques a tot l’Estat.
Atès que el passat 15 d'octubre va ser aprovada al Congrés dels Diputats la
Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, amb l'esmena
365, i la consolidació de l' índex IRPH Entitats per a totes aquelles hipoteques que
no tinguin un index substitutiu de l'IRPH o l'índex substitutiu no existeixi.
Atès que aquesta regulació manté una situació injusta per a les persones afectades,
que suposa,segons l’Agrupació d’Afectats per l’IRPH, un increment mensual
d’uns 300 a 400 euros per família, circumstància que agreuja la situació de crisi que
pateix la majoria de la població. Que aquesta càrrega addicional i injusta és causa de
nombrosos impagaments hipotecaris i per tant, d’execucions hipotecàries,
desnonaments i patiment psicològic per a moltes famílies del nostre país i de la
nostra ciutat. Que aquesta es veritable estafa del sistema financer sobre la
ciutadania, i demostra un altre cop el poder que té el sistema financer sobre la
democràcia.
Atès que els ajuntaments són les administracions que estan fent front a les
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conseqüències de l’estafa immobiliària, i que aquesta regulació injusta manté i
augmenta el patiment dels nostres veïns i veïnes, i la quantitat de recursos que hem
de dedicar les administracions locals a pal·liar les conseqüències d’una
transferència injusta de recursos dels més pobres als més rics.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Rebutjar i denunciar el manteniment d’uns tipus de referència abusius
mitjançant la Disposició Addicional Quinzena de la “Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización”.
Segon. Exigir al Govern de l’Estat la retirada de la Disposició Addicional Quinzena
de la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización i d' exigir la
tramitació urgent d’una reforma que, en la línia del que demanen els afectats,
substitueixi IRPH Bancs, IRPH Caixes, IRPH CECA i IRPH Entitats per EURIBOR +
un màxim d’un punt.
Tercer. Elevar a les Associacions Municipalistes (ACM, FMC, FEMP), i traslladar al
Síndic de Greuges i a la Defensora del Poble, la voluntat d’utilitzar totes les vies
d’impugnació disponibles per deixar sense efecte aquesta regulació injusta
Quart. Traslladar a les entitats bancàries que treballen a la ciutat, la voluntat del Ple
de l'Ajuntament de L’Hospitalet de defensar els interessos de la ciutadania en aquest
tema, i reclamar un canvi a índex Euribor +1 a totes aquelles hipoteques afectades
per l'IRPH.
Cinquè. Impulsar des de l’Oficina Municipal d’Habitatge l’assessorament a les
famílies afectades per l’índex IRPH, i negociar amb les entitats bancàries un canvi
en l’índex de referència.
Sisè. Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, la Federación Española de
Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges, la Defensora del Poble, la Mesa del
Parlament de Catalunya, la Mesa del Congrès dels Diputats, l’Agrupació
d’Afectats per l’IRPH i la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH).

PLATAFORMA PER CATALUNYA

MOCIÓ 25.- POR LA SEGURIDAD EN HOSPITALET Y CONTRA LA PRESENCIA
DE BANDAS LATINAS EN NUESTRA CIUDAD.
(VA QUEDAR SOBRE LA MESA)
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 26.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE SANT JOSEP, SOBRE LA MOCIÓ PER LA DESAPARICIÓ DE TIPUS
HIPOTECARIS ABUSIUS I UN RÈGIM DE SUBSTITUCIÓ MÉS JUST.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Associació de Veïns de Sant
Josep, sobre la moció per la desaparició de tipus hipotecaris abusius i un règim de
substitució més just, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la número 26, que és l’Associació de Veïns de Sant Josep qui l’ha
demanat, em sembla que és J.M. la persona que intervindrà.

SR. J.M.
Sí, hola, molt bona tarda a tots, em dic J.M. i sóc portaveu, ocasional, de l’Agrupació
d’Afectats per l’IRPH i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Bé, en primer lloc,
agrair a l’Associació de Veïns de Sant Josep que ens hagi cedit l’espai per poder
defensar aquesta moció i els arguments que tenim, també el grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa per facilitar la
presentació de la moció. A continuació llegiré un document que tenim preparat per
defensar els arguments.
En los préstamos hipotecarios del mercado español existen varios índices de
referencia para el cálculo de los intereses, el más conocido es el de referencia
interbancaria un año o EURIBOR. Existe un volumen de aproximadamente el 15% de
préstamos hipotecarios referenciados al índice de referencia de préstamos
hipotecarios a más de tres años, más conocido como IRPH, en sus tres variantes,
Cajas, Bancos y Entidades de Crédito.
Ante la sugerencia de la Unión Europea de eliminación del IRPH al ser susceptible de
manipulación, en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios, se preveía la desaparición de IRPH
Cajas, Bancos y el tipo activo de referencia, más conocido por CECA. Esta
desaparición estaba condicionada a la publicación de un régimen de transición, que
no se produjo su efectiva entrada en vigor hasta el 1 de noviembre de 2013.
Todo este proceso ha sido un despropósito y no sólo por alargarse en el tiempo, que
eso es también importante, mientras no se publicaba el régimen de transición, el
EURIBOR caía en picado y el IRPH iba a la alza, porque cuando se tienen que medir
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los agravios comparativos, se miden entre dos índices y no el mismo, y la oscilación
es el interés, que ya lo dice la palabra, variable.
Tampoco es lógico que se encaje en una disposición adicional, la quinceava, de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, que poco tiene que ver con temas de Ley hipotecaria y bancaria,
lo normal hubiese sido que se publicara en una orden ministerial, demostrando la
total despreocupación del equipo de gobierno estatal por estos asuntos.
La sustitución de este índice se realiza mediante un sustitutivo reflejado en el pacto
tercero bis, de la escritura de propiedad de la vivienda, o en el caso de no ser válido,
tal y como marca la disposición adicional quinceava, ya mencionada, por el IRPH
Entidades de Crédito y Entidades Financieras, que no es más que una variante del
anterior IRPH, tiene la misma fórmula de cálculo y tiene los mismos inconvenientes,
con el agravante de sumar un diferencial a parte del que en su caso se tuviera
pactado con anterioridad, ese diferencial, que se dice para ajustar, en realidad es
para equiparar, en el caso de que el de Entidades sea más bajo, al que se estaba
pagando, para continuar pagando lo mismo, o sea, es cambiar el nombre, ponerle al
perro otro collar, pero sigue siendo la misma fórmula de cálculo y sigue teniendo el
mismo valor a efectos prácticos. Esto no es más que una operación de maquillaje,
pues el cálculo de este IRPH es igual, por lo tanto, susceptible de manipulación que
los anteriores.
Solicitamos la desaparición de todo tipo de IRPH y que su sustitutivo sea el
EURIBOR más un diferencial de un punto, acorde con la coyuntura económica y las
dificultades de muchas familias debido a la crisis o estafa bancaria, porque no
olvidemos que todo este problema económico mundial viene por el hundimiento de
las hipotecas subprime, viene a ser algo de la oligarquía y el oligopoder que tienen
las entidades financieras en el mundo y que podemos cifrar, como han dicho, entre
unos 275 a 300 euros de media, el ahorro mensual de estas familias. Este ahorro
puede suponer la diferencia entre poder asumir el pago de las cuotas o verse
abocados al impago, con las consecuencias que ello conlleva, proceso de ejecución
hipotecaria y desahucio.
A continuación les detallo los motivos por los que consideramos que el IRPH es poco
fiable, de cálculo opaco y manipulable:
1.- El cálculo es opaco y no es auditable, el cálculo se realiza con una media del tipo
medio, que cada una de las entidades aplica en las operaciones de préstamo
iniciadas o renovadas cada mes. El Banco de España no proporciona estos datos por
problemas de confidencialidad y el consumidor debe aceptar el resultado… ¿se
acabó? Bueno, pues nada.

SRA. ALCALDESSA
Pues, si no es, a ver, si quiere hacer una frase última para finalizar la intervención.
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SR. J.M.
Vale, pues que simplemente el movimiento, gracias Sra. Alcaldesa, que el
movimiento se demuestra andando y que todos los errores se pueden corregir, sólo
cabe la voluntad política, y hay quien sabe rectificar y hay quien se queda en lo alto
del pedestal y no baja a tierra, donde viven el resto de conciudadanos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. A ver, creo que su intervención ha venido justo después de la
moción en la que ya nos hemos posicionado todos los grupos políticos y,
casualmente, pues usted ha puesto un poco el final con su intervención, sobre esta
moción. Por tanto, creo que no procede contestar, más allá de lo que ya se ha
expresado por parte de los portavoces de los grupos políticos.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 27.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT DELEGACIÓ LOCAL
DE LA UGT, EN RELACIÓ A INICIAR UNA ILP AMB LA FINALITAT DE QUE EL
PARLAMENT DE CATALUNYA APROVI UNA LLEI QUE ESTABLEIXI UNA
RENDA GARANTIDA CIUTADANA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’entitat Delegació Local de la UGT,
en relació a iniciar una ILP amb la finalitat de que el Parlament de Catalunya aprovi
una Llei que estableixi una Renda Garantida Ciutadana, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, passaríem a l’altre petició de paraula que estava presentada o demanada per
la UGT, pel Sr. B., però en la mateixa petició em sembla que era la Sra. H.L. la que
en representació de l’Associació dels aturats de més de 50 anys, prendria la paraula.
Si és així, ah! parlaran els dos? Doncs saben que tenen cinc minuts.

SR. J.B.
Bé, bona tarda, sóc J.B. d’UGT l'Hospitalet, jo simplement dir que hem demanat la
paraula per...

SRA. ALCALDESSA

…/…

110

No compta el temps, l’hem aturat, no es preocupi que ara mirem a veure...això del
directe és molt...

(S’escolta el Sr. B. que diu: jo tinc veu)
No, no, millor no, perquè si no, no quedarà gravat. Bé, comencem.

SR. J.B.
Bé, bona tarda, com deia, sóc J.B. d’UGT l'Hospitalet, he demanat la paraula sobretot
per representar l’Espai de Ciutadania, que agrega i agrupa un munt de entitats i
organismes d’aquí, de l'Hospitalet. En aquest cas, demà es presenta una ILP al
Parlament de Catalunya, sobre la renda garantida de ciutadana, i aprofitant
l’avinentesa nosaltres, com Espai de Ciutadania, volem avui llegir, portar aquí un
manifest d’una declaració, amb una petició final a on cadascun dels grups municipals,
aquí adoptin la..., ens agradaria demanar que adoptin la postura de recolzar
justament aquesta Llei. I sense més, li passo la paraula a la companya M. Hilda
López.

