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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/1
Data: vint-i-quatre de gener de dos mil dotze
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Lloc: Casa Consistorial
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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 20 DE DESEMBRE
DE 2011.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent
a la sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2011, es pregunta si existeix
alguna objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En
compliment de l'article 58 del Reglament Orgànic del Ple, es transcriurà al
Llibre d'Actes signant-se per l'Alcaldessa o President i la Secretària.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda, buenas tardes, encetem, iniciem l’Ordre del Dia del Ple del
mes de gener. Com que és el primer ple d’enguany, desitjo un bon any a
tothom, a regidors i regidores i a tot el públic, i a tots els ciutadans i
ciutadanes, i encetem, Sra. Secretària, comencem l’ordre del dia.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DICTAMEN 1.PETICIÓ DE PARAULA DEL SR. MANUEL PIÑAR
LÓPEZ, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ
D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DE L’HOSPITALET, PER
TRACTAR EL TEMA: “EXPOSAR LA DISCONFORMITAT I MALESTAR
PER LES RETALLADES APLICADES PER LA GENERALITAT EN ELS
SERVEIS PÚBLICS I RECAVAR EL SUPORT DEL CONSISTORI EN LES
DIVERSES MOBILITZACIONS”.
En relació a la petició de paraula sol·licitada pel Sr. Manuel Piñar López, en
nom i representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de
l'Hospitalet, per tal d’exposar la disconformitat i malestar per les retallades
aplicades per la Generalitat en els serveis públics i recavar el suport del
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Consistori en les diverses mobilitzacions, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Piñar, tiene la palabra. Le pediría que en un máximo de cinco
minutos pudiera hacer la exposición del tema.

SR. PIÑAR
Señora Alcaldesa, señoras y señores Regidores, buenas tardes, vecinos y
vecinas que hoy nos acompañáis, buenas tardes. Y, nos han felicitado el año,
el año, evidentemente, podría ser mejor, pero, tenemos lo que tenemos, es un
año nuevo con problemas viejos.
Hoy, una vez más, nos dirigimos aquí, a este consistorio, como lo hemos
hecho otras muchas veces, para recabar el apoyo de los diferentes grupos
políticos por ser la Administración más cercana a la ciudadanía, a las
diferentes movilizaciones que se están efectuando en contra de las retalladas,
en contra de lo que consideramos agresiones a los sistemas públicos de
salud, enseñanza, etc.
Hoy, después de muchas, de todo un año, el 2011, que se han venido
haciendo muchas movilizaciones, 43 cortes en Granvia, 175.000 firmas
entregadas en la mesa del Parlament de Catalunya, en fin, casi 3 meses
encerrados en el CAP de Rambla Marina de Bellvitge, etc, etc. Seguimos sin
tener la más mínima respuesta por parte del Govern de la Generalitat. Por
eso, hoy estamos aquí, para ver cómo todo remamos en la misma dirección, y
hoy señora Meritxell, nos va a permitir que nos dirijamos a usted y le
entreguemos el manifiesto que ahora leeré, pasaré a leer, simplemente
porque es la portavoz del partido que ostenta el Govern de la Generalitat, y
contamos que como ciudadana de l’Hospitalet, como parlamentaria y como
miembro de este partido, contamos con usted.
Pasaré a leer el manifiesto, hecho consensuado con varias entidades de
nuestra ciudad:
Ante la falta de respuesta a las diversas iniciativas de nuestra ciudad, para
contactar tanto con el Govern de la Generalitat, como con el Parlament de
Catalunya, al cual se le entregó el día 11 de julio de 2011, la cantidad de
175.000 firmas, exigiendo el mantenimiento de la sanidad pública y de la
calidad, como a la vez haciendo uso de la petición a su presidenta para que
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nos recibiera el President de la Generalitat o en su defecto el Conseller de
Salut, para trasladarle nuestra preocupación e indignación a la agresión que
está sufiendo el estado de bienestar, nos vemos obligados a entregar este
manifiesto en nombre de la ciudadanía de l’Hospitalet a la portavoz del partido
en el gobierno de Catalunya, en nuestra ciudad, para que a su vez traslade
nuestras reivindicaciones al Parlament de Catalunya.
Exigimos que el sistema público de salud de nuestra ciudad vuelva a ser como
era en marzo de 2011, una sanidad altamente reconocida mundialmente y con
uno de los presupuestos más bajos de la Comunidad Europea.
Exigimos que se dejen de manipular nuestras reivindicaciones para hacer
dejación de la prestación de un servicio, caso del CAP de Rambla de la
Marina en donde se nos acusa de obstrucción para su normal funcionamiento
debido a su ocupación.
Exigimos la vuelta de los especialistas a los CAP de los diferentes barrios en
donde han desaparecido.
Exigimos que todos los hospitales de la ciudad vuelvan a prestar los servicios
que venían desarrollando antes de los recortes implantados desde la
Conselleria. Que se abran quirófanos, plantas, UCI, etc, etc.
Exigimos que se paralicen las agresiones al sistema público por el deterioro
que éste está sufriendo y la pérdida de calidad asistencial que se está viendo
reflejada en el aumento de las listas de espera, en la masificación en las
urgencias y en todos los puntos de asistencia.
Exigimos la retirada del “repago”, ya que la sanidad se mantiene desde
nuestros impuestos que ya retienen directamente, y por supuesto en el caso
de las recetas, ya se paga la parte proporcional así como otros impuestos que
pagamos, como el céntimo que nos impusieron en el carburante para
solventar el déficit sanitario.
Pedimos la dimisión de todos los políticos y directivos que nos están llevando
a una situación de caos, desconfianza y recelo, con sus actuaciones tan
contradictorias, así como al desprestigio del sistema público.
Hospitalet, 24 de enero de 2012, Federación de asociaciones de vecinos de
l’Hospitalet, Asociaciones de vecinos de Collblanc-Torrassa, Can Serra,
Centre, Pubilla Casas, Sant Josep, Cinc Carrers, Florida, Sanfeliu, Bellvitge,
Federació del Baix Llobregat CGT, ERC de l’Hospitalet, PSC de l’Hospitalet,
ICV-EUiA. Gracias por su atención.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies Sr. Piñar. No sé si per part de la Sra. Borràs i la resta de les
formacions volen dir alguna cosa, en tot cas, Sra. Meritxell Borràs, té la
paraula.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa.
Se’m fa, o se’ns fa, però personalment una petició, que és fer arribar aquest
manifest que avui ens han llegit, doncs, al Govern de Catalunya.
No entrarem a discutir pormenors, però jo crec que no és del tot precís,
perquè sí que és cert que no... a veure, podríem dir que el Conseller de
Sanitat no els ha rebut, però sí que és cert que el Govern els ha rebut, i això
ha estat així, i vostès ho saben, que s’han reunit a la seu, a una de les seus
del Govern de Catalunya, concretament, a la de Salut. I per tant, en aquest
sentit a mi sí que m’agradaria dir les coses amb precisió, és cert que hi han
hagut converses, que hi ha hagut converses, que a dia d’avui no s’ha arribat a
cap acord, i aquesta és una realitat, aquesta és una realitat en la qual doncs,
jo de forma obstinada seguiré treballant per intentar que aquest acord hi sigui.
Per tant, prenc nota, no prenc nota, sinó que prenc el document, el traslladaré
i em sembla que haurem de fer esforços, segur, per les dues bandes, per
mirar d’arribar a acords, que puguin satisfer, i que en aquest sentit doni’n una
resposta. I respecte al CAP de Marina, n’he fet explicacions en aquest Ple,
n’he fet explicacions també a l’assemblea que es va muntar, doncs, a
Bellvitge, i per tant en aquest sentit torno a repetir el que els vaig dir en el seu
moment, però em sembla que ja està dit. Sí que seria bo de mirar de trobar
una sortida en aquesta situació, en la qual, des del nostre punt de vista no
s’ha de perdre, i entenem que no es perd en qualitat assistencial. I per tant
aquest és el camí d’arribar a acords. Segurament, i aquesta és una realitat, sí
que hi ha una pèrdua en proximitat, una pèrdua en proximitat que jo entenc
que els veïns defensin. Ara també és una realitat que no hi ha una pèrdua en
qualitat assistencial perquè segueixen havent-hi els mateixos metges i per tant
aquesta és una realitat.

(S’escolten grits entre el públic)

SRA. ALCALDESSA
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A veure si us plau, si us plau. A ver, por favor, por favor. A ver, nadie les va a
impedir que ustedes manifiesten lo que ustedes opinan a través de los
procedimientos que están establecidos. Ha hablado su representante, el señor
Piñar, ahora es el momento de que hablen todos los grupos políticos, y les
pediría y les rogaría, por favor, que mantengan silencio, y que en todo caso,
después puedan tener la oportunidad de replicar. Sra. Borràs. Ha acabat?

SRA. BORRÀS
Bé, si de cas, per acabar, simplement...

(S’escolten grits entre el públic)

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor...

SRA. BORRÀS
Ho he dit al principi, però vull acabar d’aquesta manera, dient que això jo ho
traslladaré lògicament, doncs al Conseller i també al President, i que per tant,
que a partir d’aquí els hi donaré una resposta de quina és, doncs, què és el
que se’n diu, i entenc que hi haurà una reunió, no sé a quin nivell. Sí dir-los
també que va haver una trobada amb el President i per tant, aquesta és una
realitat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. A veure, a veure, si us plau, això no és un diàleg, estem al
Ple de l’Ajuntament, hi ha unes normes, i m’agradaria que tothom les
respectés.
(S’escolta parlar)
Un moment, tranquilos, que aquí estamos todos para entendernos y si todo el
mundo nos escuchamos haremos un bien, por lo que ustedes están aquí, y
por lo que ustedes están en todo caso reivindicando con todo su derecho y
con toda su fuerza, pero les pediría por favor que respeten las normas. Ya sé
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que estamos todos un poco incómodos. Pero es la mejor forma de podernos
entender y de llegar en todo caso a una mejor solución.
Per part d’algun altre grup hi ha petició de paraula? Sra. Dolors Fernández,
vol?