SRA. H.L.
Bona nit a tothom, vaig a llegir el manifest:
L’actual crisi econòmica provocada pels interessos especulatius financers i les
decisions que estan imposant els poders econòmic i polític, estan portant a
nombroses persones i famílies a situacions d’extrema pobresa i exclusió social. Les
dades de pobresa a Catalunya, a desembre de 2013, parlen per si soles,
malauradament aquestes dades empitjoren cada mes, tal i com es pot comprovar als
diferents informes que constantment s’estan publicant, el Síndic de Greuges, la Creu
Roja, ECAT, Taula del Tercer Sector, Intermón, etc.
Aquesta situació està portant a un fort increment de la conflictivitat social i, a molts
ciutadans, a un alt nivell d’indignació, com s’ha pogut constatar en diferents
esdeveniments recents. S’ha de dir que tot esser humà té dret a una vida digna, tal i
com proclama l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Així mateix,
en la mateixa convicció és l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya i l’article 39.1 de la
Constitució.
En compliment d’aquests objectius i per ajudar a pal·liar aquestes situacions
d’indignitat i exclusió social, milers i milers de ciutadans de l'Hospitalet i d’arreu de
Catalunya van signar una Iniciativa Legislativa Popular que ha estat entregada a la
Presidència del Parlament, perquè aprovi una Llei que estableixi una renda garantida
ciutadana, per tal que les persones i famílies que es trobin en situació de pobresa
tinguin assegurat els mínims d’una vida digna, iniciativa que ha comptat amb el
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recolzament de les entitats que formen l’Espai de Ciutadania de l'Hospitalet, així com
un amplíssim ventall d’entitats de tot el territori, sindicats, partits polítics, associacions
culturals, socials, esportives, etc.
Per tot això, exposant la preocupació per la dignitat de les persones, per la cohesió
social, pel compliment dels drets humans, per l’ampli recolzament dels ciutadans i les
entitats tant de l'Hospitalet, com d’arreu de Catalunya, demanem:
Que els grups polítics amb representació a l’Ajuntament de l'Hospitalet, recolzin i
donin suport a la tramitació i aprovació d’una Llei que estableixi una renda garantida
ciutadana, per tal que totes les persones i famílies que es trobin en situació de
pobresa, tinguin assegurats els mínims d’una vida digna.
Donar trasllat d’aquesta petició als grups polítics de l’Ajuntament, als mitjans de
comunicació i a altres entitats de la ciutat.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies, doncs jo crec que si volen farem un petit torn, comencem per
Plataforma per Catalunya.

SR. SÁNCHEZ
Bueno, la literalidad del texto, obviamente la apoyamos por completo, habría que
profundizar un poco en lo que se pide, porque pedir que se apruebe una Ley que
establezca una “renda garantida ciudadana”, pues habría que discutir los términos en
los que se basa y los términos en los que la renta en si se decidiese, vamos, pero
bueno, votaríamos a favor, si hay que posicionarse, votaríamos a favor de esta
moción.

SRA. ALCALDESSA
Me dice la Secretaria que no procede la votación, es un planteamiento que hace el
“Espai de Ciutadania” a través de la UGT y de la Associació d’Aturats de més de 50
anys, rebem tots els grups polítics aquesta petició i, en tot cas, el posicionament, en
fi, és conegut, jo crec que no cal posicionar-se i si cal, en tot cas es podria fer una
votació en un Ple, sempre i quan alguns dels grups polítics amb representació en
aquest Ajuntament, pugui elevar una moció, perquè tothom es pugui pronunciar.
Aquesta és una proposició que s’ha debatut en diverses ocasions en aquest
Ajuntament, parlo en nom, en aquest cas, del grup socialista, que evidentment està
totalment a favor d’aquesta iniciativa, que ha recollit també signatures al carrer, per
tant, en aquest sentit, tot el suport per part del grup que, en aquest cas, està fent ús
de la paraula. En tot cas, jo crec que, a partir d’aquí, la resta de grups polítics, doncs
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faran arribar amb aquesta proposició tot allò que creguin convenient i, en tot cas, no
és l’Ajuntament de l'Hospitalet qui s’ha de pronunciar, sinó que ha de ser, en aquest
cas, el Parlament de Catalunya, a partir dels grups polítics que tenen representació,
els que hauran d’instar per fer aquesta Llei i per tirar endavant aquest dret que
entenem que és necessari en aquesta societat.
No sé si procedeix o no procedeix, però en tot cas, es pot pronunciar encara que no
es voti.

SR. ESTEVE
Sí, jo volia agrair a l’Espai de Ciutadania el fet que avui ens porti aquest tema de la
renda garantida, comentar-vos que aquest Ple ja va votar, nosaltres vam portar una
moció al gener del 2013, per tant, ara fa uns 14 mesos, que va ser just el dimarts
després del divendres que es va presentar al Parlament de Catalunya, la Plataforma
va presentar la ILP, per tant, ja han passat 14 mesos, per tant, 60 divendres ja i
encara el Parlament de Catalunya no ha debatut la ILP, per tant, lamentem el retard,
perquè el que esteu demanant, en definitiva, és que es desenvolupi l’Estatut de
Catalunya amb un article molt clar, que diu que el Parlament ha de regular la renda
mínima garantida de ciutadania al nostre país.
Per tant, esteu reclamant un dret que reconeix l’Estatut d’Autonomia i, per tant,
nosaltres estem lògicament a favor, de fet, doncs ja fa un any, més d’un any que vam
presentar una moció en aquest Ple, que es va aprovar i, per tant, que també es va
traslladar al Parlament de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de l'Hospitalet a què
es tirés endavant aquesta ILP i, per tant, que Catalunya tingui una renda garantida de
ciutadania.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun grup més que vulgui dir alguna cosa? Si no, doncs..., sí, Sra.
Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies, sí, agrair-vos també que hagueu portat aquest o qualsevol altre tema en el
Ple, jo crec que és bo que la ciutadania intervingui d’una forma més viva del que és
habitualment en la vida política i, per tant, en aquest sentit, això, felicitar-vos. En
segon terme, com vosaltres sabeu, demà aquest és un tema que es veurà en el
plenari del Parlament de Catalunya i que es discutirà, que no hi ha cap esmena a la
totalitat i que, per tant, jo crec, bé, al menys expresso el punt de vista de
Convergència i Unió respecte a totes les persones, no només que han recollit
signatures, sinó també que han signat aquesta iniciativa, creiem que aquest és un
tema que s’ha de debatre i s’ha de debatre a fons en el Parlament de Catalunya, és
cert que desenvolupa una de les premisses de l’Estatut de Catalunya.
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Però també dir-vos, jo crec que cal dir les coses tal com les pensem i, per tant,
expressar-ho tal com és, nosaltres amb la literalitat de la proposta tal i com està avui,
no la compartim, estem segurs que serem capaços de poder trobar altres vies per
poder-hi donar sortida. Entenem que, tal i com està avui, és més aviat una iniciativa
que parla més d’una societat de la subvenció, que no d’una societat de l’esforç, i és
en aquest sentit que nosaltres creiem que cal introduir-hi aquest àmbit. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, muy breve, porque como aquí se ha dicho, el debate está en el Parlament de
Cataluña, allí se van a posicionar los distintos grupos políticos y, por tanto, el
posicionamiento nuestro ya se hará donde corresponde, que creo que es el lugar que
es en este caso el Parlament de Cataluña.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, nosaltres, tal i com s’ha expressat, hem debatut en
alguna altra ocasió aquesta iniciativa, en aquest plenari municipal, nosaltres donem
suport a què aquesta Iniciativa Legislativa Popular es tramiti i que en el debat
parlamentari, doncs s’arribi a algun tipus d’acord. Però que s’arribi a algun tipus
d’acord que sigui factible, que sigui real i que després amb l’acord que s’arribi, es
doti, perquè masses vegades s’arriben a acords on quedem bé al final del debat, però
després ens falta la dotació pressupostària. Fa un mes en parlàvem de tot el Ple
aquell extraordinari sobre els temes de joventut que, malauradament, en el
pressupost del 2014 no ha aparegut ni un euro, d’aquells que es van comprometre en
el mes de juliol de 2013.
Per tant, sí a la tramitació d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular per arribar a una
renda garantida de ciutadania, tal i com es recull en l’Estatut aprovat en el Parlament
de Catalunya, establir-ho, no com un dret universal i subjectiu, no, no, sinó com una
necessitat pel que avui afecta al voltant del 30% de la població de Catalunya, poca
broma, aquest índex de pobresa avui s’està quantificant al voltant del 30% de la
població de Catalunya. Per tant, pensem que no podem no legislar, que no podem
donar sortida a un 30% de la població de Catalunya, que està en una situació de
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dificultat severa. I, evidentment, els recursos són limitats, però les prioritats les
marquen els governs.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies, a veure, hem començat el Ple parlant, una primera de les
mocions que hem parlat ha estat el dia de la pobresa, l’última intervenció i aquesta
proposta que es realitzava per part d’Espai de Ciutadania, doncs també parla de
pobresa, per tant, aquest és un tema que com dèiem abans, no és un tema menor, és
un tema important, és un tema real i segurament si aconseguim que aquesta renda
garantida de ciutadania es pugui arribar a conquerir com un dret, doncs segurament
donaríem molta dignitat a moltes persones que realment, doncs en aquests moments
ho necessiten, i esperem que en el debat parlamentari que s’ha de produir, esperem
que sigui aviat, doncs tal com deia el portaveu del grup socialista, no només s’arribi a
un acord de tirar endavant, sinó que es pugui veure i dotar econòmicament, per
garantir que realment aquests drets que hem assolit, poc a poc, i que ens ha costat
tant d’aconseguir, no ens passi com en d’altres Lleis, que com en el cas de la Llei de
la dependència, de la qual ens sentim molt satisfets, doncs estem veient que, mica en
mica, diferents governs han donat passos enrere.
Per tant, espero i desitjo molta sort, també donar-vos les gràcies per la vostra
iniciativa, venir aquí al Ple, fer-ho a l’Ajuntament, a la institució més propera que
tenen els ciutadans i ciutadanes de les seves ciutats i dels seus pobles, i de ben
segur, com s’ha expressat, aquesta és una iniciativa que ja es va veure en aquest
Ple, però que no està de més reiterar i recordar a tots els grups polítics que aquesta
era una necessitat que està pendent d’acordar per part de qui correspon, que en
aquest cas és el Parlament de Catalunya, per tant, sort i esperem que arribem a un
bon acord on toca i correspon. Moltes gràcies.

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 2607, de 20 de gener de 2014, 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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 02607 i data 20 de gener de 2014 i, que
s’havia de haver contestat en el Ple Ordinari del dia 28 de gener de 2014, en
relació a:
“Solicitamos conocer que convenios, y porque conceptos y cuantías se firmaron el
pasado año 2013 con las siguientes entidades:
1.- Confederación Sindical de CCOO Catalunya Unió Local de l’Hospitalet
2.- Federació de Serveis Publics UGT
3.- Unión General de Trabajadores de Catalunya
4.- Comisiones Obreras de Catalunya
5.- AVALOT
6.- Acció Jove.
Asimismo, solicitamos conocer las subvenciones que recibieron el pasado
ejercicio 2013.”
I de la qual us vaig sol·licitar pròrroga.
Donant compliment a l’acord aprovat en el Ple municipal del 25 de setembre de
2012 es va aprovar el Conveni - Marc amb els agents socials: “Acord per
l’Ocupació” i d’acord amb el Conveni Col•lectiu dels treballadors de l’Ajuntament,
en el seu article 46.12 i aprovat en la Junta de Govern Local del 5.11.2013, es va
donar compliment els esmentats convenis amb les entitats:
•
•
•
•

CCOO Catalunya Unió Local
La Unió General de Treballadors de Catalunya.
Confederació Sindical de Comissions Obreres de Catalunya
Federació de Serveis Públics (UGT).