SRA. FERNÁNDEZ
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, respecte al que plantejava la Federació
d’Associacions de Veïns, la Federació sap, que l’equip de Govern està d’acord
en la seva reivindicació, i ho sap. Altres vegades, altres cops ha vingut aquí al
Ple, li hem mostrat el nostre suport i també el té a partir de les reivindicacions
que habitualment vostès fan, ja sigui a nivell de ciutat, ja sigui a nivell amb
actes als diferents serveis, als diferents centres d’atenció primària i en totes
aquelles altres decisions que prenguin respecte a: com lluitar per una sanitat
pública i de qualitat.
També hem fet mocions des d’aquest Ple i també des del Parlament també
s’ha treballat en aquesta direcció. Per tant tenen tot el nostre recolçament.
El que volem manifestar és que no ens en sembla de rebut que les dificultats
econòmiques que, cert que hi són, que tot compartim, que n’hi ha, serveixi
d’excusa perquè vostès, en aquest cas el Govern de Convergència i Unió,
implanti el que és el seu model. Que és en aquest cas, l’aprimament de tot el
que és públic i la privatització paulatina del sistema de salut.
Vostès han retallat sense consens, vostès han retallat sense cap estudi previ, i
això sí, ens afecta a tots, i no només això, sinó que estan amagant l’abast de
les retallades. El que ens deien al mes de juliol no té res a veure amb el que
ens diuen al mes d’octubre, i el que ens diuen ara, és que de moment això, ja
veurem com això va millorant.
Que a aquesta ciutat no s’obre res, absolutament res del que s’havia
programat, no només això, encara no s’havia acabat d’implementar allò que
es creia que seria l’ideal per donar una bona assistència sanitària a la ciutat. I
el Govern de Convergència i Unió no deixa ni allò que estava. Per tant, volem
saber quins són els plans del Conseller, volem que ens els digui, i que s’acabi
aquesta política de fets consumats, no han tingut en compte les dificultats dels
veïns, desplaçaments, amuntegament... que suposa per a la ciutadania les
retallades. I el descrèdit que pel sistema públic de salut que tant de temps ens
ha costat de conquerir, per tant, des del Govern de la ciutat treballarem de
valent, i ho farem colze a colze amb els veïns, perquè es mantinguin aquells
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serveis que com a mínim abans de les retallades estaven en vigor. I farem tot
el possible per que es torni a la situació anterior. Gràcies.

(S’escolten aplaudiments)

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo he preguntat abans si hi havia alguna petició de paraula, ningú no
me l’havia demanat, entenc que..., bé, a veure, cap dels grups polítics m’ha
demanat la paraula, per tant, entenc que després del que ha dit la Sra. Dolors
Fernández, no s’afegeix res més que afegir que tots els grups ara es
posicionin, per tant, donaria la paraula de nou al Sr. Piñar i, en tot cas,
deixaria, si hi ha alguna cosa a afegir, en tot cas, a la resta de grups. Sr.
Piñar.

SR. PIÑAR
Nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, siempre hemos
defendido la optimización de los recursos que se destinan al sistema público
de salud, siempre lo hemos estado defendiendo y lo seguiremos defendiendo,
pero esto es una cosa y otra cosa es decir que hay que cambiar el modelo,
que es lo que se nos está haciendo.
Sra. Borràs, efectivamente, hemos sido recibidos o alguien ha sido recibido
para discutir temas muy puntuales, nosotros lo que queremos es que el
Conseller dé la cara, que nos diga hasta dónde va a llegar, que nos diga qué
tipo y qué modelo de sanidad pública es el que tiene en mente, que hasta el
momento ni lo ha dicho, ni se le espera que lo diga. Nosotros lo que queremos
es un diálogo real para llegar a puntos de acuerdo con el Govern de la
Generalitat, como se ha hecho en otros momentos, no queremos hechos
consumados que es lo que se nos viene imponiendo, el cierre de un CAP,
porque se dice que hay que hacerlo así, el cierre durante siete meses de otro
CAP, porque en verano resulta que no hay enfermos, y cosas de estas así.
Esto, Sra. Borràs, hemos de decidirlo un poco entre todos, porque nadie tiene
la posesión de la verdad absoluta, y cada uno lo ve desde su punto de vista, y
si lo hemos hecho con anterioridad, podemos seguir haciéndolo ahora.
En cuanto a la pérdida de calidad, no sé como usted le llama a que para la
primaria tengamos ya siete, ocho días de retraso, y ya no vamos a hablar
para…, y más días, y ya no vamos a hablar de las listas de espera, en donde
intervenciones que son, pues de corazón, intervenciones que son de cáncer,

…/…

9

están siendo retrasadas, anuladas, yo no sé si eso es calidad o cantidad, no lo
sé, lo único que sé es que esto está ocurriendo y está ocurriendo y
aumentando desde que venimos disponiendo, efectivamente, de menos
quirófanos, de menos intervenciones, de menos profesionales. Recortar los
presupuestos de una forma lineal y de una forma irresponsable, diría yo, no es
la solución al sistema público de salud. Si otras veces hemos sido capaces de
consensuar, hagámoslo ahora, porque yo creo que todos podemos aportar,
aunque no seamos profesionales o no seamos especialistas en la materia.
Y, por último, lo que pedimos ya, es que no se nos deje de tomar por tontos, ni
lo somos, ni lo pretendemos ser, queremos que se nos atienda, queremos que
se nos oiga, queremos dialogar, hablar y consensuar, porque de la sanidad
nadie es el propietario, lo somos todos, y como todos somos usuarios y somos
propietarios de esta sanidad, dejémonos de hacer de nuestra capa un sayo y
tengamos en cuenta las opiniones de los demás. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, hi ha algun grup que vulgui fer ús de la paraula? Sra.
Borràs.

SRA. BORRÀS
No, escolti’m, no sé, si volen xiulin, però em sembla que el que se’ns ha
demanat és una explicació, jo no sé si els hi agradarà o no els hi agradarà
l’explicació que donaré, però sí que a nosaltres, bé, aquest sí que és un tema
que volem afrontar les coses de cara, encara que a vegades no siguin
simpàtiques de fer-ho, o no sigui el que pot imaginar més de gust vingui a
ningú.
(S’escolten crits d’un senyor del públic)
Miri, del que jo parlaré és del que aquí se m’ha proposat, i si vostè vol, doncs
el denuncia i, a partir d’aquí, doncs que la justícia digui el que hagi de dir.
(S’escolten crits entre el públic)

SRA. ALCALDESSA
A veure, Sra. Borràs, si és possible jo li demanaria que parli de l'Hospitalet.
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SRA. BORRÀS
Jo ho intento, ho intento, cregui’m. A partir d’aquí, és mirar de donar una
explicació que pot ser que no els hi satisfaci, jo no dic que no, però sí que
volem fer una explicació, i el que sí volem dir és que diàleg, al menys amb mi
ha sigut sempre, i si no, doncs diguin-m’ho, però em sembla que amb mi l’han
tingut sempre que han volgut i, per tant, aquesta és una realitat, que hem
mirat, doncs de parlar, i vostès ho saben, i hem buscat interlocutors i l’han
tingut amb el govern. Sí és cert que no s’ha arribat a un acord, sí és cert, i a
partir d’aquí, tothom podem fer culpable a qui vulguem, jo no penso fer ni amb
uns, m’entén, ni amb uns altres. Aquesta és una realitat.
Jo, insisteixo, traslladaré aquest document que ens han facilitat, però sí que
els hi dic una cosa, no negarem que hi ha més llista d’espera, perquè això...
(S’escolten crits entre el públic)
No m’han entès, no m’han entès, estic dient que no negarem que hi ha més
llista d’espera...
(S’escolten crits entre el públic)

SRA. ALCALDESSA
Si us plau.