Així mateix, de les entitats: Avalot i Acció Jove, no consta que hagin rebut
subvencions al llarg de l’any 2013.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 3023, de 22 de gener de 2014, 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 vàreu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 3023 i data 22 de gener de 2014 i, que s’havia
de contestar en el Ple Ordinari del dia 25 de febrer de 2014, en relació a:
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“La Vanguardia.com del dia d’avui parla que l’Hospitalet va imposar el 2013 un
total de 2.161 multes per infringir l’Ordenança del Civisme.
Al respecte sol•licitem conèixer:
1.- Import total recaptat per aquestes multes.
2.- Nombre de multes cobrades i pendents de cobrar, i estat en el que es troben”
I de la qual us vaig sol•licitar pròrroga,
En relació a la noticia apareguda en el mitjà de comunicació s’ha de fer
l’aclariment que de les 2.161 denúncies imposades, s’ha procedit a imposar 1.458
multes. D’aquestes 1.250 han estat en sancions econòmiques i 208 s’han acollit a
la substitució de la sanció econòmica per la realització de tasques i treballs
comunitaris o tasques socioeducatives.
L’import total recaptat ha estat la quantitat de 277.302,84.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 4694, de 31 de gener de 2014, 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 vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 4.694 i data 31 de gener de 2014, i que s’havia de
contestar en el Ple del dia 25 de febrer de 2014, en relació amb la instal·lació
d’energia fotovoltaica situada a la Farga, i de la qual us vam demanar pròrroga,
us comunico el següent:
1.- Cost instal·lació: constitueix una mateixa adjudicació conjuntament amb la
instal·lació de la Pl. Ajuntament. Import total: 82.188,57€
2.- Quantitats ingressades els anys 2011, 2012 i 2013: 850 € aproximadament.
3.- Superfície de captadors fotovoltaics: 45 m2
4.- Producció energia elèctrica: 4.500-5.000 kWh
5.- Potència instal·lada: 5 kW”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 4695, de 31 de gener de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 4.695 i data 31 de gener de 2014, i que s’havia de
contestar en el Ple del dia 25 de febrer de 2014, en relació amb la instal·lació
d’energia fotovoltaica situada al c.Cobalt, i de la qual us vam demanar pròrroga,
us comunico el següent:
1.- Cost instal·lació: pressupost d’execució 56.660,06 €
2.- Quantitats ingressades els anys 2011, 2012 i 2013: es perceben 990 € anuals.
3.- Superfície de captadors fotovoltaics: 45 m2
4.- Producció energia elèctrica:
Generació anual en kWh
2011
2012 2013
5707
4224 4991
5.- Potència instal·lada: 5,5 kW”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 5963, de 7 de febrer de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5963 i data 7 de febrer de 2014 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari del 25 de febrer de 2014, en relació a la gestió de
colònies de gats, i de la que vàrem demanar pròrroga dir-vos que:
- Durant l’ any 2013 estava vigent el contracte menor de creació i gestió de
colònies de gats de carrer adjudicat a la empresa Progat Catalunya.
- S’ha continuat esterilitzant gats. No es pot especificar la despesa econòmica
per les esterilitzacions donat que l’import que té assignat l’adjudicatari Progat
Catalunya inclou el control sanitari de les colònies, mitjançant els següents
projectes:
•
Captura – Esterilització-Retorn
•
Captura – Esterilització-Adopció
Tot això a l’objecte d’evitar o pal·liar els possibles problemes de salubritat què les
colònies de gats poden ocasionar i assegurar una convivència sense problemes.
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- De les 67 colònies controlades de gats que hi ha a la ciutat, durant l’any 2013
s’han portat a terme actuacions en 44 colònies, representant un total de 117
gats. S’ha de tenir em compte què, a més d’esterilitzacions, s’han fet altres
actuacions dirigides sempre a projectes anteriors, dins de la gestió de les
colònies de gats de L’Hospitalet.
- Un cop els gats s’esterilitzen, es retornen a les seves corresponents colònies.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 5973, de 7 de febrer de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Famílies, Sra. M. Dolors Fernández Bosch, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5973 i data 7 de febrer 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 25 de febrer de 2014, en
relació a la prevenció de la mutilació genital femenina, de la que vàrem demanar
pròrroga, dir-vos que des de l’any 2009 el Programa Municipal per a la Dona
treballa en la prevenció de la MGF a la nostra ciutat.
Com recordareu, el passat 13 de juliol de 2010 es va informar, mitjançant un mail
a tot el consistori, sobre la presentació del document “Síntesis del protocol
d’actuació per a la prevenció i el tractament de la Mutilació Genital Femenina
(MGF) a la ciutat de L’Hospitalet” i també us indicàvem que el document complert
el trobaríeu a la pàgina web municipal.
No obstant això, us adjuntem en suport paper el protocol d’actuació i la síntesis.
Atentament,

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular, RGE
número 6920, de 13 de febrer de 2014, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Serveis
a les Persones, Sr. Lluís Esteve Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6920 i data 13 de febrer i de la qual us vaig
sol·licitar prorroga, en relació a la subvenció concedida a l’entitat Òmnium Cultural
el passat any pel seu projecte “Pla Educatiu 2013”, us comuniquem el següent:
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La Regidoria d’Educació va concedir una subvenció de 201 euros al projecte “Pla
Educatiu 2013” de l’entitat Òmnium Cultural. Aquesta subvenció representa el
44,6% del pressupost total del projecte.
El contingut del projecte s’emmarca en els objectius de l’entitat en l’àmbit de
l’educació i de forma específica en l’ús de la llengua catalana i el model
d’immersió lingüística. Les accions es concreten en la presentació de la revista
Docència, l’elaboració d’un document sobre model educatiu i la participació amb
l’Engresca’t l'Hospitalet.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 2499, de 20 de gener de 2014, 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 vàreu presentar en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 2.499 i data 20 de gener de 2014, i que s’havia de
contestar en el Ple de 28 de gener de 2014, en relació amb la instal·lació de
semàfors acústics per a invidents, i de la qual us vam demanar pròrroga, us
informo que en més del 99% de les cruïlles amb instal·lació de semàfors de la
ciutat ja hi ha instal•lat el sistema d’avís acústic per a invidents.”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 7298, de 17 de febrer de 2014, 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 veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7298 i data 17 de febrer de 2014, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal del dia 25 de març de 2014, en relació a la
conferència LH’SUMA 12, i de la qual us vaig sol•licitar prorroga, l’informo:
L’art. 118 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, regula la possibilitat de que
s’estableixin condicions especials referides, entres altres supòsits, a
consideracions de tipus socials, que tenen la finalitat de promoure l’ocupació de
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat de treball, combatre l’atur
i afavorir l’ocupació.
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L’esmentar art. 118 remet a l’art. 145 del Tractat de Funcionament de la Unió
Europea i aquest estableix que aquestes clàusules socials siguin compatibles
amb el dret comunitari. Així mateix determina que els Estats membres i la pròpia
Unió desenvoluparan una estratègia coordinada per l’ocupació.
Per la seva part, l’art. 15 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea,
estableix que tot ciutadà de la Unió Europea té llibertat per la recerca de
l’ocupació i dret al treball i a l’establiment en qualsevol Estat membre.
Aquest Ajuntament, d’acord amb els esmentats articles 118 de la Llei espanyola i
145 del Tractat de Funcionament, ha decidit incloure en els plecs de condicions
tècniques per la contractació d’obres municipals de pressupost superior a
500.000,00 € una clàusula social per la contractació de persones que es trobin en
l’atur. Aquesta clàusula social es caracteritza pels següents elements:
- No és una clàusula selectiva de les empreses ni afecta a la capacitat ni a la
solvència d’aquestes.
- És una clàusula establerta com a criteri de valoració d’ofertes, que es pondera
en una importància de 10 punts sobre un total de 96 punts (que sumen la resta de
criteris). És voluntat de l’empresari licitador participar en aquest criteri o no; amb
l’únic efecte de disposar o no d’una major puntuació.
- L’empresa que participi voluntàriament en aquest criteri de valoració, es
compromet a una contractació de personal (valorats de conformitat amb el
conveni col•lectiu de la construcció) equivalent com a màxim al 4% del pressupost
d’execució material (PEM) del contracte administratiu. Una contractació laboral
per un percentatge menor, rebrà una puntuació inferior.
- L’incompliment d’aquesta clàusula no comporta ni penalitats ni té la
consideració d’obligació especial que suposaria la resolució del contracte
(possibilitats aquestes que contempla l’art. 118 de la llei contractual).
- La clàusula social utilitzada per aquest Ajuntament requereix està en atur.
Aquesta situació s’acredita mitjançant la inscripció en el Servei públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC), organitzat mitjançant les Oficines Territorials d’Ocupació
(OTG).
- L’Ajuntament no intervé en el procés de selecció de les persones susceptibles
de ser contractades per les empreses adjudicatàries en compliment de la clàusula
social. Són directament aquestes les que s’adreçaran als serveis públics
d’ocupació.
En conclusió, aquest Ajuntament ha pres una iniciativa que pretén, per una
banda, no obstaculitzar ni dificultar la lliure empresa ni la lliure concurrència en la
contractació administrativa i, per altre, ser aquesta una eina que contribueixi en la
creació d’ocupació, sense cap tipus de discriminació (ni per edat, ni per sexe, ni
per lloc de residència o establiment, ni per altre condició personal o social).
Atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
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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 30
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 20, 21, 24
i 28 de febrer, i 5, 7, 11, 13 i 18 de març de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 8067, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Sobre la frecuencia de radio municipal que se utilizaba por radio L’Hospitalet
solicitamos conocer:
Si desde el mes de junio del 2012 -cese de la emisión de radio municipal- se
está pagando alguna cantidad para mantener dicha frecuencia?
-

Si es así, qué cantidad se está pagando? es una cantidad mensual o anual?

Si es así, por qué motivos se está manteniendo la frecuencia y qué finalidad
tiene el pago.
Tiene el Equipo de Gobierno Planes de futuro a corto, medio o largo plazo de
volver a utilizar dicha frecuencia y por tanto volver a reactivar la radio municipal?”

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 8067 i data 20 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a:
“Sobre la frecuencia de radio municipal que se utilizaba por radio l’Hospitalet
solicitamos conocer:
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Si desde el mes de junio de 2012 –cese de la emisión de radio municipal-se
está pagando alguna cantidad para mantener dicha frecuencia?
Si es así, que cantidad se está pagando? Es una cantidad mensual o anual?
Si es así, por qué motivos se está manteniendo la frecuencia y qué finalidad
tiene el pago.
Tiene el Equipo de Gobierno Planes de futuro a corto, medio o largo plazo de
volver a utilizar dicha frecuencia y por tanto a reactivar la radio municipal?.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 8069, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que durante el año 2013 se concedió una subvención a la entidad “Tres
Quarts X Cinc Quarts” solicitamos poder consultar el expediente y la memoria
justificativa.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8069 de data 20 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a “a la subvenció a
l’entitat Tres Quarts X Cinc Quarts”.
Us comunico que sol·liciteu dia i hora a aquest Gabinet de l’Alcaldia per consultar
l’expedient i la memòria justificativa.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 8070, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
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Atendiendo que durante el año 2013 se concedió una o varias subvenciones al
sindicato UGT solicitamos poder consultar el expediente y la memoria justificativa.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 08070 i data 20 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a:
“Atendiendo que durante el año 2013 se concedió una o varias subvenciones al
sindicado UGT, solicitamos poder consultar el expediente y la memoria justificativa”
D’acord el que contempla el Reglament del Ple en el seu article 11 2.b) l’expedient
sol·licitat va estar a la vostra disposició fins a 24 hores posteriors a la Junta de
Govern del passat 5.11.2013 on va estar aprovat.
Així mateix, tal i com indica el Reglament de Participació en el seu article 11 2.c)
poden procedir a sol·licitar la consulta de l’expedient esmentat.
Cordialment,”

4.- RGE núm. 8072, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Con respecto al auditorio Barradas solicitamos conocer:
1.
2.
3.