SRA. BORRÀS
Potser ho he dit malament, jo he dit que no negarem, no negarem, no
negarem que hi ha més llista d’espera, si volen ho dic d’una altra manera,
perquè això ho ha dit el propi Conseller i ho ha dit també el President, hi ha
més llista d’espera en certes patologies. Aquest és un tema que s’ha dit, que
s’ha baixat la pressió en aquest àmbit, per un tema estrictament econòmic, en
aquells temes que no representen un compromís pel que és la vida i el que és
uns mínims de cara a l’àmbit sanitari. Però jo crec que també hem de fer, i en
aquest sentit sí que ho demano, igual que en aquest sentit nosaltres ho diem,
que hi ha més llista d’espera, és que fem un gest de responsabilitat, i sabem
que no s’ha disminuït tot el que representa el tractament del càncer, ni de les
patologies greus. I aquesta és una realitat, i aquesta és una realitat que em
sembla que, per responsabilitat, l’hem d’acceptar tots i, com a mínim, jo en
aquest tema, amb d’altres, mirin, els hi puc dir que no ens posem d’acord, que
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el que sigui, però accepto que hi hagin temes que se’ns puguin retreure, que
no els hi satisfacin, que no agradin, però en aquest àmbit, vostès saben que hi
ha el mateix tractament sobre els malalts del càncer i aquella gent que té
patologies en les quals la vida hi està compromesa. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs, ha finalitzat? Molt bé. Bien, yo, si me permiten, porque, a ver,
este es un tema que desgraciadamente no es la primera vez que viene al
Pleno, y espero, a ver, desearía que fuera la última vez, pero no sé si lo será.
Hoy el Sr. Piñar, en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos, en
nombre de diferentes entidades vecinales, y en nombre de los vecinos de, yo
diría de todos los barrios de la ciudad, básicamente, o en este caso, de los
vecinos de Bellvitge, también de Santa Eulàlia, que son los que han
promovido las últimas decisiones del Govern de la Generalitat, bueno, algunas
movilizaciones, bueno han venido al Pleno a hacer entrega de unas firmas
que han sido entregadas a la Sra. Borràs y que, en todo caso, vienen a
recabar el apoyo, en el Pleno Municipal, para que determinadas decisiones se
pongan, dijéramos, en cuestión, por parte de quien las ha tomado.
Evidentemente, las ha tomado el Govern de la Generalitat, el Sr. Boi i el seu
equip, lògicament, i que també el Sr. Boi, Conseller de Salut, sabe
perfectamente que el gobierno de esta ciudad, que yo como Alcaldessa, que
este gobierno y que los vecinos, en todo caso, no estamos de acuerdo en
esas decisiones que se han ido tomando.
Decisiones que, evidentemente, afectan al día a día de los vecinos,
suprimiendo o trasladando una serie de médicos, suprimiendo algunas
personas que estaban trabajando en Bellvitge, trasladando algunas
especialidades de un centro a otro, con la consecuencia del traslado de
muchas personas de un centro de asistencia primaria a otros centros de
asistencia primaria, con lo cual hay un problema de traslado sobre todo para
la gente mayor. Pero no solamente ha sido esa la decisión que se ha tomado,
esto yo creo que ha sido la gota que ha ido colmando el vaso de toda una
serie de decisiones, de cierre de algunos quirófanos, de cierre o eliminación
de algunas camas de hospital, de la eliminación también de algún personal,
de personal que estaba prestando sus servicios en los diferentes hospitales,
etc.
Al final, eso está dando como consecuencia, y alguno lo manifestaba, el que
antes, cuando una persona se encontraba enferma, pedía hora y tardaban dos
días, tres días, para darle la primera visita, en este momento hay casos de
quince días para la primera visita. Ese es un tema que lo hemos denunciado,
evidentemente, ustedes los vecinos, los grupos políticos, que evidentemente
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nosotros, desde el gobierno, lo hemos puesto en consideración de la
Conselleria, para que eso se corrija, no es posible que para una primera
atención tardemos quince días en dar hora, eso no puede ser, en el siglo XXI,
en el año 2012, en esta ciudad no puede ser que una persona que esté
enferma, se le dé hora para de aquí quince días. No solamente ese es el
problema, sino también el alargamiento de las listas de espera que se está
produciendo en algunas determinadas pruebas, que se está produciendo en
determinadas operaciones, no es un problema puntual “dels galindons” o es
un problema del no sé qué, sino que es un problema generalizado en la
ciudad. Que lógicamente viene como consecuencia de un modelo que el Sr.
Piñar se preguntaba, y decía, bueno, cuál es el modelo del Conseller, bueno,
Sr. Piñar, yo lo considero una persona informada y el Sr. Conseller lo dijo muy
claramente en los primeros días o a las pocas horas de la toma de posesión,
su modelo es adelgazar el servicio público y engordar el privado. Este es un
modelo que no lo digo yo, no es que yo me lo imagine, es que el propio
Conseller lo ha manifestado el mismo diciéndolo públicamente.
A ver, yo lo que quiero trasladar, lo que les quiero trasladar es que,
evidentemente, ustedes aquí vienen porque este es el Pleno del Ayuntamiento
y es la administración más cercana que ustedes tienen y, lógicamente,
tengamos nosotros, o no, las competencias, que no las tenemos, en materia
de salud, lógicamente ustedes vienen aquí a plantear cuáles son, bueno, sus
inquietudes y los problemas.
Yo, a lo que sí me comprometo es, primero a nuevamente reafirmar mi
compromiso como Alcaldesa y el compromiso de este gobierno para continuar
defendiendo los intereses de esta ciudad y de los ciudadanos y ciudadanas de
l’Hospitalet, en lo que se refiere a las competencias municipales, pero también
a las competencias que son de otra administración, como es el caso de salud.
Y, por tanto, vamos a darles el apoyo que sea necesario para reivindicar y
hacer entender a la Conselleria, que esta decisión que se ha tomado y que,
evidentemente, afecta tantas y tantas personas, ha sido una decisión errónea
y equivoca y que, por tanto, cuando uno se equivoca y, a ver, los políticos
también nos equivocamos y a veces, pues no hacemos las cosas como las
tenemos que hacer, y yo reconozco que en mi caso, como Alcaldesa, también
me he equivocado y en muchos de esos errores he dado marcha atrás y he
corregido…
(S’escolta un senyor del públic)
A ver, por favor, me dejan…, a ver, el que esté yo, o no esté, en una
manifestación, me parece…, ojalá que el hecho que yo esté o no esté en una
manifestación, cambiara la decisión por parte de quien la tiene que cambiar,
ojalá, estaría ahí todos los miércoles cortando la Granvia y todos los días
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haciendo la manifestación en Bellvitge. Desgraciadamente aquí hay quien ha
tomado una decisión, una decisión que, como es lógico y natural, se puede
poner en consideración, y es lo que hemos hecho como Ayuntamiento, hemos
hecho como grupos políticos, hemos hecho como vecinos y hemos hecho
como entidades. Pero también, no nos engañemos, cuando uno pone en
cuestión una decisión que ha tomada alguien, ese alguien puede ser sensible,
o no, a decidir que cambia su posición.
En este caso, de momento nuestra reivindicación, la reivindicación de la
ciudad, no ha dado como consecuencia un cambio en cuanto a la decisión
que tomó la Conselleria, es decir, los médicos de cabecera y los especialistas
no han vuelto a su sitio original. Ustedes están ahí, están luchando desde el
28 de octubre, diariamente, en el CAP de La Marina, están ahí.
Evidentemente, la Conselleria es consciente, me consta que además el
President de la Generalitat es consciente, somos conscientes todos los grupos
políticos que estamos aquí y que tenemos representación también, allí donde
se puede hacer algo que cambie esa decisión.
Por tanto, yo lo que, en fin, más allá de que ustedes hoy nos pidan el apoyo,
les decimos que el apoyo lo tienen, lo tienen por mi parte como Alcaldesa y lo
tienen de los grupos políticos que forman parte de este Gobierno, lo que
vamos a hacer es que nuestros grupos políticos, en el Parlament de
Catalunya, luchen, reivindiquen también en el Parlament, para que ese centro
de asistencia primaria pueda, o esa decisión que se tomó en su momento y
que empezó el 28 de octubre, pueda ser, en todo caso, cambiada por una
decisión de quien la tomó, que es, ni más, ni menos, que el Conseller de
Salut.
Por tanto, no estamos de acuerdo con esa decisión, ustedes lo saben, lo
saben los vecinos y, a partir de aquí, creo que el tema está suficientemente
expuesto por parte de los vecinos y, si alguien quiere, en todo caso, al final del
Pleno tendrá ocasión de pedir la palabra, pero ahora la palabra la ha tomado
su representante, me está haciendo señales el Sr. Piñar, le voy a dar 30
segundos y, a partir de aquí, cerramos este tema.

SR. PIÑAR
Agradecer las palabras que hoy estoy oyendo aquí, por parte de algunos
grupos, y el apoyo que se nos está dando. Agradecer Sra. Borràs, que usted
se ofrezca a presentar el documento que le hemos entregado. Efectivamente,
vamos a discrepar en muchas cosas y no vamos a seguir haciéndolo aquí,
pero le agradecemos su voluntad de ser intermediaria. Y en cuanto a lo que
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ha dicho de denuncia, sí, efectivamente, estamos dispuesto a ejercer nuestro
derecho y, por tanto, haremos una iniciativa penal popular, en marcha está.
(Aplaudiments)

SRA. ALCALDESSA
Bé, passem ja a la part resolutòria de la Comissió Permanent de Presidència i
Economia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ordóñez, pel posicionament d’aquests temes.

SR. ORDÓÑEZ
Ens donem per assabentats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Ens donem per assabentats.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Borràs.
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SRA. BORRÀS
Ens donem per assabentats.

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río.

SR. DEL RIO
També ens donem per assabentats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la segona part.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 2.PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 9396 DE 19 DE DESEMBRE DE 2011, PEL QUAL NOMENA AL
REGIDOR JOSE MARIA GARCIA MOMPEL COM A REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT, A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA XARXA LOCAL DE
CONSUM.
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:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 9396 de 19 de desembre de 2011, que literalment diu:
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“VIST l’escrit de la Diputació de Barcelona de data 10 de novembre de 2011,
amb Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, núm. 50.599 de 21 de
novembre de 2011, pel qual sol·licita que es designi representant de
l’Ajuntament de L’Hospitalet en l’Assemblea General de la Xarxa Local de
Consum.
VIST el Reglament regulador de la Xarxa Local de Consum, en el qual
participa aquest Ajuntament i que en el seu article 14 estableix que
l’Assemblea General estarà integrada entre d’altres per un representant de
cadascun dels municipis membres.
Fent ús de les facultats que m’atorga l’article 124.4.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril “reguladora de les bases de règim local i article 15 del Reglament de la
Xarxa Local de Consum,
RESOLC,
PRIMER.- Nomenar al regidor Sr. José María García Mompel, com a
representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat a l’Assemblea
General de la Xarxa Local de Consum.
SEGON.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc.
TERCER.- Trametre certificació del nomenament, a la Xarxa Local de
Consum.
QUART.- Notificar aquest Decret, al membre de la Corporació designat.
CINQUÈ.- Traslladar el present Decret als Portaveus dels Grups Municipals i a
totes les Àrees Municipals per mitjà d’Intranet.”

PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INICI DE LA
DICTAMEN 3.VIGENCIA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE I DEL REGLAMENT DE
GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT 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:
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 25 d’octubre de 2011
va aprovar inicialment el reglament de govern i administració de l’Ajuntament i
que durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions,
mitjançant Decret de l’Alcaldia 9394/2011 de 19 de desembre es va declarar
elevada a definitiva l’aprovació inicial.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del 25 d’octubre de 2011
va aprovar inicialment el reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament i que
durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions,
l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de 20 de desembre de 2011, les va
resoldre i va acordar aprovar definitivament el reglament.
ES DONA COMPTE AL PLE que al BOP de 12 de gener de 2012, s’ha
publicat el text íntegre del Reglament orgànic del Ple i del Reglament de
govern i administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i que de
conformitat amb les disposicions finals d’ambdues normes, la seva vigència
s’ha iniciat amb efectes del dia 13 de gener de 2012.