Relación de actos celebrados
Ingresos por el alquiler o cesión de cada uno de estos actos
Gastos de cada uno de estos actos”

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 Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8072 i data 20 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, sobre els actes celebrats a
l’Auditori Barradas, els ingressos i despeses corresponents, em plau informar-li
que:
En primer lloc, tot i que no fa referència a la seva pregunta, s’entén que les dades
sol·licitades es refereixen a l’exercici 2013.
La relació d’actes a l’Auditori Barradas per cessió d’ús i els ingressos corresponents
són els següents:

Dates i horaris

Actes realitzats

Import preu públic

Arts escèniques per a infants

2.736 €

Teatre en anglès per a escoles

1.848 €

15 de març, de 17 a 21 h
12 de desembre, de 17 a 20 h

Concert d’alumnes

336 €

15 de març, de 8 a 13 h
19 de març, de 8 a 13 h
07 de maig, de 8 a 13 h i de 15 a 17 h
12 de novembre, de 8’30 a 13 h
5 de desembre, de 8’30 a 15 h
12 de desembre, de 9’30 a 13’30 h
19 de desembre, de 8’30 a 13’30 h

Teatre per a escoles

1.776 €

Conferència

96 €

Espectacle Cantajuegos

816 €

17 d’abril, de 19 a 21 h

Conferència

96 €

23 d’abril, de 9 a 13 h

Jocs Florals

192 €

24 d’abril, de 9 a 13 h

Jocs Florals

192 €

Pregó rociero

192 €

08 i 28 de febrer, de 8 a 11 h
13, 14, 18 i 27 de febrer, de 8 a 13 h
06 de març, de 9’30 a 12’30 h
11 de març, de 8 a 14 i de 15 a 18 h
21 de març, de 8 a 13 h
11 d’abril, de 8 a 11 h
25 d’abril, de 8 a 14 h
14 de novembre, de 8 a 14 h
10 i 12 de desembre, de 8’30 a 13 i de
15’30 a 17 h
15 de febrer, de 8’30 a 13 h
22 de febrer, de 8’30 a 14 h
18 de març, de 8’30 de 13 h
20 de març, de 8’30 a 11’30 h
8, 10 i 15 d’abril, de 8’30 a 13 h
28 de maig, de 8’30 a 11’30 h
3 de desembre, de 9 a 13 h

8 d’abril, de 19 a 21 h
12, 13 i 14 d’abril (17 hores)

4 de maig, 17 a 21 h
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5 i 6 de juny, de 17 a 19 h

Festival fi de curs

192 €

8 de juny, de 9 a 13 h
21 de desembre, de 10 a 13 h

Concert alumnes

336 €

9 de juny, de 18 a 20 h

Festival de Ball Somnisdance

96 €

11 de juny, de 17 a 20 h

Teatre escolar i concert de guitarra

144 €

15 de juny, d’11 a 13 h

Festival fi de curs

96 €

12 de juny, de 16’30 a 19 h
13 de juny, de 16’30 a 20 h
14 de juny, de 17’30 a 20 h

Festival fi de curs

360 €

18 de juny, de 18 a 20 h

Teatre

96 €

21 de juny, de 17 a 19 h

Festival fi de curs

96 €

26 de juny, de 18 a 20 h

Fi de curs – lliurament de diplomes

96 €

5 de juliol, de 17 a 18’30 h

Festival fi de curs

72 €

6 de juliol, de 19 a 21’30 h

Aniversari entitat

120 €

Conferència

96 €

Musical infantil

864 €

Conferència

96 €

9 de juliol, de 19 a 21 h
11 d’octubre, de 16 a 20’30 h
12 d’octubre, de 15 a 21 h
13 d’octubre, de 10’30 a 14 i de 16’30 a
20’30 h
16 de desembre, de 19 a 21 h

La realització d’aquests actes no comporta cap despesa per a l’equipament, més
enllà del cost de personal i funcionament ordinari.
Atentament,”
5.- RGE núm. 8074, 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que dentro de la web de este ayuntamiento hay un apartado llamado
“compartir coche y compartir parking" solicitamos conocer: cuantas personas han
accedido a la web para informarse de este servicio y cuantos usuarios efectivos han
compartido coche o parking en nuestra ciudad gracias a este servicio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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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 8.074 i data 20 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb l’apartat
de compartir cotxe de la web d’aquest Ajuntament, us comunico que durant l’any
2013 hi ha hagut 4.212 visites en aquesta web i han estat usuaris del servei 38
persones.
En aquest moment estem valorant la possibilitat de modificar o retirar aquest servei.”

6.- RGE núm. 8077, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Con respecto al proyecto EMIDEL solicitamos conocer las cantidades transferidas
durante toda la vigencia de este proyecto a los ayuntamientos de La Paz, Canelones,
y Santa Tecla con cargo a los fondos de este proyecto, asimismo solicitamos tener
acceso a la memoria justificativa si la hay o al documento en el que se especifique
para que se destinaron estos fondos.”

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. Garcia Mompel,
que literalment diu:
“Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 8077 i 8162, i data 20 i 21 de febrer de 2014,
respectivament, 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 març
de 2014, en relació al projecte EMIDEL “Desarrollo Local y Emigración en
Latinoamérica”, l’informo:
La Comissió de les Comunitats Europees va aprovar el projecte “Desenvolupament
Local i emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –” presentat a la convocatòria del
Programa URB-AL III i aprovat també al Ple Municipal, en sessió del 25 de novembre
de 2008, amb una durada inicial de 48 mesos i liderat per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
En sessió celebrada en data 12 de febrer de 2013, la Junta de Govern Local va
aprovar la modificació del contracte de subvenció amb l’oficina de Cooperació de la
Unió Europea (EuropeAid) respecte a l’ampliació de la durada del projecte, que va
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quedar prolongada fins al 30 de juny de 2013; resultant una duració total del projecte
de 54 mesos.
Per tant, no és possible facilitar la documentació que ens sol•licita perquè el projecte,
encara que ha finalitzat, la justificació presentada per aquest Ajuntament (tant
econòmica com tècnica), en data 30 de gener de 2014 davant la Unió Europea, està
en el present moment sent objecte de verificació per l’entitat europea mitjançant les
corresponents auditories i comprovacions de les que poden esdevenir les
corresponents al•legacions per part municipal i, en el seu cas, modificacions de la
documentació presentada.
En conseqüència, un cop la Unió Europea validi íntegrament la justificació tècnica i
econòmica, i la documentació referida sigui definitiva, restarà a la disposició dels
grups municipals que vulguin consultar-la.
Atentament,”
7.- RGE núm.8079, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que durante el año 2013 se concedió una subvención a la entidad “El
Casalet” solicitamos poder consultar el expediente y la memoria justificativa.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació i pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que respectivament diuen:
“Senyor,
Respecte a la sol·licitud que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8079 i data 20 de febrer, en relació a la demanda de
consultar l’expedient i la memòria justificativa relativa a la subvenció concedida per
aqueta regidoria a l’entitat El Casalet, li comunico que pot adreçar-se a aquesta
regidoria per tal de concretar dia i hora per poder consultar la documentació.
Atentament,”
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 8.079 i data 20 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb poder
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consultar l’expedient i la memòria justificativa de la subvenció atorgada a l’entitat El
Casalet, us comunico que podeu demanar cita amb la Ponència de l’Àrea per tal de
poder consultar l’esmentat expedient.”
8.- RGE núm. 8080, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que durante el año 2013 se concedió una subvención a la entidad
“Akwaba” solicitamos poder consultar el expediente y la memoria justificativa.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de les respostes per escrit, efectuades per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, i pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
respectivament diuen:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8080 de data 20 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a “a la subvenció a
l’entitat Akwaba”.
Us comunico que sol•liciteu dia i hora al Programa de Cooperació per consultar
l’expedient i la memòria justificativa.
Ben atentament,”
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 8080 i de data 20/02/2014, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 25/03/2014 en relació a: “Atendiendo que durante el año 2013 se
concedió una subvención a la entidad “Akwaba” solicitamos consultar...”
Resposta:
Informar-vos que podeu adreçar-vos a l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme per
sol·licitar dia i hora de consulta de l’expedient esmentat.
Ben atentament,”
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9.- RGE núm. 8081, de 20 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que la entidad TPK recibió subvenciones con cargo a este ayuntamiento
en 2013 solicitamos conocer el importe de estas subvenciones, si se abonaron
nominas o parte de nominas con cargo a las partidas económicas aportadas por el
ayuntamiento a resultas de estas subvenciones.”

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 Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8081 i data 20 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, referent a la pregunta que en el
seu tenor literal diu:
Atendiendo que la entidad TPK recibió subvenciones con cargo a este ayuntamiento
en 2013 solicitamos conocer el importe de estas subvenciones, si se abonaron
nominas o parte de nominas con cargo a las partidas económicas aportadas por el
ayuntamiento a resultas de estas subvenciones
S’informa del següent:
La Regidoria de Cultura l’any 2013 va tramitar una subvenció pel Taller de Pubilla
Casas per un import de 49.500€.
El Taller de Pubilla Casas ofereix activitats que supleixen la competència municipal,
els seus objectius són la creació, la difusió i la formació artística. Per poder portar a
terme aquests objectius és fa necessari la contractació per part de l’entitat de
professionals, per tant l’entitat en el moment de justificar la subvenció ha presentat
nòmines i factures.
La qual cosa informem als efectes que calgui.
Cordialment,”

10.- RGE núm. 8083, de 20 de febrer de 2014.
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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 25 de març de 2014.
Atendiendo que hubo un convenio de colaboración firmado con los sindicatos y la
AEHBALL para favorecer la participación de los sindicatos en el desarrollo económico
de la ciudad, la competitividad empresarial y la ocupabilidad de los trabajadores
durante el año 2012
Solicitamos conocer:
1.
si este convenio estuvo vigente en 2013
2.
cuáles son los trabajos concretos que realizaron los sindicatos y la patronal en
cumplimiento de este convenio
3.
el importe entregado a cada parte (UGT; CCOO; AEBALL)
4.
si se abonaron nominas o parte de nominas de trabajadores de estas
entidades con cargo a las partidas económicas aportadas por el ayuntamiento a
resultas de este convenio”

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 8083 i data 20 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a l’acord per
l’ocupació i el desenvolupament econòmic ACODELH, l’informo:
Que l’esmentat acord va ser aprovat pel Ple municipal del 25 de setembre de 2012 i
estableix que la seva vigència abasta des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2015.
A l’acord es determina també, que l’Ajuntament aportarà a cadascuna de les entitats
que en formen part, la quantitat de 9.000,00 € anuals, durant la seva vigència, així
com, que per a l’acompliment dels seus acords, utilitzaran els recursos humans i
materials que estimen adients, i que en cap cas és objecte d’aquest conveni
concretar-los.
Que previ el compliment del tràmits escaients, estan a la disposició dels grups
municipals que vulguin consultar-la, les corresponents Memòries dels treballs
realitzats pels seus participants.
Atentament,”
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11.- RGE núm. 8159, de 21 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Solicitamos conocer cuántos litros de agua se produjeron en la estación freática del
Parc de Sanejament en el año 2013.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel 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 8.159 i data 21 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb els litres
d’aigua produïts a l’estació freàtica del Parc de Sanejament durant el 2013, us
comunico que es van produir 50.000 m3 d’aigua.”
12.- RGE núm.8160, de 21 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que, según hemos podido leer en la prensa, se va a poner en marcha la
iniciativa llamada "Sculpture's Corner" según la cual cada seis meses artistas de la
ciudad expondrán su obra en la Plaza Europa y que el primero en exponer su obra
será el Sr. Arranz Bravo con una escultura de bronce realizada para la ocasión.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.
Si el Sr. Arranz Bravo va a percibir algún tipo de contraprestación económica
por esta obra
2.
En caso afirmativo solicitamos conocer el importe
3.
Si la Fundación Arranz-Bravo ha percibido o va a percibir algún tipo de
contraprestación económica por activar este proyecto
4.
En caso afirmativo solicitamos conocer el importe
5.
Si la escultura realizada quedará en propiedad del ayuntamiento
6.
Si tiene algún seguro de responsabilidad civil”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor
de Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 8160 i data 21 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a la informació que
sol·liciten, i que en el seu tenor literal diu:
Atendiendo que, según hemos podido leer en la prensa, se va a poner en marcha la
iniciativa llamada "Sculpture's Corner" según la cual cada seis meses artistas de la
ciudad expondrán su obra en la Plaza Europa y que el primero en exponer su obra
será el Sr. Arranz Bravo con una escultura de bronce realizada para la ocasión.
Este regidor y su grupo político solicitan conocer:
1.
Si el Sr. Arranz Bravo va a percibir algún tipo de contraprestación económica
por esta obra
2.
En caso afirmativo solicitamos conocer el importe
3.
Si la Fundación Arranz-Bravo ha percibido o va a percibir algún tipo de
contraprestación económica por activar este proyecto
4.
En caso afirmativo solicitamos conocer el importe
5.
Si la escultura realizada quedará en propiedad del ayuntamiento
6.
Si tiene algún seguro de responsabilidad civil
Em plau adjuntar-li l’informe del Director del Centre Cultural Tecla Sala, en el que
dóna resposta a la informació sol·licitada.
Cordialment,”
“En relació a la pregunta del grup polític del Partit Popular de Catalunya, de data 19
de febrer de 2014, amb registre general d’entrada número 8.160 i registre d’alcaldia
342, que diu del tenor següent:
Informo del següent:
1.
Si el Sr. Arranz-Bravo ha percebut alguna contraprestació econòmica per
l’escultura situada a la plaça Europa (projecte Sculptures Corner)
El Sr. Arranz-Bravo no ha percebut cap honorari o contraprestació econòmica
2.
Si la Fundació Arranz-Bravo ha percebut alguna contraprestació econòmica
per activar aquest projecte
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La Fundació Arranz-Bravo ha rebut una ajuda econòmica de dos empreses ubicades
a la plaça Europa en concepte de patrocini per a les despeses de producció
(muntatge, transport i assegurança) i per a les activitats pròpies de la Fundació
3.
Les empreses que han col•laborat són Agut Global (2.000 euros) i Copisa
(3.000 euros)
4.
L’escultura anomenada “Europa” és propietat de Eduard Arranz-Bravo el qual
ha sufragat el seu cost d’execució
5.
La Fundació té una pòlissa de responsabilitat civil subscrita amb Plus Ultra nº
BGDO 002288 que cobreix les activitats realitzades tant en el seu espai com en altres
indrets.”

13.- RGE núm. 8161, de 21 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que en la Rambla esquina Prat de la Riba hay una pancarta anunciando
una serie de actos de L’H Espai de Debat y que esta pancarta está atada a dos
arboles
Considerando que según el artículo 56 de la vigente Ordenanza de Civismo “S’ha de
respectar l’arbrat ... evitant-se qualsevol acte que pugui perjudicar-los, enlletgir-los o
embrutar-los.”
Y que el artículo 57 se señala que : “1. Amb motiu de fires i festes tradicionals, es
podrà autoritzar les persones propietàries o titulars d’establiments, associacions o
entitats ciutadanes donades d’alta en el Registre Municipal d’Entitats, previ informe
favorable dels serveis tècnics municipals, el guarniment de carrers i d’arbres, d’acord
amb la normativa municipal aplicable i amb les condicions específiques de la llicència.
2. Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element als arbres, es requereix
autorització municipal, que haurà d’efectuar-se en les condicions que s’assenyalin.”
Solicitamos conocer:
1.
Si la entidad que ha colocado esta pancarta ha solicitado la preceptiva
autorización municipal
2.
En caso afirmativo solicitamos poder examinar esta autorización
3.
En caso negativo si se piensa requerir a esta entidad a su retirada
4.
Si hay algún informe favorable de los técnicos municipales
5.
En caso afirmativo solicitamos poder examinar este informe
6.
Si la entidad posee algún tipo de seguro para cubrir posibles daños a terceros
de esta pancarta
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7.
Cuál es el periodo máximo que esta pancarta estará colocada entre estos dos
arboles”

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 8161 i de data 21/02/2014, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..Atendiendo que en la Rambla esquina Prat
de la Riba hay una pancarta anunciando una serie de actos de L’H Espai de Debat, y
que esta pancarta està atada a dos arboles....”
Resposta:
Informar que dicha entidad no ha solicitado un permiso especifico en esta àrea para
colocar dicha pancarta, que el Ayuntamiento a traves de las Regidurias de distrito en
muchas ocasiones son conocedores de la colocacion de dichos elementos , pero
hasta el momento la regulación a través de permisos especificos no era conocida por
la entidad organizadora de estos actos, ni por otras muchas. Que puestos en
contacto con los responsables de esta en particular se les ha dado a conocer la
ordenanza respecto a estos temas, y que segun nos manifiestan en adelante
seguiran los tramites oportunos para realizar la colocacion de estas pancartas tal
como se les ha informado. Los responsables a fecha de hoy ya habian dado orden a
la empresa correspondiente para la retirada de dicha pancarta.
Ben atentament,”
14.- RGE núm. 8162, de 21 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo en 30/06/13 finalizó la duración del proyecto EMIDEL “ Desarrollo Local y
Emigración en Latinoamerica”.
Solicitamos tener acceso al informe de conclusiones o documento final relativo a este
proyecto y solicitamos tener acceso a los gastos detallados de cada una de las
cantidades invertidas en este proyecto.”

…/…

135

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 les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 8077 i 8162, i data 20 i 21 de febrer de 2014,
respectivament, 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 març
de 2014, en relació al projecte EMIDEL “Desarrollo Local y Emigración en
Latinoamérica”, l’informo:
La Comissió de les Comunitats Europees va aprovar el projecte “Desenvolupament
Local i emigració a Llatinoamèrica – EMIDEL –” presentat a la convocatòria del
Programa URB-AL III i aprovat també al Ple Municipal, en sessió del 25 de novembre
de 2008, amb una durada inicial de 48 mesos i liderat per l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
En sessió celebrada en data 12 de febrer de 2013, la Junta de Govern Local va
aprovar la modificació del contracte de subvenció amb l’oficina de Cooperació de la
Unió Europea (EuropeAid) respecte a l’ampliació de la durada del projecte, que va
quedar prolongada fins al 30 de juny de 2013; resultant una duració total del projecte
de 54 mesos.
Per tant, no és possible facilitar la documentació que ens sol•licita perquè el projecte,
encara que ha finalitzat, la justificació presentada per aquest Ajuntament (tant
econòmica com tècnica), en data 30 de gener de 2014 davant la Unió Europea, està
en el present moment sent objecte de verificació per l’entitat europea mitjançant les
corresponents auditories i comprovacions de les que poden esdevenir les
corresponents al·legacions per part municipal i, en el seu cas, modificacions de la
documentació presentada.
En conseqüència, un cop la Unió Europea validi íntegrament la justificació tècnica i
econòmica, i la documentació referida sigui definitiva, restarà a la disposició dels
grups municipals que vulguin consultar-la.
Atentament,”
15.- RGE núm. 8324, de 21 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
El pasado día 24/12/13 el regidor que suscribe formuló una petición y una pregunta
para ser contestada en el pleno del día 28/01/14 con número de registro 55.120 en
relación a la problemática generada por las perturbaciones a nivel de ruido y
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vibraciones que la colocación de diversa maquinaria de la empresa ONO provoca en
la señora Teolinda Medeiros Alvarez.
La habitación de la Sra. Medeiros está justo debajo de la maquinaria instalada por
ONO. Según refiere la Sra. Medeiros por las noches tiene dificultad para conciliar el
sueño debido a los ruidos y vibraciones de esta maquinaria. Asimismo la Sra.
Medeiros manifiesta que le han surgido grietas en los azulejos de su vivienda y lo
achaca a la instalación de ONO. Se adjuntan fotos de la instalación y de las grietas
en el lavadero
Según respuesta facilitada por el Teniente de Alcalde del Área de Espacio Público el
22/01/14 "la causa de la queixa és la col.locació d'un aparell de l'empresa ONO,
aquest aparell es col.loca amb prèvia autorització dels veïns de la comunitat, per tant
es converteix en un problema privat entre veïnat i empresa"
En mi opinión se tratará de un problema privado entre los vecinos y la empresa si la
instalación cumple con la normativa en materia de ruidos y vibraciones, cosa que
desconocemos, por ello en su día solicitamos una inspección para comprobar si esta
instalación se adecua a la normativa.
Por todo ello solicitamos conocer si la instalación de ONO en el terrado de la calle
Aprestadora 16 cumple con la normativa en materia de ruidos y vibraciones en
horario nocturno.

”

…/…

137

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 8.324 i data 21 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb la
instal·lació d’ONO situada al terrat de la finca del c. Aprestadora, 16, us comunico
que, tal com ja us vam informar amb anterioritat, els aparells que apareixen a les
fotografies enviades van ser instal•lats amb el consentiment dels veïns, per la qual
cosa per a resoldre problemes derivats d’aquesta instal•lació, s’ha d’acudir a la
jurisdicció civil.”
16.- RGE núm. 8317, de 21 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
El 19 de febrero de 2013 se presentó una pregunta de pleno con número de registro
9.101 relativa a un centro donde se enseña el Corán en calle Orrius, la respuesta
facilitada el 19/03/13 es que se levantó acta porque el centro funcionaba sin licencia.
Posteriormente en fecha 26/04/13 se nos comunicó que la actividad que se desarrolla
es la enseñanza del idioma árabe.
Al respecto el regidor que suscribe solicita conocer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

si la entidad ya ha regularizado su actividad
en caso afirmativo cual es la actividad declarada
el nombre de la entidad
si tiene licencia para dar clases de idiomas
si cumple con la normativa para centros docentes
si cumple con la normativa para centros religiosos”

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 8.317 i data 21 de febrer de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb l’entitat
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ubicada al c. Òrrius, us comunico que l’Asociación Social y Cultural Al Huda va
presentar la comunicació d’inici d’activitat de centre cultural i ensenyament de l’idioma
àrab, el dia 25 de juny de 2013. La normativa de centres docents no és d’aplicació a
les acadèmies d’idiomes. La normativa de centres religiosos només s’aplica als
centres de culte.”
17.- RGE núm. 8459, de 24 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
En el Pleno de este Ayuntamiento del pasado 23 de julio de 2013, este regidor y su
Grupo Municipal presentaron una moción con el título “DE HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO” con la voluntad de dedicar una plaza a las víctimas
del terrorismo en nuestra ciudad.
La moción fue retirada en Pleno con la firme intención de instar directamente a la
Comisión del Nomenclátor para que la propuesta fuera debatida en la siguiente
reunión de esta Comisión e incluida en la lista de reserva del nomenclátor
.
En septiembre de 2013 este regidor realizó los trámites administrativos indicados y
presentó la ficha para realizar la propuesta que debería ser debatida en la siguiente
Comisión de Nomenclátor.
En fecha doce de septiembre realizamos una consulta vía mail sobre la tramitación
del proceso y se nos indica que la Comisión de Nomenclátor se tendría que reunir
antes de final de año (2013)
En fecha 11 de octubre se nos indica que la ficha presentada realizando el trámite
administrativo, la ha recibido el Sr. Francisco Bellver como miembro de la Comisión
de Nomenclátor.
Tras la exposición de los hechos, este regidor y su Grupo Municipal solicitan conocer:
-

en qué trámite del proceso nos encontramos
en qué fecha se ha realizado la última reunión de la Comisión de Nomenclátor
es posible acceder al Acta de la mencionada reunión”

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 8.459 i data 24 de febrer de 2014, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb la
proposta de dedicar una plaça a les víctimes del terrorisme, us comunico que tal com
vam acordar, hem procedit a la tramitació de la resolució. El procediment està en
marxa i la resolució de l’espai en el qual es farà l’homenatge a les víctimes es portarà
a la seva aprovació per l’òrgan municipal competent.”

18.- RGE núm. 9201, de 28 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Solicitamos sustitución bombilla farola c. Xipreret, esquina Joan Pallarés, frente al
núm. 79 de c. Xipreret, ya que vecinos de esta calle nos llaman a diario por este tema
que ya hemos pasado como incidencia telefónica.”