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
DICTAMEN 4.NÚM. 9434 DE 23 DE DESEMBRE DE 2011, PEL QUAL ES DESIGNA,
PROVISIONALMENT, DIRECTORA DE L’ASSESORIA JURÍDICA, A LA
VICESECRETÀRIA-SECRETÀRIA TÈCNICA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, SRA. M. TERESA REDONDO DEL POZO.
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:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 9434 de 23 de desembre de 2011, que literalment diu:
“Atès que amb efectes del dia 12 de desembre de 2011, aquest Ajuntament ha
adaptat la seva organització a les disposicions del títol X de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d’acord amb el que
estableix l’article 121.1 i 2, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, que regula el règim d’organització dels municipis de gran població.
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Atès que dins la nova organització, s’han creat, per diversos acords dels
òrgans municipals corresponents, diferents òrgans directius.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en aprovar el Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Reglament de Govern i Administració de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i la relació de llocs de treball d’aquesta Corporació
reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
estatal, ja ha aprovat la creació de diversos òrgans i llocs de treball de
caràcter directiu, d’acord amb la legislació aplicable.
Atès que alguns dels esmentats llocs de treball es troben vacants i hauran
d’esser coberts en el seu moment, mitjançant les corresponents
convocatòries.
Atès que entre els llocs de treball que es troben vacants està el de Director/a
de l’Assessoria Jurídica,el qual es considera necessari cobrir de manera
immediata, malgrat que sigui mitjançant una designació provisional i en
funcions, en tant no es cobreixi de manera definitiva.
Atès que per tot el que s’ha exposat, procedeix dictar el corresponent decret,
amb efectes del dia 12 de desembre de 2011, acordant designar,
provisionalment, Directora de l’Assessoria Jurídica, a la Vicesecretària –
Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local, senyora María Teresa
Redondo del Pozo, amb DNI núm. 9.733.327A i NRP: 09733327/24/A/3011,
en tant l’esmentada plaça i lloc de treball no es cobreixi de manera definitiva.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
Fent ús de les facultats que em reconeix l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 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.
HE RESOLT:
Primer.- Designar, amb efectes del dia 12 de desembre de 2011,
provisionalment, Directora de l’Assessoria Jurídica, a la Vicesecretària –
Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local, senyora María Teresa
Redondo del Pozo, amb DNI núm. 9.733.327A i NRP: 09733327/24/A/3011,
en tant l’esmentada plaça i lloc de treball no es cobreixi de manera definitiva.
La Vicesecretària – Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local
desenvoluparà les funcions legals que li corresponen a la titular de
l’Assessoria Jurídica que contempla l’article 129 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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reguladora de les bases del règim local i qualsevol altra que li correspongui
legal o reglamentàriament i les que acordi el Ple de l’Ajuntament.
Segon.- Traslladar la present resolució a la senyora María Teresa Redondo
del Pozo, al Gerent Municipal, als diferents departaments municipals
mitjançant la publicació a la “Intranet municipal”, als grups polítics municipals,
a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal i a la
Coordinadora General dels Serveis Jurídics.
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament a la
propera sessió que es celebri.”

PER DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
DICTAMEN 5.NÚM. 9433 DE 23 DE DESEMBRE DE 2011, PEL QUAL ES DESIGNA,
PROVISIONALMENT, SECRETÀRIA GENERAL DEL PLE EN FUNCIONS
DE LA CORPORACIÓ, A LA VICESECRETÀRIA-SECRETÀRIA TÈCNICA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SRA. M. TERESA REDONDO DEL
POZO.
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:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 9433 de 23 de desembre de 2011, que literalment diu:
“Atès que amb efectes del dia 12 de desembre de 2011, aquest Ajuntament ha
adaptat la seva organització a les disposicions del títol X de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d’acord amb el que
estableix l’article 121.1 i 2, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, que regula el règim d’organització dels municipis de gran població.
Atès que dins la nova organització, s’han creat, per diversos acords dels
òrgans municipals corresponents, diferents òrgans directius.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en aprovar el Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, el Reglament de Govern i Administració de
l’Ajuntament de l’Hospitalet i la relació de llocs de treball d’aquesta Corporació
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reservada a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
estatal, ja ha aprovat la creació de diversos òrgans i llocs de treball de
caràcter directiu, d’acord amb la legislació aplicable.
Atès que alguns dels esmentats llocs de treball es troben vacants i hauran
d’esser coberts en el seu moment, mitjançant les corresponents
convocatòries.
Atès que entre els llocs de treball que es troben vacants està el de
Secretari/ària General del Ple (reservat a funcionaris/àries d’Administració
Local amb habilitació de caràcter estatal),el qual es considera necessari cobrir
de manera immediata, malgrat que sigui mitjançant una designació provisional
i en funcions, en tant no es cobreixi de manera definitiva.
Atès que per tot el que s’ha exposat, procedeix dictar el corresponent decret,
amb efectes del dia 12 de desembre de 2011, acordant designar,
provisionalment, Secretària General del Ple en funcions de la Corporació a la
Vicesecretària – Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local, senyora
María Teresa Redondo del Pozo, amb DNI núm. 9.733.327A i NRP:
09733327/24/A/3011, que té la condició de funcionària d’Administració Local
amb habilitació de caràcter estatal, en tant l’esmentada plaça i lloc de treball
no es cobreixi de manera definitiva.
Vist l’informe del cap de servei de Recursos Humans.
Fent ús de les facultats que em reconeix l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 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.
HE RESOLT:
Primer.- Designar, amb efectes del dia 12 de desembre de 2011,
provisionalment, Secretària General del Ple en funcions de la Corporació a la
Vicesecretària – Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local, senyora
María Teresa Redondo del Pozo, amb DNI núm. 9.733.327A i NRP:
09733327/24/A/3011, que té la condició de funcionària d’Administració Local
amb habilitació de caràcter estatal, en tant l’esmentada plaça i lloc de treball
no es cobreixi de manera definitiva.
La Vicesecretària – Secretària Tècnica de la Junta de Govern Local
desenvoluparà les funcions legals que li corresponen a la Secretaria General
del Ple que contempla l’article 122.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
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de les bases del règim local i qualsevol altra que li correspongui legal o
reglamentàriament i les que acordi el Ple de l’Ajuntament.
Segon.- Declarar vigents les delegacions parcials de les facultats de la
Secretaria General del Ple o de l’anterior Secretaria General en d’altres
funcionaris/àries de la Corporació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya als efectes previstos a l’article 33.2 del Reial
Decret 1732/1994.
Quart.- Traslladar la present resolució a la senyora María Teresa Redondo del
Pozo, al Gerent Municipal, als diferents departaments municipals mitjançant la
publicació a la “Intranet municipal”, als grups polítics municipals, a la
Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament a la
propera sessió que es celebri.”

PER DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE
DICTAMEN 6.GOVERN LOCAL DE 16 DE DESEMBRE DE 2011, PEL QUAL ES
DELEGUEN EN ELS/LES TINENTS/TES D’ALCALDE TITULARS D’ÀREA,
REGIDORS/RES DE GOVERN I REGIDORS/RES PRESIDENTS/ES DE
DISTRICTE, LES FUNCIONS QUE LA LLEI ATRIBUEIX A LA JGL AMB
CARÀCTER DE DELEGABLES.
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:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans
de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’123.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència i Economia, dóna compte al Ple de
l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2011, que
literalment diu:

“ATÈS que per Decret de l’alcaldia múm. 9383/2011, de 12 de desembre,
determina la composició de la Junta de Govern Local i la seva adequació a les
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previsions contingudes en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Base de Règim Local.
VIST que l’article 127 apartat 2 d’aquesta norma autoritza a la Junta de
Govern Local per tal de delegar part de les seves atribucions en els Tinents/es
d’alcalde, en la resta de membres de la Junta de Govern Local, i en el seu
cas, en la resta de regidors, així com en els coordinadors generals, directors
generals i òrgans assimilats.
VIST que per motius d’agilitat en la gestió, es considera necessari portar a
terme la delegació de les diferents atribucions que es contemplen en aquest
acord.
Aquesta Alcaldia Presidència en exercici de les competències que li atribueix
l’art. 124.1.b) de la Llei 7/9185, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- DELEGAR en els Tinents/es d’alcalde titulars d’àrea, Regidors/es
de Govern i Regidors/es Presidents/es de districte, dins dels respectius
procediments administratius, activitats i serveis que tenen assignats pel Decret
de l’alcaldia núm. 9382 de 12 de desembre de 2011, que determina la divisió
de l’estructura executiva de l’ Ajuntament, les funcions que la llei atribueix a la
Junta de Govern local amb caràcter de delegables següents:
1. En general, es delega la facultat de dictar els actes de tràmit i definitius
en relació als procediments per a l’atorgament de permisos, llicències,
comunicacions prèvies, declaracions responsables i qualsevol acte
d’autorització ja siguin de caràcter patrimonial, d’exercici d’activitats
pels particulars, urbanístiques i la resta d’actes d’autorització
competència municipal que prevegi la normativa sectorial, llevat que la
legislació sectorial l’atribueixi expressament a un altre òrgan. S’exclouen
d’aquesta delegació els actes de resolució per a l’atorgament de
llicències urbanístiques de parcel·lació, les autoritzacions para usos
provisionals del sòl i les autoritzacions de llicències en sòl no
urbanitzable que restaran dins de la competència d’aquesta Junta de
Govern Local.
2. En matèria de personal al servei de l’administració local d’acord amb
les determinacions de l’art. 127.1.h) de la Llei 7/1985, es deleguen els
actes relatius a la gestió de personal segons els diferents procediments
assignats a les àrees d’Hisenda i Recursos Generals, Seguretat
Convivència i Civisme, i Promoció Econòmica i Ocupació, següents:
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a. Els actes de tràmit i definitius relatius als expedients disciplinaris
incoats al personal al servei d’aquest Ajuntament; llevat de la
resolució quan comporti la separació del servei dels funcionaris.
b. Els actes de tràmit i definitius per tal de fer efectiva l’extinció i
suspensió dels contractes laborals, inclòs l’acomiadament del
personal laboral per qualsevol causa.
c. Els actes de tràmit i definitius relatius a les resolucions relatives al
reconeixement d’antiguitat del personal.
d. Els actes de tràmit i definitius dels procediments relatius a les
situacions administratives del personal funcionari i laboral:
excedències, permutes, comissions de serveis, serveis especials i
altres situacions del personal.
e. Els actes de tràmit i definitius dels procediments per a l’atorgament
de permisos, llicències i vacances.
f. Els actes de tràmit i definitius en relació als procediments de
comissions de serveis, assistència a cursos de formació del
personal, inclòs l’aprovació de les despeses que se’n derivin; en
concepte de dietes i indemnitzacions per raó del servei.
g. Els actes de tràmit i definitius destinats a l’aplicació de les jornades
laborals i control horari del personal.
h. Els actes de tràmit i definitius en relació als procediments per a les
concessions de bestretes, ajuts, beques i qualsevol altre benefici
social o prestació assistencial que es derivin de l’aplicació dels
pactes de condicions de treball i/o conveni col·lectiu del personal al
servei de l’ Ajuntament.
i. Els actes relatius a l’autorització de les hores extraordinàries i els
serveis extraordinaris.
j. Els actes de liquidació de les retribucions periòdiques i els drets
econòmics del personal al servei de la corporació, d’acord amb les
determinacions retributives que determini la Junta de Govern Local
d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple. Aquesta delegació
comporta la facultat per ordenar el pagament de les nòmines del
personal, la liquidació de drets econòmics meritats amb ocasió dels
cessaments i les corresponents liquidacions de quotes a la seguretat
social.
k. Els actes de liquidació de les retribucions i drets econòmics
autoritzats pel Ple en matèria de retribucions dels membres de la
corporació: retribucions, liquidacions de drets econòmics meritats
amb ocasió del cessament, les dietes per assistència a sessions i les
corresponents liquidacions de les quotes a la seguretat social o a
d’altres organismes que aquestes retribucions comportin.
l. Els actes relatius a l’acceptació i gestió de les bonificacions de les
quotes a la seguretat social.
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m. Els actes de tràmit i definitius per a la determinació i execució de les
deduccions de les retribucions del personal al servei de la corporació
en supòsit de vaga, incompliment de jornada laboral o retencions
ordenades en procediments d’execució ordenats per l’autoritat
judicial o administrativa.
n. Els actes administratius per a la determinació dels serveis mínims en
supòsit de vaga del personal i l’adscripció del personal a aquests
serveis mínims.
o. Els actes de tràmit i definitius relatius a les autoritzacions i
reconeixement dels drets de reingrés del personal, així com
l’adscripció provisional o definitiva del personal als llocs de treball
existents.
p. El actes per al nomenament i contractació del personal funcionari i
laboral, en execució dels procediments de selecció previstos
legalment, inclòs els de caràcter d’urgència; llevat del personal amb
habilitació de caràcter estatal i el personal directiu i eventual, i la
formalització de les actes de pressa de possessió i signatura dels
contractes laborals.
q. Els actes relatius a l’aprovació dels plans de formació de personal, la
determinació dels cursos de formació, inclosa la facultat per a la
signatura de convenis amb aquesta finalitat i l’autorització de la
despesa que comportin.
r. La resolució relativa a l’aprovació de convenis de col·laboració amb
entitats públiques i privades per a la realització de pràctiques de
formació o integració laboral, inclosa la facultat per a la l’autorització
de la despesa que comportin.
3. En matèria de responsabilitat patrimonial es delega en el titular de
l’àrea d’Hisenda i Recursos Generals, els actes de tràmit i definitius per
a la resolució dels procediments, inclosa l’autorització i disposició de
despeses que se’n derivin.
4. En matèria de subvencions atorgades a aquest Ajuntament; es
deleguen els actes necessaris per a la seva acceptació dins dels límits
establerts a les bases d’execució del pressupost vigents en el moment
de l’atorgament. Tanmateix es deleguen les atribucions corresponents a
les justificacions d’aquestes i als procediments de reintegrament i
compensació que eventualment exigeixi l’ens atorgant.
5. En matèria de subvencions atorgades per aquest Ajuntament; es
deleguen els actes necessaris per a la seva concessió dins dels límits
establerts a les bases d’execució del pressupost vigents en el moment
de l’atorgament. També es deleguen, qualsevol que sigui el seu import,
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els actes administratius de tràmit i definitius per al seguiment,
reintegrament i justificació de les subvencions atorgades.
6. En matèria de contractes menors es deleguen les facultats per dictar
els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació del contractes menors
dins dels límits que preveuen les bases d’execució del pressupost.
7. En matèria dels procediments de contractació d’obres,
subministrament, serveis, gestió de serveis públics, contractes
administratius especials i contractes privats, correspon a cada titular de
l’àrea la iniciativa en la contractació, i l’aprovació dels plans de
seguretat i salut i els plans de residus; tenint en compte que la facultat
d’efectuar propostes i dictàmens dirigits als òrgans municipals
competents ha estat delegat per l’Alcaldessa als Tinents/es d’alcalde i
els altres Regidors/res de Govern.
Es deleguen, al titular de l’àrea que tingui atribuïda la matèria de
contractació, les facultats relatives als actes de tràmit de la licitació,
nomenament de les meses o comissió d’experts, si s’escau; la
declaració de classificació de les empreses participants en la licitació,
sens perjudici de la competència de la Junta de Govern pel
reajustament d’anualitats, si fos necessari. Correspon també al titular
de l’àrea en matèria de contractació la devolució d’avals i garanties
dipositades com a conseqüència de la participació en la licitació o en
garantia de compliment dels contractes i la realització de qualsevol acte
de tràmit durant el procediment de licitació i/o adjudicació; així com, els
actes de tràmit derivats de la interposició del recurs especial en matèria
de contractació, qüestió de nul·litat; així com els actes de tràmit o
definitius en relació al registre municipal de contractistes.
8. En matèria de projectes d’obres i memòries valorades, es delega en
el titular de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat la seva
aprovació quan el pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs) es
trobi dins dels límits previstos per als contractes menors d’obres en les
bases d’execució del pressupost.
9. En matèria de contractes de naturalesa patrimonial es delega, al
titular de l’àrea que tingui atribuïda la matèria de patrimoni, la totalitat
dels actes administratius de tràmit de la contractació, a excepció de
l’aprovació de l’expedient de contractació i l’adjudicació i modificació del
contracte que es reserva a aquesta Junta de Govern Local.
10. En matèria de potestat sancionadora que tingui atribuïda per raó de la
matèria cada àrea, i sempre que la legislació sectorial no determini la
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competència d’altre òrgan municipal, es delega la facultat per dictar els
actes relatius a: incoar l’expedient d’ofici o per denúncia de particular; l
’obertura prèvia d’expedients d’informació reservada si així es preveu a
la legislació especifica; el nomenament de l’instructor i del secretari, si
s’escau; la resolució dels incidents procedimentals que es produeixin
durant la tramitació; i la resolució definitiva de l’expedient sancionador o
elevar la proposta de resolució a l’òrgan competent. També es delega,
si s’escau, l’adopció de mesures cautelars o preventives i la resolució
dels recursos administratius que es derivin del procediment
sancionador.
11. En general les delegacions compreses als apartats anteriors
comporten la delegació per a l’autorització i disposició de
despeses i reconeixement d’obligacions derivades dels actes
dictats en exercici de la delegació.
12. Els actes de tràmit i definitius relatius a l’adjudicació dels contractes
d’obertura i cancel·lació de comptes bancàries dels quals sigui titular
l’Ajuntament.
13. En matèria de convenis administratius, es delega l’aprovació i
formalització d’aquells convenis que no comportin despesa a càrrec
dels pressupostos municipals, llevat dels convenis urbanístics que es
regiran per la seva normativa específica.
14. Es delega la resolució dels recursos administratius, a excepció de la
revisió d’ofici prevista a l’art. 102 i la declaració de lesivitat de l’art. 103
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, que aprova el Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

SEGON.- Les previsions contingudes a les bases d’execució del pressupost
per a l’exercici 2011 relatives al límit de 5.000 euros, per a l’acceptació i
atorgament de subvencions, opera com a límit de la delegació continguda en
els apartats 4 i 5 anteriors fins a l’entrada en vigor de les bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2012.
TERCER.- Aquest acord iniciarà la seva vigència el mateix dia de la seva
adopció i produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui
objecte de modificació o revocació, sens perjudici de la seva acceptació pels
òrgans delegats.
QUART.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de
delegació, s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir
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expressament aquesta circumstància, fent constar la data del present acord i
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats
delegades hauran de ser exercides personalment per l’òrgan delegat que no
podrà delegar-les en tercers.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, en compliment del que disposa l’art. 13.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SISÈ.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’alcaldia, a la intervenció general
municipal, a la Tresoreria, a la Gerència, així com a tots els regidors i
regidores de l’Ajuntament i fer públic per coneixement de les àrees municipals
per mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes legals oportuns.”

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 7.PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL DECRET PEL
QUAL S’ACORDA DETERMINAR EL NOMBRE DE PLACES I LLOCS DE
TREBALL DE PERSONAL DIRECTIU QUE HAN DE CULMINAR
L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
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 decret de l’Alcaldia, s’ha resolt de conformitat amb els acords del
Ple de l’Ajuntament aprovar el Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, el Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i la relació de llocs de treball d’aquesta Corporació reservada a
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i del que
disposen l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en relació amb l’article
123.1.c) de dita Llei, i l’article 130.b) de l’esmentada Llei, s’acorda determinar
el nombre de places i llocs de treball de personal directiu que han de culminar
i l’organització administrativa municipal, i que sense perjudici dels llocs de
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treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter estatal en el títol X de la Llei 7/1985.
Atès que en el mateix decret s’acorda donar compte al Ple de l’Ajuntament.
Fent ús de les facultats que em van ser atorgades per decret de l’Alcaldia
núm. 9385/11 de 12 de desembre, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
de l’acord següent:
Primer.- Donar-se per assabentat del decret de l’Alcaldia núm. 9389/11 de 19
de desembre pel qual de conformitat amb els acords del Ple de l’Ajuntament
en aprovar el Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el
Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet i la
relació de llocs de treball d’aquesta Corporació reservada a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal, i del que disposen
l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en relació amb l’article 123.1.c)
de dita Llei, i l’article 130.b) de l’esmentada Llei, s’acorda determinar el
nombre de places i llocs de treball de personal directiu que han de culminar i
l’organització administrativa municipal, i que sense perjudici dels llocs de
treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter estatal en el títol X de la Llei 7/1985 són els següents:
1 Gerent municipal
1 Director/a del Gabinet d’Alcaldia
1 Director/a de Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
1 Director/a de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos
1 Director/a de l’Assessoria Jurídica
1 Director/a d’Administració Tributària.

DESPATX OFICIAL

En relació amb el despatx oficial de Decrets i de Junta de Govern Local, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, no sé, si s’han d’aixecar i han de marxar alguns de vostès, si volen fem un
parèntesi petit, perquè puguin fer-ho tranquil·lament, si no, continuem. Molt
bé, doncs si no han de marxar, passem ja al posicionament dels grups, ah! no,
encara no. El Sr. Ordóñez havia demanat la paraula.
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SR. ORDÓÑEZ
Sí, sobre este punto. Bien, dos cosas de los despachos oficiales, una es que
nos ha llegado hoy los despachos de la Junta de Gobierno Local y que dicen
que, según el artículo 19.7, tienen que llegar tres días despues de la Junta, y
nos han llegado hoy, pues agradeceríamos que la siguiente vez nos llegasen
un poco antes, simplemente.
Y luego, sobre uno de los Decretos de Alcaldía, que bueno, que hemos visto,
en concreto sobre el Decreto número 4 de 2012, con el que se nombra
funcionario de este Ayuntamiento, a una persona que era asesor de grupo
suyo. Entonces, claro, esto realmente nos preocupa, porque nosotros ya
cuando entramos aquí, entramos precisamente quejándonos de actitudes
como estas, que lamentablemente, por lo que nos cuentan, vienen
repitiéndose con demasiada frecuencia. Este caso, por mucho que se quiera
negar, está muy claro y no ofrece lugar a dudas, colocar a un cargo de
confianza y, por tanto, miembro de su partido, como funcionario de este
Ayuntamiento, llama la atención. Un funcionario que mucho nos tememos que,
obviamente, entra en una plaza de comisión de servicio, por lo que hemos
visto…

(S’escolten veus entre el públic: ¡Bellvitge, nos vamos!)