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 al prec que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 9.201 i data 28 de febrer de 2014, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, en relació amb la substitució d’una bombeta al c.
Xipreret, us comunico que em dono per assabentat de la vostra petició.”

19.- RGE núm. 9204, de 28 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Solicitamos conocer si alguno de los pisos propiedad de este Ayuntamiento está
vacío.
En caso afirmativo, conocer cuáles son.”

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 9.204 i data 28 de febrer de 2014, segons el que disposa
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l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb quins
pisos de propietat de l’Ajuntament estan buits, us comunico que en l’actualitat
l’Ajuntament té 7 pisos buits que no es poden ocupar perquè s’ha de fer una reforma
per tal de poder llogar-los en condicions.”
20.- RGE núm. 9205, de 28 de febrer de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Atendiendo que según parece se va a ceder el antiguo edificio de correos a una
entidad para realizar diversos cursos de formación para adolescentes con dificultades
en sus estudios y atendiendo el mal estado general de ese edificio que en su estado
actual hace inviable cualquier actividad solicitamos conocer quién correrá con el
gasto de la rehabilitación de este edificio si la entidad cesionaria o el ayuntamiento.
Si es a cargo del Ayuntamiento, cual será el presupuesto inicial y el calendario
previsto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidor d’Educació, Sr. Lluís Esteve
Garnés, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 9205 i data 28 de febrer de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, sol·licitant conèixer qui es farà
càrrec de la despesa de la possible rehabilitació de l’antic edifici de correus, l’entitat
que el va cedir o l’Ajuntament, dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de
l’esmentada pregunta per recavar la informació necessària.
Atentament, ”
21.- RGE núm. 9943, de 5 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
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Vecinos de Bellvitge nos han expresado su preocupación por la presencia de un
tanque de gas inflamable en la gasolinera de Rambla Marina con Trav. Industrial.
Existe un cierto temor acerca de los riesgos potenciales que dicha instalación puede
comportar. Por todo ello solicitamos conocer si esta instalación cumple con la
normativa legal y si tiene la oportuna licencia.

”

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 9.943 i data 5 de març de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb el tanc de
gas ubicat a la benzinera de Rambla Marina amb Travessia Industrial, us comunico
que mitjançant el Decret núm. 002338/2013, de 14 de març de 2013, va ser
autoritzada la instal·lació de GLP en l’activitat d’estació de servei situada a la rambla
Marina. Aquesta instal·lació disposa de control inicial favorable efectuat per l’Entitat
Ambiental de Control TÜV Rheinland el dia 7 de juny de 2013.”

22.- RGE núm. 9944, de 5 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
En reiteradas ocasiones el regidor que suscribe ha denunciado la vulneración de la
normativa de civismo por parte de determinadas formaciones políticas que colocan
carteles en paredes, farolas y mobiliario urbano vulnerando la normativa municipal de
civismo. En las ultimas respuestas recibidas además de decir que no se sancionarán

…/…

142

estos comportamientos incívicos se señala que "respecto a estos tipos de carteles de
fácil retirada que no vulneran de forma grave la ordenanza..., se considera ser mas
permisibles en tanto no comporten vulneración y/o deterioro de edificios, mobiliario
urbano.."
Al respecto solicitamos conocer:
1.
si la mera colocación de un cartel publicitario aunque sea de fácil retirada no
comporta vulneración y o deterioro (aunque sea visual) de edificios y mobiliario
urbano
2.
atendiendo que en términos jurídicos lo que no está prohibido está permitido y
teniendo en cuenta las ultimas respuestas antes mencionadas solicitamos conocer si
la colocación de carteles por cualquier particular y entidad sigue estando prohibida
3.
en que artículo de la vigente normativa de civismo se dice que colocar carteles
de fácil retirada es "permisible" y si el concepto “permisible” equivale a “permitido”
4.
el numero de sanciones impuestas durante el año 2013 por colocar carteles
en sitios no permitidos
5.
si cualquier cartel enganchado por alguna entidad o particular que sea de fácil
retirada y que no comporte vulneración y/o deterioro de edificios, mobiliario urbano,
etc no será sancionado a partir de ahora y en base a que artículo de la ordenanza de
civismo”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9944 i de data 05/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..En reiteradas ocasiones este regidor que
suscribe ha denunciado la vulneración de la normativa de civismo por parte de
determinadas formaciones politicas....”
Resposta:
1. Sempre que es tracti de propaganda o publicitat d’associacions o entitats
reconegudes en el Registre d’Entitats Municipal, l’Ajuntament té la facultat de
poder autoritzar l’esmentada col·locació, per tant, en aquests casos, donat que
s’autoritzaria aquest tipus de publicitat, en realitat l’ incompliment és no haver-ho
comunicat, no haver demanat autorització, en el caso que no s’hagi fet. En
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2.

3.
4.
5.

aquests casos, ni tan sols estan subjectes a la taxa reguladora per a la
utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.
L’ordenança del civisme i la convivència no ha sofert cap modificació i continua
prohibida la col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol
altra forma de propaganda, amb fins publicitaris o no. Aquesta publicitat haurà
d’efectuar-se únicament en els llocs expressament autoritzats o habilitats amb
aquest efecte per l’Ajuntament.
El que diu l’Ordenança és que en el cas de les autoritzacions a associacions o
entitats, les pancartes, cartells o similars seran de fàcil retirada.
19 decrets de sanció per temes de publicitat
Ja s’ha posat de manifest el que està permès i el que està prohibit. La normativa
al respecte es troba al article 73 de l’Ordenança del civisme i la convivència.

Ben atentament,”
23.- RGE núm. 10374, de 7 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
En diversos puntos del barrio del Centro, (y a título de ejemplo se adjunta foto
realizada hoy día 05/03/14 en la confluencia de la Ramblas Just Oliveras con C/ Bruc
) hay carteles de publicidad de un acto político a realizar el día 06/03/14, los carteles
son de fácil retirada y por tanto según se nos comentó son “permisibles”, ahora bien
el artículo 73.2 de la Ordenanza de civismo establece que “La colocación de carteles,
pancartas, banderolas, adhesivos o cualquier otra forma de propaganda, con fines
publicitarios o no, deberá efectuarse únicamente en los lugares expresamente
autorizados o habilitados al efecto por el Ayuntamiento”

Lógicamente las paredes y resto de mobiliario urbano no son lugares autorizados ni
habilitados por el Ayuntamiento, al menos hasta ahora, por lo que solicitamos
conocer:
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1.
Si se piensa imponer algún tipo de sanción a la entidad que han colocado
estos carteles por esta “permisible” vulneración de la normativa de civismo.
2.
En caso contrario si se considera que las paredes y elementos de mobiliario
urbano son sitios adecuados para colocar carteles de fácil retirada
3.
Si se ha hecho alguna advertencia o requerimiento para que no persistan en
su actitud de colocar carteles en sitios no permitidos.”

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 10374 i de data 07/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..En diversos puntos del barrio del
Centro ( y a titulo d eejemplo se sdjunta foto...) hay carteles de publicidad de un acto
politico a relizar el 06/03/2014, los carteles son de facil retirada......”
Resposta:
En ningún caso se considera que las paredes o elementos mobiliarios sea los sitios
mas adecuados para colocar dichos carteles, se considera que en estos casos la
permisibilidad se refiere a que dichas pancartas, carteles o similares sean de fàcil
retirada y que no deterioren, ensucien o estropeen la superfície donde han sido
colocados, siendo sancionados en los casos que no sea así.
Por otro lado se ha comunicado a responsables de estas instituciones que se remitan
a la ordenanza , para corregir estas practicas.
Ben atentament,”

24.- RGE núm. 10377, de 7 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
En la Rambla Just oliveras a la altura del CC Barradas y en la confluencia de Rambla
con Prat de la Riba hay sendos carteles anunciando una conferencia para el día
13/03/14.
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Al respecto solicitamos conocer si la entidad que ha colocado los carteles tiene el
permiso correspondiente y si cuenta con un seguro para cubrir posibles daños
Asimismo solicitamos conocer si se les ha requerido para que retiren esas pancartas
en el plazo máximo de tres días después del acto.”

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 10377 i de data 07/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..en la Rambla Justo Oliveras a la
altura de CC Barradas hay sendos carteles anunciando una conferencia para el dia
13/03/2014..”
Resposta:
Informar que dicha entidad no ha solicitado un permiso especifico en esta àrea para
colocar dicha pancarta.
Que puestos en contacto con los responsables de esta entidad en particular, se les
ha dado a conocer la ordenanza respecto a estos temas, y nos informan que hasta el
momento la regulación a través de permisos especificos para la colocacion de esta
publiciad no era conocida por la entidad organizadora y nos manifiestan que en
adelante seguiran los tramites oportunos para realizar la colocacion de estas
pancartas segun el procedimiento que se les ha informado. Los responsables a fecha
de hoy ya habian dado orden a la empresa correspondiente para la retirada de dicha
pancarta.
Ben atentament,”
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25.- RGE núm. 10379, de 7 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
En diversos puntos del barrio del Centro, (y a título de ejemplo se adjunta foto
realizada hoy día 05/03/14 en el numero 27 de la Rambla Just Oliveras) hay carteles
de publicidad de un acto a realizar el día 08/03/14 y la programación de un bar
musical, los carteles son de fácil retirada y por tanto según se nos comentó son
“permisibles”, ahora bien el artículo 73.2 de la Ordenanza de civismo establece que
“La colocación de carteles, pancartas, banderolas, adhesivos o cualquier otra forma
de propaganda, con fines publicitarios o no, deberá efectuarse únicamente en los
lugares expresamente autorizados o habilitados al efecto por el Ayuntamiento”

Lógicamente las paredes no son lugares autorizados ni habilitados por el
Ayuntamiento, al menos hasta ahora, por lo que solicitamos conocer:
1.
Si se piensa imponer algún tipo de sanción a las entidades que han colocado
estos carteles por esta “permisible” vulneración de la normativa de civismo.
2.
En caso contrario si se considera que las paredes son sitios adecuados para
colocar carteles de fácil retirada
3.
Si se ha hecho alguna advertencia o requerimiento para que no persistan en
su actitud de colocar carteles en sitios no permitidos.”

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 10379 i de data 07/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
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se celebrarà el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..en diversos puntos del barrio del
Centro (y a titulo de ejemplo se adjunta foto realizado hoy dia 5703/2014...”
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
26.- RGE núm. 11068, de 11 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Hoy día 10/03/14 diversas paredes y elementos de mobiliario urbano del barrio centro
(a título de ejemplo se adjunta foto realizada en la cabina de teléfonos ubicada en
Rambla Just Oliveras, cerca de C/Barcelona) hay diversos carteles de ICV,
publicitando una acto para el día 12/03/14 este hecho vulnera la vigente ordenanza
del civismo y la convivencia que en el artículo 73.2 establece que “La colocación de
carteles, pancartas, banderolas, adhesivos o cualquier otra forma de propaganda,
con fines publicitarios o no, deberá efectuarse únicamente en los lugares
expresamente autorizados o habilitados al efecto por el Ayuntamiento”.

Lógicamente un puesto de teléfono público ni las paredes del barrio centro no son
lugar es autorizados ni habilitados por el Ayuntamiento. Asimismo la colocación de
carteles y pancartas en sitios no permitidos es una costumbre de esta formación
política por lo que solicitamos conocer:
1.
Si se piensa imponer algún tipo de sanción a ICV por esta reiterada
vulneración de la normativa de civismo.
2.
Si se ha impuesto alguna vez alguna sanción a esta formación política por el
incumplimiento de la normativa de civismo
3.
Si se ha hecho alguna advertencia o requerimiento para que no persistan en
su actitud de colocar carteles en sitios no permitidos.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals Florit, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 11082 i de data 11/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..Hoy dia 10/03/2014 diverses
paredes y elementos de mobiliario urbano del centro (a titulo de ejemplo se adjunta
foto realizada ....)
Resposta:
Siempre que se trate de propaganda o publicidad de asociaciones o entidades
reconocidas en el Registro de Entidades Municipal, el Ayuntamiento tiene la facultad
de poder autorizar dicha colocación, por lo tanto, en estos casos, dado que se
autorizaría este tipo de publicidad, en realidad el incumplimiento es no haberlo
comunicado, no haber pedido autorización, en el caso de que no se haya hecho. En
estos casos, ni siquiera están sujetos a la tasa reguladora para la utilización privativa
o el aprovechamiento del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública.
Por otro lado se ha comunicado a responsables de estas instituciones que se remitan
a la ordenanza , para corregir estas practicas.
Ben atentament,”
27.- RGE núm. 11549, de 13 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Sobre el arbol situado en Marti Blasi 23, solicitamos inspección y verificación ya que
parece que la tierra del alcorque está tan compactada que no filtra el agua y queda
depositada, generando malos olores y posibles focos de mosquitos en verano. Por lo
que ruego corrección 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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver
Valles, que literalment diu:
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“Respecte al prec que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 11.549 i data 13 de març de 2014, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, en relació amb l’arbre del c. Martí Blasi, 23, us comunico
que em dono per assabentat de la vostra petició.”
28.- RGE núm. 12328, de 18 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Solicitamos información sobre el número de denuncias que hubieron el pasado 2013
en el puente bajo las vías que va de c. Teide a c. Terra Baixa, especificando el tipo (
robos, agresiones, incivismo, 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 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 12.323 i data 18 de març de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb la finca
del c. Terra Baixa, 51, us comunico que hi ha un expedient obert per deficiències
d’habitabilitat en aquesta finca, que afecten exclusivament la façana. Els serveis
tècnics municipals estan realitzant les actuacions necessàries i l’Ajuntament té
requerida a la propietat, responsable del manteniment de la finca, per tal que la
reparin.”
29.- RGE núm. 12323, de 18 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
En el nº 51 de la c. Terra Baixa hay una finca ocupada presumiblemente con riesgo
de desprendimientos.
¿Tiene constancia el ayuntamiento del peligro que supone para estas personas estar
viviendo en esta finca?”

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
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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 12328 i de data 18/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/03/2014 en relació a: “.Solicitamos información sobre el
número de denuncias que hubieron el pasado 2013 bajo las vias que va de calle
Teide a Terra Baixa”
Resposta:
Informar que s’han realitzat 33 denuncies de civisme i 6 d’activitats reglades.
Ben atentament,”
30.- RGE núm. 12374, de 18 de març de 2014.
“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 25 de març de 2014.
Respecte al presumpte segrest d’una nena de L’Hospitalet que s’ha endut un veí a
Bolívia, aquesta Regidora i el seu Grup Polític sol•licitem saber :
Què en sap l’Ajuntament d’aquest tema?
Estava la nena empadronada a la ciutat?
Anava a l’escola a la ciutat?
No es podia detectar des d’ Ensenyament o des de Serveis Socials que ja no
es trobava a la ciutat?
Si anava a l’escola no es va detectar que ja no assistia a classe?
Si la seva família no té documentació espanyola de què viuen?
És una família coneguda de Serveis Socials?
S’ha vulnerat algun Protocol de Protecció a la Infància de la Generalitat?
Quines mesures es poden prendre perquè no torni a succeir un fet tan
lamentable, la desaparició d’una nena sense que ningú se’n adoni?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l‘Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 12374, de data 18 de març de 2014 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a “presumpte
segrest d’una nena de L’Hospitalet”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma
8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 13 i 17
de març de 2014 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 11599, de 13 de març 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
25-03-2014.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en una notícia apareguda a La Vanguardia.com, el 18 de febrer de 2014, es
deia que “L’Hospitalet ha perdut més de 700 empreses des de l’inici de la crisi”.
Vist que a la mateixa notícia es cita a J.B. (Secretari General d’UGT a l’Hospitalet) tot
dient que “la major part de les empreses afectades són empreses petites o mitjanes” i
que “la crisi també ha afavorit un canvi de model econòmic en la ciutat que ha passat
de tenir una economia centrada en la industria a especialitzar-se en el sector serveis”.
PREGUNTA
.- Quina és l’opinió de l’equip de govern respecte aquesta notícia i respecte la
destrucció d’empreses i llocs de feina a la ciutat?

…/…

152

.- Les dades que publica aquesta notícia coincideixen amb les dades de les que
disposa l’Ajuntament de l’Hospitalet? Demanem informació al respecte.
.- Quina avaluació fa l’equip de govern de les mesures que s’estan duent a terme des
del consistori per tal de:
-

Evitar tancaments d’empreses?
Afavorir la creació de noves empreses?
Crear nous llocs de feina?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11599 i data 13 de març de 2014, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a la noticia sobre el
teixit empresarial de la ciutat, apareguda a la Vanguardia el passat dia 18 de febrer
de 2014.
Dir-vos que és necessari sol·licitar la pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Atentament,”
2.- RGE núm. 11602, de 13 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple del 25 de febrer d’enguay aquest grup va presentar una pregunta
respecte l’excés de velocitat dels cotxes que passen pel carrer del Progrés.
Atès que a la resposta donada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme es diu que “en aquest període de temps (6 mesos) s’han
produït dos atropellaments lleus de dos persones grans que han creuat fora del pas
corresponent”.
PREGUNTA
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.- Quants atropellament s’han produït en aquest carrer al llarg de l’any 2013?
.- S’han identificat els “punts negres” d’aquest carrer?
.- Quines mesures s’han dut a terme per reduir la sinistralitat en aquest carrer?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals
Florit, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 11602 i de data 13/03/2014 i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 25/03/2014 en relació a: “Ates que la resposta donada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es diu que “en aquest
període de temps (6 mesos) s’han produït dos atropellaments....”
Resposta:
Informar-vos que durant l’any 2013 s’han produït un total de 3 atropellaments en el
carrer Progrés en diferents punts. En els tres casos les lesions dels peatons han estat
lleus.
La denominació de punt negre es determina i es produeix en funció del nombre
d’accidents i el grau de lesions que es produeix en aquell punt.
El carrer Progrés no es determina en cap tram com punt negre.
Aquesta via es troba senyalitzada verticalment a tots dos costats i reforçada amb
senyalització horitzontal.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 11603, de 13 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que alguns veïns del C. Sant Roc van sol•licitar un pas de vianants semaforitzat
en l’encreuament del C. Sant Roc i l’ AV. Carrilet pel fet que les voreres són
insuficients i els cotxes passen a escassos centímetres i a altes velocitats.
Atès que la mobilitat dels vianants en aquest encreuament és insegura.
Vist que el llavors Tinent d’Alcalde de Mobilitat i Cooperació,José Conde Pérez , va
comunicar el 12 de Març de 2010 que ”nuestros servicios técnicos han estudiado la
situación del lugar y considerado que es conveniente la instalación de un paso de
peatones semaforizado”
Vist que a dia d’avui no s’ha dut a terme l’actuació establerta.
PREGUNTA
Es pensa dur a terme la instal·lació del pas de vianants semaforitzat al punt indicat?
Si és que si, quan?
Si no es pensa fer. Per quina raó?
Si és que no, com es pensa solucionar el problema d’inseguretat del qual es queixen
els veïns?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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 11603 i de data 13/03/2014 i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà
el proper dia 25/03/2014 en relació a: “..Ates que els veïns de Sant Roc van sol.licitar
un pas de vianants semaforitzat en l’encreuament del c. Sant Roc i l’Av. Carrilet pel
fet que les voreres son insuficients i els cotxes passen a escassos centimetres i a
altres velocitat.....”
Resposta:
En relació a la pregunta de la Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió sobre
la instal·lació d’un pas de vianants semaforitzat a l’encreuament del carrer San Roc
am la Avinguda del Carrilet, es correcte que el llavors Tinent d’Alcaldia de Mobilitat i
Cooperació va comunicar el 12 de març de 2010 el que vostès indiquen “nuestros
servicios técnicos han estudiado la situación del lugar y considerado que es
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conveniente la instalación de un paso de peatones semaforizado,......” però la carta
continuava afegint que “.... para su instalación cuando las disposiciones
presupuestarias lo permitan.”
Aquest encreuament te un pressupost de realització elevat, tant pels seus
condicionants de via arterial com per la necessitat de que qualsevol instal·lació quedi
connectada a la xarxa global per fer possible la gestió integral del transit, tant de
vehicles com de vianants. Això fa que en les circumstancies globals de la economia i
finances municipals no s’hagin portat a terme, durant els anys 2011-2014, actuacions
de semaforització importants com seria aquesta.
Atenent a la impossibilitat econòmica temporal de realitzar la instal·lació, es van
adoptar d’altres mesures que van contribuir a les reduccions de velocitats dels
vehicles en aquesta via de connexió entre municipis. Actuacions tant de senyalització
com de regulació semafòrica establint-se a partir de 2013 ones verdes que
incrementen la eficiència i obliguen a mantenir velocitats adequades.
Per tant i responent concretament a les seves preguntes:
El pas de vianants forma part de la previsió futura d’instal·lacions semafòriques, que
aquesta previsió te una priorització d’instal·lacions que responen a criteris de xarxa i
necessitats.
Que en el 2014 hi ha previstes algunes instal·lacions que estan ajornades des
d’abans de la que vostè esmenta, pel desenvolupament de la xarxa semafòrica.
Que en els successius exercicis pressupostaris es validarà la possibilitat de la
instal·lació en relació a les prioritats esmentades.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 11604, de 13 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al ple del 20 de desembre de 2012 aquest grup va presentar una pregunta
sobre el nivell de formació de les persones que presten funció d’assessorament a
l’equip de govern.
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Vist que la resposta rebuda, tot i que l’equip de govern va sol•licitar una pròrroga per
recavar la informació necessària, no és l’adequada donat que no respon amb claredat
i exactitud a la nostra qüestió.
PREGUNTA
.- Demanem conèixer el nivell de formació de tots i cadascun dels assessors de
l’equip de govern.
.- Demanem conèixer la relació entre els nivells de formació i el lloc de treball que
s’exerceix.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, Sra. Mercè Perea Conillas
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 11604 i data 13 de març de 2014 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de març de 2014, en relació a:
“……
Demanem conèixer el nivell de formació de tots i cadascun dels assessors de l’equip
de govern.
Demanem conèixer la relació entre els nivells de formació i el lloc de treball que
s’exerceix.”
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 12016, de 17 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

…/…

157

Atès que recentment s’ha atorgat, per concurs de licitació pública, l’explotació de la
guingueta existent al parc metropolità de Bellvitge.
Vist que el parc es d’accés lliure les vint-i-quatre hores del dia i tots els dies de la
setmana.
PREGUNTA
Quin és l’horari estipulat per la llicència municipal d’activitat, en el que aquesta
instal·lació romandrà oberta per donar servei al públic durant tots els dies de la
setmana?”

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 12.016 i data 17 de març de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb l’horari de
la guingueta situada al parc metropolità de Bellvitge, us comunico que aquesta
informació la podeu trobar als Plecs de clàusules tècniques per a la concessió
demanial del quiosc bar ubicat al parc de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat,
aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 30 de juliol de 2013.”
6.- RGE núm. 12017, de 17 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que recentment ha estat atorgada, per concurs de licitació publica, l’explotació
de la guingueta existent al parc metropolità de Bellvitge.
PREGUNTA
Es podran servir begudes alcohòliques als majors de 18 anys ?
Es permetrà el consum d’aquest productes adquirits en qualsevol lloc del parc?
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Existirà un lloc acotat en l’entorn de la guingueta amb cadires i taules pels clients? En
cas afirmatiu, quantes taules com a màxim seran les autoritzades i quants els metres
quadrats d’ocupació de superfície permesos?”