SRA. ALCALDESSA
Bueno, pues adiós.
A ver, Sr. Ordóñez, esperemos un momento. Molt bé, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Gracias Sra. Alcaldesa. Bien, pues hablábamos precisamente de este Decreto
donde nos ha llamado la atención, pues realmente esto, que un asesor suyo,
no diremos el nombre, porque tampoco.., hemos dicho el Decreto, tampoco
vamos a entrar ahora en la persona, pero, bueno, la pregunta que viene
ahora, obviamente, es que qué se hará ahora con el puesto de asesor que
queda vacante, si se cubrirá, si no, si esto supone más coste para este
Ayuntamiento. Y, bueno, no dudamos de que legalmente se pueda hacer esto
que se ha hecho, de que la plaza esté bien otorgada, pero consideramos que
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no es nada ético que una persona que esté de asesor de un grupo político,
pase a plantilla del Ayuntamiento, aunque sea en comisión de servicio, y que
luego pueda darse el caso de que se haga una prueba, pues bueno, dentro de
dos años, que es por lo que entra, una oposición a medida.
Nos es interesante saber lo que harán con este tema de este asesor, también,
más que nada, porque sus socios de gobierno van diciendo que hay un
compromiso de reducir el 30% de cargos de confianza, reducciones de
sueldos de altos cargos, y queríamos saber si eso es cierto o si no es cierto
que está pactado en presupuesto, más que nada para que nos enteremos, ya
que ellos lo van diciendo. Y obviamente si reducir cargos de confianza
consiste en colocarlos de funcionario, pues no estaríamos de acuerdo o no
vemos que es la manera ética, por eso agradeceríamos que nos digan si
estas afirmaciones son ciertas o no.

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

SRA. PEREA
Sí, muchas gracias señoría. Mire, lo que en ningún caso es cierto y no le
admito…

SRA. ALCALDESSA
Señoría no.

SRA. PEREA
Bueno, es que es deformación profesional, Sra. Alcaldesa, muchas gracias.
Lo que en ningún caso es cierto y no se lo puedo admitir, en primer lugar, es
que usted diga que por la puerta de atrás aquí entra personal miembro de este
partido, me imagino que debe referirse al Partido Socialista, es totalmente
falso eso que usted dice. Y yo creo que además, y es un error el que
determinado concejal o determinados concejales, pretendan demonizar,
pretendan cuestionar lo que son los asesores técnicos o lo que es el personal
eventual, y se equivocan, porque la capacidad del personal eventual está
suficientemente demostrada, y en el caso concreto que hablamos, ya se lo
aseguro yo que está más que demostrado. Y, en ningún caso, le repito Sr.
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Ordóñez, esta persona ni pertenece al Partido Socialista, ni está aquí porque
pertenezca al Partido Socialista.
Y no se lo puedo admitir, en cualquier caso le recuerdo que ya desde personal
se le explicó que, en definitiva, no dejaba de ser más que un acceso a la
función pública de una persona que es funcionario y que, por tanto, ha entrado
en un concurso de mérito y capacidad, pero que ha entrado a formar parte de
la plantilla de esta administración, mediante una norma que le permite la Ley y
que no puede en ningún caso cuestionarse.
Yo les pediría y les pediría por respeto al personal de este Ayuntamiento, que
no demonicen, que no cuestionen la capacidad de los funcionarios de este
Ayuntamiento, y lo están haciendo y se están equivocando, porque entonces
lo que están poniendo en cuestión es el personal, asesores, que ustedes
también tienen en su grupo municipal y que, en definitiva, también ponen en
cuestión su capacidad. Yo creo que aquí se están equivocando, le repito, el
personal eventual de esta casa es un personal que a lo largo de los años ha
estado trabajando, porque se cree esta ciudad y porque se cree este proyecto
de ciudad, y ha estado trabajando en el caso este en concreto, es que ha
tenido acceso a la función pública por un concurso en otra administración,
sencillamente eso, entonces yo le pido que, por favor, sea riguroso, no diga
cosas que no son, porque luego esto consta en acta y las consecuencias,
evidentemente, pues son las que legalmente correspondan. Gracias.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, simplemente Sra. Perea, yo en ningún momento he entrado a cuestionar la
capacidad o no de esta persona, es más, no he nombrado el nombre, porque
ya lo he dicho de entrada, simplemente que sí que, a ver, cada uno sabe, y no
nos engañemos, obviamente los asesores son miembros de confianza, porque
están designados, obviamente, por los partidos, porque es gente de su
entorno, entonces esta persona era asesor suyo, es un cargo puesto a dedo,
por tanto, y esta persona entra como funcionario, nosotros hemos hecho
constar o hacemos constar que este proceso es más sino curioso, en ningún
momento hemos dicho que sea ni ilegal, es más hemos dicho que puede ser
perfectamente legal y eso no lo duda nadie, pero bueno, que nos llama la
atención poderosamente y que, bueno, que no le vemos una claridad en el
proceso.
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En el momento que cuestiona su capacidad, yo no la he cuestionado, puede
ser una persona muy capaz, como usted dice, cuestiona la capacidad del
personal de este Ayuntamiento, pues no, a lo mejor de personas en concreto
sí, y cuando entremos a valorar una persona en concreto, pues ya lo
pondremos. Pero estamos diciendo, sobre ese Decreto, una realidad, que es
que un asesor suyo ha entrado a formar parte de la plantilla de funcionarios, y
no hemos metido a nadie más del Ayuntamiento, hemos entrado en este caso,
simplemente eso.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, brevemente. Vamos a ver Sr. Ordóñez, usted pretende tergiversar la Ley
tal y como es, la Ley permite perfectamente que un funcionario que ha entrado
en aquella administración por mérito y capacidad, se traslade a otra
administración y punto, y no le busque ni dedos, ni le busque nada, no
cuestione cosas que no son. Yo le pediría rigor, porque luego el ciudadano
interpreta cosas que no son y yo creo que esto tampoco no es justo, que por
parte de miembros que estamos aquí, porque nos han votado, y a los que se
nos exige cierta coherencia y cierta defensa de los derechos civiles también,
del personal que tenemos en esta casa, lo que no se puede admitir es que
digamos cosas que no son, y yo creo que lo que usted ha dicho, ni es
acertado, ni es ajustado a derecho, y además se equivoca, y además dice
falsedades. Yo le pediría, Sr. Ordóñez, que retire lo que ha dicho de, puesto a
dedo, y que retire que es miembro de este partido y que, por este motivo ha
entrado como funcionario, más que nada, porque el señor en cuestión hace
muchos años que forma parte de la plantilla, como personal eventual de esta
casa.

SRA. ALCALDESSA
Bien, yo para clarificar y que no haya duda, primera cuestión, no se va a cubrir
la plaza de cargo de confianza, por tanto, va a ser una plaza a amortizar, y
segundo tema, no se preocupe, porque este señor no va a formar parte de la
plantilla de este Ayuntamiento en dos años. Dichas las dos cuestiones que a
usted le preocupaban, para tranquilidad suya y del resto de los miembros de
este Consistorio y también de los que nos están escuchando.
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Y también sobre otro tema que ha comentado, que los expedientes de la
Junta de Gobierno han llegado tarde, si ha sido así, lo lamento, y quizás ha
sido un error por parte de la responsable que, en este caso, es la Sra. Mercè
Perea, y delante de todo el mundo le digo que sea la última vez que esto
suceda y que los expedientes, a poder ser, lleguen un día antes y no un día
después de lo que diga estrictamente la norma, es decir, si pueden llegar
cuatro días antes, mejor que tres, para que todos los grupos políticos tengan
tiempo suficiente para poder revisarlos y poder hacer todas las aportaciones o
la crítica que sea menester y necesaria.

Pasamos, Sra. Secretaria, a las mociones.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS

DICTAMEN 8.DONAR
COMPTE
DEL
DECRETS
DE
L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, AMB
ELS NÚMS 9382 A 228, CORRESPONENTS AL PERIODE DE 12 DE
DESEMBRE DE 2011 AL 12 DE GENER DE 2012.
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. 9382 de data 12 de desembre de 2011 al núm. 228
de data 12 de gener de 2012.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
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DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

DICTAMEN 9.DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JGL A LES SESSIONS NÚMS. 33, 34 I 35 DE 16, 20 I 23 DE
DESEMBRE DE 2011, I NÚM. 1 DE 10 DE GENER DE 2012.
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 en l’últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 33, 34 i 35 de 16, 20 i 23 de
desembre de 2011; i número 1 de 10 de gener de 2012.

MOCIONS GRUPS POLÍTICS

PSC-PM, ICV-EUiA

En relació amb les mocions presentades pels Grups Municipals del PSC-PM i
d’ICV-EUiA, números 10, 11, 12 i 13, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, com estrenem reglament, ho dic perquè ho hem parlat a la Junta de
Portaveus, però també perquè tots els regidors i regidores del Ple siguin
conscients, ara obrim l’explicació d’aquestes quatre mocions i, si no m’han
enganyat, les presentaran, les tres primeres el Sr. Fran Belver i la quarta, i
última, el Sr. Lluís Esteve. Tenen deu minuts per fer la presentació de les
quatre mocions, per tant, comencem pel Sr. Fran Belver, però, en tot cas,
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estigui atent i deixi un cert temps perquè el Sr. Lluís Esteve pugui explicar la
última moció.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa, ho intentem. A veure, la primera moció de suport al
manifest de les entitats municipalistes, com sabem tots, des de fa molts anys
el món local pateix una falta estructural de finançament que ja fa dècades que
s’arrossega. I és evident que l’aplicació transitòria i excepcional que ha
acordat el Govern de l’Estat, d’un increment del tipus impositiu de l’IBI, no
vindrà a solucionar aquesta mancança. Aquesta decisió unilateral del Govern
de l’Estat, a més pot superar una vulneració a l’autonomia local dels municipis,
ja que el tipus es fixa pels ajuntaments, en virtut de les seves competències, i
es permet modular l’impost més important de que disposen aquests municipis.
Donar o pretendre donar una solució al finançament local, carregant la
despesa directament a la butxaca dels veïns, i envaint competències, no ens
sembla que sigui la millor manera. I a més, es fa d’una manera transitòria i
excepcional, la qual cosa l’únic que fa és afegir una major incertesa a
l’escenari pressupostari, ja de per si prou difícil pels ajuntaments.
És per tot això, que la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis han aprovat una declaració, a la qual en la nostra
moció el que demanem és que com Ajuntament ens hi afegim.
La segona moció que és en favor de la sostenibilitat del transport públic, el
que ve a dir és que, des de l’1 de gener, com tots vostès saben, patim un
increment important del preu del transport públic a l’àmbit metropolità. Molt
especialment en els tiquets més utilitzats, que són la T-10 i el bitllet senzill,
que incrementen un 12% i un 38%, respectivament, el seu preu. Aquest
increment, el que pensem es que el que faran serà desincentivar l’ús del
transport públic, qüestió que repercuteix molt negativament, tant en la
mobilitat, com en la millora de la qualitat de l’aire, ja que el transport públic és
bàsic per a la reducció de les emissions del CO2. Estem convençuts que hi ha
altres fórmules per millorar la capacitat d’ingrés i adequar l’ús del transport
públic, així com a les situacions socio-econòmiques dels usuaris i usuàries.
Aquesta moció el que busca és pal·liar els efectes negatius que la pujada
aprovada a principis d’aquest any, té sobre l’ús del transport públic i, a la
vegada, el que fa és aportar propostes per millorar el seu sistema de
finançament. Celebrem, de totes maneres, les declaracions que el Conseller
Recoder va fer la setmana passada, i que en part va en una de les línies que a
la nostra moció proposem, i que no és altra cosa que posar a disposició les
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noves tecnologies, per poder fer que el transport públic, o el cost del transport
públic, vagi adequat, tant al que és l’ús i, per tant, anar a la tarifació en funció
dels recorreguts fets i, per una altra banda, que aquestes tarifacions tinguin en
compte les situacions socio-econòmiques dels usuaris del transport públic.
I la tercera moció, és una moció que demana el compliment dels compromisos
econòmics de la Generalitat amb aquest Ajuntament. A veure, aquesta és una
moció extensa, que el que vol posar en evidència són dues qüestions que ens
semblen evidents. Per una banda, el dèficit estructural, com ja feia menció
amb una anterior moció, que pateixen les administracions locals, que pateixen
els ajuntaments. I, per una altra banda, que hi ha tot un seguit de
compromisos incomplerts per part del Govern de la Generalitat.
Les competències impròpies, que estan al voltant del 30% del corrent
municipal, fan cada vegada més insostenible, el poder mantenir el nivell de
serveis als nostres pobles i a les nostres ciutats. Aquest no sembla que sigui
el moment idoni per rebaixar els serveis bàsics que les administracions, i molt
especialment els ajuntaments, estem donant als nostres ciutadans i
ciutadanes. També tancar aquests serveis per incompareixença del titular,
creiem que crearia un daltabaix molt important, pels ciutadans de les nostres
ciutats. Les dificultats de finançament, que també, evidentment, estan molt
presents als ajuntaments, no poden ser l’excusa per no complir amb allò que
ja està acordat.
La situació d’incertesa que es genera, agreuja, encara més, la situació
econòmico-financera dels ajuntaments, i ha d’haver un compromís ferm de
pagament dels deutes i d’un escenari estable, per poder tirar endavant els
serveis que hem de prestar als nostres ciutadans. No pot ser que, hores d’ara,
la nostra ciutat tingui un deute reconegut de serveis ja prestats, d’obres ja
fetes, i totes elles amb acord previ a la Generalitat, a través de convenis, a
través de lleis, a través d’acords bilaterals, i que una vegada realitzats tots
aquests serveis, totes aquestes obres, entre l’any 2010, entre l’any 2011, en
aquest Ajuntament, el govern de la Generalitat tingui un deute per sobre dels
17 milions d’euros.
Per nosaltres és absolutament insostenible, no podem continuar donant els
serveis, ni propis, ni impropis, si no tenim, ja no el finançament adequat, que
seria el desitjable, sinó, com a mínim, disposar dels diners d’allò que tenim
acordat, d’allò que tenim pactat, i que ja hem realitzat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

…/…

37

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa, no sé els minuts que em queden, però correré molt,
quatre minuts, gràcies Fran. En tot cas, comentar que, tal i com s’ha dit abans,
si el 2011 ha estat l’any de les retallades en sanitat, el 2012 es preveu que,
evidentment, continuïn aquestes retallades en sanitat, però especialment al
2012 entrem en el que serà l’any de les retallades d’educació. I en aquest
context d’una davallada de pràcticament 900 milions d’euros en el pressupost
de la Generalitat, en educació, en els últims dos anys, s’inscriu aquesta moció
de defensa dels programes d’èxit escolar.
Des de fa 6 anys el Pla Educatiu d’Entorn de la nostra ciutat, juntament amb
altres programes educatius i altres programes d’èxit que s’han implementat, la
sisena hora, projectes d’èxit artístic, ha contribuït en la millora de l’èxit
educatiu a la nostra ciutat, pràcticament en un 11% d’èxit, superior al que ja
teníem, per tant, hem passat del 72% al 83% d’alumnes que a 6è de primària,
doncs han assolit amb èxit els seus estudis.
La conveniència i necessitat de mantenir tots aquests projectes d’èxit escolar,
que han fet possibles aquests resultats, doncs és molt important a la nostra
ciutat. Han estat Tallers d’Estudi Assistit, per tant, reforç escolar, projectes de
creació comunitària, projectes de transició entre l’escola i l’institut,
Aprenentatge i Servei, fins a 15.000 alumnes de la nostra ciutat han participat.
A més, el Pla Educatiu d’Entorn s’ha constituït com una eina de cohesió social
i d’establiment de mesures d’equitat i de prevenció d’absentisme a la nostra
ciutat.
Fa dos anys, el Departament d’Ensenyament, fruit d’una retallada dels fons
d’immigració de l’Estat, doncs va reduir, pràcticament a la meitat, la dotació
del Departament d’Educació, als fons de Plans Educatius d’Entorn de la nostra
ciutat. Posteriorment, aquest nou govern el que ha fet ha estat, doncs
mantenir aquesta retallada, per tant, mantenir la mateixa xifra que aportava,
però condicionant a què realment un 66% d’aquesta partida, d’aquests
200.000 euros, doncs el condiciona a què realment l’Estat, doncs segueixi
aportant els fons d’immigració a les autonomies.
Per tant, atès que aquest Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, del nou
govern del Mariano Rajoy, no s’ha manifestat respecte a la continuïtat
d’aquests fons d’immigració, que són els que financen el Pla Educatiu
d’Entorn i molts altres projectes a la nostra ciutat, com és l’acollida, com són
els cursos bàsics de català. Doncs és per aquest sentit que tenim una
incertesa molt important de quins seran els fons, tant de l’Estat, com de
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l’Autonomia, doncs que ens vindran per sufragar, per continuar aquests Plans
Educatius d’Entorn.
Per això aquesta moció, insta al Departament d’Ensenyament a mantenir la
seva aportació als Plans Educatius d’Entorn, sense condicionar-la a que
realment arribin aquests convenis del Ministeri. Proposar al Departament
d’Ensenyament que en el cas que no arribin aquests fons, doncs pagui els
Plans Educatius d’Entorn de dotació de fons propis de la Generalitat. I,
evidentment, demanar a la Generalitat, al Departament d’Educació, allò que
hem demanat des de fa molts anys, que és que els Plans Educatius d’Entorn
s’estenguin al conjunt de la ciutat. I finalment, instar al Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social a què mantingui els Fons Estatals d’Immigració, per nodrir el
Pla Educatiu d’Entorn l’any 2012, per tant, per no convertir, com deia jo al
principi, aquest any, amb l’any que, malauradament, ja els hi anuncio que serà
l’any de la retallada en educació, en bressols i en molts i molts altres
programes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem arribat a temps. Donem ara la paraula a tota la resta de grups,
perquè es puguin posicionar, Sr. Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, le ha faltado una pregunta que le hice antes, por responder, sobre eso
del compromiso del 30% que decían, o que dice su socio de gobierno, pero
bueno, eso espero que me lo pueda responder después.
Sobre las mociones, en la primera que presentan, básicamente esta moción
está hecha por la subida del IBI, por parte del Gobierno Central, una subida
desmesurada y escandalosa, obviamente, ante la cual no cabe otra expresión
que la de nuestro rechazo más profundo. Subir el IBI, supone ahogar un poco
más aún a la clase media y sobre todo a la clase trabajadora, que es la que
predomina en Hospitalet.
Dicho esto, decir que ustedes también han subido este impuesto, ante lo cual
ya nos posicionamos en contra en el Pleno de presupuestos. Presupuesto
que, precisamente, estaba basado en esta subida y el cierre de la televisión
de Hospitalet, por eso nos choca, que en la moción utilicen la frase que dice:
“l’increment de l’IBI només és una solució pressupostària conjuntural”. Bien, si
lo ven como una cosa coyuntural, pues por qué lo subieron ustedes. Nosotros
no apoyamos la subida del IBI, ni por parte de este Ayuntamiento, ni por parte
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del gobierno central, y a la gente yo creo que le importa bastante poco quien
se lo suba, lo que no quieren es que les suban más los impuestos, lo que hay
que pedir al Gobierno, precisamente, es que no suba el IBI.
Y vamos a votar en contra de esta moción, porque básicamente nos traen un
comunicado firmado por la Associació Catalana de Municipis y la Federación
de Municipios de Cataluña, dos entidades para nosotros sin credibilidad
ninguna, ya que una está vinculada a Convergència y otra a ustedes, y me
gustaría saber qué hubiesen dicho estas entidades, si quien gobernase y
quien hiciese esto del IBI, fuese Convergència o fuese el Partit Socialista. Me
gustaría saber si dirían lo mismo, yo creo sinceramente que no. Esto en la
primera moción.
En la moción número 11, sobre el transporte público, decirles que se la
votaremos a favor, ya que compartimos su teórico malestar por la subida del
transporte público. Obviamente, subir más de un 10% la T-10, es un auténtico
robo a los ciudadanos, y sobre todo vuelve a afectar a la clase media y
trabajadora. Seguramente el Sr. Mas y el Sr. Trias no noten la subida, ya que
en los coches oficiales se debe notar bastante poco. Miren, si el transporte
público hubiese subido como el IPC desde el año 2000, ahora un billete
costaría sobre un euro con 30 céntimos y no 2, y la T-10, siete euros y medio,
y no nueve euros y medio.
Dicho esto, decir que desde el año 2000 hasta hoy, ustedes han gobernado
muchos años y también han subido en su conjunto el precio del transporte
público por encima del IPC. Decirles también que ustedes comparten la
dirección política de Transports Metropolitans, un miembro de su partido es
vicepresidente de este ente, por tanto, les hacemos copartícipes de esta
subida, y lo que tendrían que hacer, o lo que tendría que hacer ese señor, si
realmente su partido considera abusiva esta medida, como ustedes dicen, es
dejar el cargo, simplemente.
Dicho esto, decir que también es curioso que cuando el Partido Socialista
subió en 2009 el precio de los billetes, hubo una pintoresca rueda de prensa
en la calle, por parte de alcaldes y concejales de CiU de toda el área
metropolitana, en la que está el Sr. Trias y también está la Sra. Borràs en
primera fila, donde dicen sentirse indignados. Me gustaría ahora preguntarles
cómo se sienten ahora, si indignados o satisfechos que lo haga su gobierno.
Desde Plataforma consideramos que el ciudadano ya paga bastantes
impuestos para tener un transporte público digno y de calidad, y que la subida
del precio no se justifica teniendo en cuenta que encima de subir el precio,
nos bajan la calidad del servicio.
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Respecto a la moción número 12, nos vuelve a pasar una cosa parecida a la
moción anterior. Miren, estando de acuerdo con lo que pide la moción, y por
eso la votaremos a favor, decirles que, obviamente, gran parte de la culpa de
que las arcas estén vacías, la tienen ustedes que son quien las dejaron así, y
lo único que esperamos es que no vayan a justificar, que no vaya a ser esto
una justificación, si más adelante suben algún impuesto o hacen más recortes,
esperemos que, que la Generalitat no pague, no sea, digamos, una excusa
para el Ayuntamiento. Y otra cosa, decir asimismo que tampoco nos vale la
excusa de que el gobierno central no pague, para que la Generalitat no nos
pague a nosotros, bueno, que no cumpla el gobierno, no quiere decir que no
cumpla la Generalitat. Nos parece, obviamente, muy sospechoso, que salgan
unos números tan parecidos de la deuda del gobierno central con la
Generalitat, que son 759 millones, con la deuda de la Generalitat con los
ayuntamientos, 753. Y, realmente, nos parece una burda excusa para no
cumplir los pagos.
Aunque lo que sí que realmente nos gustaría saber, y si nos lo puede decir
aquí la portavoz de Convergència, es realmente la deuda viva con los
ayuntamientos, ya que varias fuentes la calculan en 1.000 millones. Pero lo
más preocupante de esta situación y lamentable a su vez, es que no exista un
calendario para hacer efectivos estos pagos, calendario que le exigimos
desde nuestro grupo municipal.
Sobre la moción número 13, obviamente la votaremos en contra, ya que,
bueno, entendemos que se quiera justificar su labor de gobierno, pero bueno,
esto que pone en la moción, del éxito en los resultados académicos, no
estamos de acuerdo, el éxito escolar no se basa sólo en resultados
académicos, sino en el nivel conseguido al adquirir estos resultados. Y luego,
cuando nos hablan de términos que a ustedes les gusta mucho utilizar, como
cohesión social, bien, institutos con el 80% de alumnos extranjeros, nosotros
los llamamos guetos. El incremento en las salidas de los institutos, pues
bueno, es una realidad que pasa, no sé si ustedes, a lo mejor, nunca han
pasado por la puerta de un instituto de Torrassa o de Pubilla Casas, pero
bueno, es lo que pasa. Igualmente, tenemos padres que vienen a quejarse de
que a sus hijos no les han llegado los libros, por tanto, el éxito es relativo.
Luego ustedes nos hablan de otros puntos que saben que no estaremos de
acuerdo y, bueno, lo único que viendo la primera moción que se presentó y
viendo ésta, bueno, y viendo la presión aquí que ha ejercido su otro socio de
gobierno, han retirado su furibunda crítica a los centro privados de esta
ciudad, cosa que ya nos parece bien que se quite, porque no entendemos
muy bien qué pasa, que como son los únicos que quizás usted no pueda
controlar, de eso se queja, de los que usted no puede controlar. Mire, gracias
a Dios ya no vivimos en un estado comunista, donde ustedes lo puedan
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controlar todo, y la gente tiene la libertad de llevar a sus hijos a un colegio
privado o al colegio público, al que quieran. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Salmerón, bé, ja l’han presentat, sí, sí, perdó, Sra. Meritxell Borràs.