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 12.017 i data 17 de març de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb el
consum de begudes alcohòliques i servei de taules i cadires a la guingueta situada al
parc metropolità de Bellvitge, us comunico que aquesta informació la podeu trobar als
Plecs de clàusules tècniques per a la concessió demanial del quiosc bar ubicat al
parc de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat, aprovats per la Junta de Govern Local
en sessió de 30 de juliol de 2013. Pel que fa a la venda, subministrament i consum de
begudes alcohòliques, s’haurà de complir allò establert a l’article 17 de l’ordenança
del Civisme i la Convivència.”
7.- RGE núm. 12018, de 17 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que recentment ha estat atorgada, per concurs de licitació pública, l’explotació
de la guingueta existent al parc metropolità de Bellvitge.
Vist que en principi aquesta instal•lació possiblement originarà una certa concentració
de persones que aniran a consumir menjar i begudes.
PREGUNTA
Existeix servei de WC, per homes i dones de la que es faran responsables del seu
estat els titulars de la llicencia de la guingueta?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Francesc J.
Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 12.018 i data 17 de març de 2014, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de març de 2014, en relació amb si hi ha
servei de WC a la guingueta situada al parc metropolità de Bellvitge, us comunico que
aquesta informació la podeu trobar als Plecs de clàusules tècniques per a la
concessió demanial del quiosc bar ubicat al parc de Bellvitge de l’Hospitalet de
Llobregat, aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 30 de juliol de 2013.”

8.- RGE núm. 12019, de 17 de març 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
25-03-2014
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès l’augment al voltant dels 25.000€ del pressupost assignat a la compra de
combustible pel servei de Guàrdia Urbana.
Vista la darrera adquisició de sis vehicles nous.
Atesa l’actual oferta molt competitiva en el mercat de l’automòbil de vehicles elèctrics
/ híbrids de baixes emissions i energèticament eficients
PREGUNTA
Quina és la quantitat de vehicles elèctrics / híbrids que disposa la Guardia Urbana?
Es contempla com una prioritat en la política de substitució quan pertoqui a cada un
dels vehicles de la Guàrdia Urbana pels vehicles elèctrics/híbrids?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i
Florit, que literalment diu:
“Senyors,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’alcaldia amb
numero 12019 i de data 17/03/2014, i segons el que disposa l’article 55 del
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Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 25/03/2014 en relació a ”Atès l’augment al voltant de
25.000€ del pressupost assignat a la compra de combustible pel Servei de Guardia
Urbana...”
Resposta:
Informar-vos que ens aquest moment el parc Mobil de la Guardia Urbana no disposa
de vehicles elèctrics híbrids, que s’ha estudiat la possibilitat d’incorporar aquest
vehicles a la flota però no ha estat possible fins el moment. No es descarta la
possibilitat de fer-ho en un futur.
Ben atentament”

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

SRA. ALCALDESSA
Ara no sé si hi ha algun prec o alguna pregunta, molt bé, doncs ordenadament, Sra.
Clar.

SRA. CLAR
Sí, pel que fa referència al Reglament del mitjans de comunicació, concretament
l’apartat que correspon a la forma de gestió dels mitjans, en l’article 6, s’obre la porta
a comptar amb el suport del sector privat i nosaltres voldríem saber si, una vegada
entri en vigor aquest Reglament de mitjans de comunicació municipal i en el cas de
comptar amb el sector privat com a forma de gestió per a dur a terme la programació,
el personal avui adscrit a La Farga seria subrogat a una possible empresa gestora
privada o bé romandria com a estructura municipal amb efectes laborals.

SRA. ALCALDESSA
Jo si em permet, aquest és un Reglament que està en exposició pública, està bé que
vostè plantegi el tema en aquest Ple, però crec que hi ha fórmules, ah! vostè ja ha fet
al·legacions, doncs perfecte, jo crec que estaria bé que amb la responsable, en tot
cas, pugueu mantenir una reunió perquè es puguin donar totes aquestes
explicacions, no crec que sigui el Ple precisament el lloc per parlar concretament
d’aquest tema. De totes formes, prenem nota del que vostè acaba de dir i, en tot cas,
ja li donarem la contesta per escrit o en una reunió, com es consideri més adient.
Sr. Pérez.
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SR. PÉREZ FORT
Gràcies Sra. Alcaldessa, tinc un prec i una pregunta. El prec és el següent: el passat
20 de gener vam fer pregunta al govern municipal sobre la mancança constatada,
molt notable, del sistema d’avís acústic pels invidents i disminuïts visuals, en els
semàfors de la ciutat. En data 18 de març ens comuniquen que el 90% ja ha estat
instal·lat, perfecte. El prec ve que vist ben bé que ja està resolt en tota la ciutat la
implantació d’aquests dispositius que milloren notablement la mobilitat autònoma dels
carrers i seguretat vial d’aquest col·lectiu de persones, demanar, si no ho han fet, que
es comuniqui a l’ONCE aquesta nova situació i es posi a disposició un telèfon perquè
aquestes persones, afiliats d’aquesta organització, es puguin posar en contacte amb
l’Ajuntament en el moment que detectin que un semàfor d’aquests estigui avariat i els
serveis ho sàpiguen. Sí, aquests senyors activen, aquests dispositius s’activen
mitjançant un comandament, si ells detecten que no funciona en aquell moment,
doncs que puguin comunicar-ho directament a l’Ajuntament, als serveis de
l’Ajuntament, perquè això es pugui resoldre i ja està, que això es comuniqui i, a part,
que també es comuniqui en els mitjans de la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, prenem nota, això era el prec, d’acord, prenem nota del prec.

SR. PÉREZ FORT
La pregunta ve en funció del que s’ha parlat en aquest darrer Ple. Atès que davant
dels esdeveniments darrerament ocorreguts d’irregularitats en la gestió del
poliesportiu Sergio Manzano i que ha estat ahir i avui informada la ciutadania per la
premsa i que aquesta ciutat hores d’ara no sap res oficial per part de l’Ajuntament, la
pregunta és la següent: ¿Té intenció el govern o l’Alcaldia d’informar, el més aviat
possible, detalladament als ciutadans, dels fets ocorreguts i de les actuacions que
l’Ajuntament pensa dur a terme davant de la problemàtica plantejada? En cas
negatiu, voldríem saber les seves raons. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, serà contestat per escrit.

SR. BELVER
Si em permet Sra. Alcaldessa, del tema del primer prec que feia, escolti, el servei, tal i
com vostè explica, funciona com vostè diu i qualsevol ciutadà, no ciutadans cecs que
detectin una anomalia en aquest servei, qualsevol ciutadà té els serveis d’atenció al
ciutadà i el VIA com a incidències a la via pública, que pot trucar qualsevol dia, 24
hores al dia, 7 dies a la setmana, comunicar la incidència i es repara.
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SR. PÉREZ
Però aquest col·lectiu és un col·lectiu molt especial, en el sentit que ells són els que
detecten l’avaria, és molt més fàcil detectar quan una llum no funciona, evidentment,
qualsevol ciutadà ho pot fer...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Pérez, el sistema que hi ha és un sistema universal, per tothom, una persona
cega pot accedir a un telèfon, vostè estava demanant un telèfon, el telèfon existeix,
està a l’abast de tothom, de tots els ciutadans i ciutadanes, sigui quina sigui la seva
condició, per un problema en un semàfor o per un problema en qualsevol mobiliari
urbà o qualsevol incidència a la via pública, per tant, el que hem de fer, en tot cas, si
hi ha algun ciutadà que no coneix el telèfon, doncs és fer una major difusió, però el
sistema existeix, funciona, 24 hores al dia, i està a l’abast de qualsevol ciutadà i
ciutadana de l'Hospitalet. Bé, em passen el telèfon, per tant, si el vol apuntar és el
900.28.29.30, per tant, bé, si a vostè algú li pregunta, no fa res, tampoc no passaria
res que els serveis tècnics o través dels serveis de la relació que té la Sra. Dolors
Fernández amb l’ONCE d’una manera habitual, es pugui fer una trucada per donar a
conèixer aquest sistema d’incidències de la via pública que, repeteixo, funciona des
de fa temps i que està molt ben valorat pels ciutadans i ciutadanes. De la segona
pregunta li contestarem per escrit.
Moltes gràcies, s’aixeca la sessió, ah no! perdó, perdó, perdó, Sra. Bas, l’havia
perdut.

SRA. BAS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, aquests últims temps hem estat sentint d’una nena que
ha estat segrestada aquí a l'Hospitalet i a tots els mitjans de comunicació s’ha
nomenat la ciutat i ens estranya que des d’aquest Ajuntament no s’hagi dit ni una sola
paraula sobre el tema i voldríem saber el per què. Primer aquesta pregunta.
Una altra pregunta, un tema de seguretat, ens estan parlant que hi ha molts robatoris
últimament als pisos a Bellvitge, voldríem saber si és veritat, inclús a diferents pisos
de la mateixa escala i si és veritat, si es pensa prendre alguna mesura.
I després voldria, l’última pregunta ja, demanar al Sr. Belver que per què ens ha votat
en contra a la moció de la normativa pels clubs de fumadors, que no ha tingut temps
d’explicar-nos-ho. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, li contestarem per escrit, d’acord? Sí, Sr. Bonals, doncs vinga.
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SR. BONALS
En el tema que fa referència vostè a Bellvitge, precisament la setmana passada hi va
haver un Consell de Districte a Bellvitge, on precisament hi vaig estar jo, un dels
punts de l’Ordre del Dia era el tema de seguretat en el barri de Bellvitge i de Gornal,
vaig estar acompanyat pels tres caps policials de guàrdia urbana, mossos d’esquadra
i policia nacional, i es va informar abastament de tota la situació de la seguretat, totes
les mesures que s’estan prenent i, amb la informació, evidentment, es van poder
desmuntar dels “bulos” que a vegades es fan córrer pel barri de Bellvitge.

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

SRA. FERNÁNDEZ
Sra. Bas, l’Ajuntament de l'Hospitalet no ha dit res de la nena boliviana, perquè no ha
de dir res, això és bastant desgraciat i és més propi de la premsa groga que d’un
ajuntament. A nosaltres se’ns va demanar, per part de les forces de seguretat, que
aquest tema el deixéssim de banda, perquè es podia interrompre la investigació, és
així de senzill. Aquesta família ha estat atesa pels serveis socials, els serveis socials
són els que, a més a més, en el seu moment van dir que hi havia una problemàtica
que va ser atesa. Vaig parlar jo amb vostè personalment i, a més a més, li vaig dir
que quan aquesta nena arribi aquí, just a l'Hospitalet, serà el jutge qui decidirà si
aquesta nena va a casa seva o la tutoria li correspon a la DGAIA. Per tant,
l’Ajuntament de l'Hospitalet no ha de dir res i per descomptat que l’Ajuntament de
l'Hospitalet el que diu és el que pot dir, que és el que en aquests moments jo els hi
estic traslladant. Però que no podem fer més desgràcia d’una situació d’una nena que
quedarà lamentablement estigmatitzada pel que ha viscut i pel que després la premsa
groga, les televisions i gent sense massa bona voluntat, està fent i dient
contínuament, deixem aquesta nena tranquil·la, deixem aquesta nena que pugui
superar la situació i comportem-nos tots plegats com a persones adultes i
responsables.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap pregunta més, aixecaríem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la
sessió essent les vint-i-una hores i cinquanta minuts, del dia vint-i-cinc de març de
dos mil catorze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