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres votem favorablement la moció que demana
el suport al manifest de les entitats municipalistes, en defensa de l’autonomia
local. Més enllà o no de la pujada de l’IBI, que podríem discutir-hi molta
estona, el que sí és evident és que aquest és un impost municipal i nosaltres
entenem que són, precisament, aquestes entitats, qui han de decidir si el
pugen o no, potser no ens hi posaríem d’acord, però el que és segur és que
ho han de fer els municipis.
Respecte a la moció en favor de la sostenibilitat del transport públic, em deia
que jo havia protagonitzat, junt amb d’altres membres de Convergència i Unió,
hi ha una fotografia en la qual sortim i diem que estem indignats, sí i seguim
estant-ho i ho explicarem. Per què, perquè el transport públic a Catalunya es
paga, el 40% el paga l’usuari, el 40% del que val el bitllet el paga l’usuari, el
60% restat el paga el que és l’ATM, que és un consorci finançat per
aportacions de la Generalitat, de l’Estat i del món local. L’Estat aportava, de
l’any 1999 a l’any 2001, a l’entorn del 37% del que era aquest restant, el 37%.
Bé, això, el Partit Socialista ens deia que era ridícul, que no era suficient, i que
havia d’arribar, com a mínim, al 40%.
Actualment el que aporta l’Estat a pagar, doncs el que és l’aportació al que és
el transport públic a l’entorn de Barcelona, representa el 18%. Així hem passat
d’una aportació l’any 2010 de 200 milions d’euros, l’any 2011 a 180 milions
d’euros i l’any 2012, l’aportació que farà l’Estat, serà de 112 milions d’euros, i
això va estar pactat entre el govern tripartit i el Partit Socialista Obrer Espanyol
que governava a l’Estat. Per tant, les aportacions anuals que ha fet el govern
central, han anat disminuint d’una forma exageradíssima, i així, en els últims
tres anys, hem perdut, doncs 90 milions d’euros.
Per tant, davant d’això, què s’ha fet? doncs la Generalitat ha aportat més
diners, 12 milions d’euros més, actualment són 300 milions d’euros el que
aporta la Generalitat en el transport públic. I, per contra, com els hi deia,
també ho ha fet així l'Ajuntament de Barcelona, demanarem, això sí, quina és
l’aportació que fa l'Ajuntament de l'Hospitalet i quina ha estat la variació, si és
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que n’hi ha alguna. I, en aquest sentit, això sí, el Govern de l’Estat ha
disminuït l’aportació al transport de Barcelona, però en el transport de Madrid,
que segueix superant els 200 milions d’euros.
Per tant, si aquesta moció fos presentada per allò dels amics al transport
públic, per l’Associació de Veïns, etc, nosaltres la votaríem favorablement,
però clar, qui la presenta, és que és allò que pràcticament vostès haurien de
demanar perdó pel que està passant en el tema del transport públic. Van
deixar de finançar-ho, no només això, sinó que, a més a més, jo crec que la
solució que ha agafat el govern de Catalunya és, en aquest sentit, u, doncs
premiar la recurrència, és a dir, aquell que es creu veritablement el transport
públic, i per tant, aquell que hi vagi més, li disminueix la tarifa, i dos, han fet
una altra cosa molt important, que per primera vegada han tingut en compte el
tema social i, per tant, aquelles persones que estan, doncs a l’atur, tenen una
tarifa especial, i han allargat la T-12 fins els 14 anys.
L’altra moció que fa referència a demanar el compliment dels compromisos
econòmics de la Generalitat amb aquest Ajuntament. Miri, això nosaltres ho
podem compartir, en el sentit que és evident que tothom vol que li paguin allò
que li deuen, no? També aquest Ajuntament, també el Govern de la
Generalitat de Catalunya, i hagués estat bé, perquè el deute no ve només de
l’any 2011, que totes aquestes demandes, vostès també les haguessin fet
abans, perquè això sí, ho analitzarem i veurem quin és el percentatge que ens
ve d’antic.
I, per tant, en aquest sentit, nosaltres hem presentat unes esmenes que,
doncs que ha sigut molt a última hora, ja m’excuso, en parlàvem abans amb el
portaveu socialista que miraríem d’arribar a un acord, si no que no ha estat
possible en aquest Ple, en el proper i, per tant, nosaltres en aquesta moció
ens abstindrem.
Respecte a la moció en defensa dels programes d’èxit escolar i de cohesió
social als centres educatius, entenem la voluntat i el que se’ns presenta i, en
aquest sentit, podríem estar d’acord amb la intenció. Ara, clar, vostès, per fer
referència, diuen al punt segon: “proposar al Departament d’Ensenyament que
en el cas que el Govern Central no signés el conveni o que reduís la seva
dotació econòmica, asseguri la dotació total amb fons propis.” És a dir, vostès
allò que demanen, és a dir, Generalitat pagui’ns, perquè nosaltres puguem fer
front als nostres pagaments, a la Generalitat es veu que no li fa falta que rebin
diners.
Perquè qui és segur que paga, és el ciutadà, el ciutadà d’aquest país que
nosaltres creiem que, en aquest sentit, no està ben tractat. I és per això que
nosaltres demanem que els diners que corresponen al ciutadà de Catalunya,

…/…

43

retornin, retornin, escolti’m, amb les xifres d’entrada que hi consten, doncs a
l’Estatut de Catalunya i que entre tots vam acordar, 759 milions d’euros pel
que és la disposició addicional tercera, i 1.450 milions respecte al concepte de
compensació per ser una comunitat autònoma amb motor.
Per tant, en aquest sentit, escolti’m, el que hem de tallar segur, és aquest
escalament de deute, que el qui ofega, per dir-ho d’alguna manera, al cap i a
la fi, és al de baix de tot, i per això nosaltres creiem que és del tot necessari
que els diners de Catalunya es quedin aquí i que puguin donar resposta a les
necessitats que la gent té. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Juan Carlos del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. En nombre del Partido Popular, votamos en contra
de la primera moción y a favor del resto.
Respecto a la segunda moción, votamos a favor de la sostenibilidad del
transporte público, dado que las subidas aplicadas consideramos que son
excesivas y provoca un grave perjuicio a las ya maltrechas economías
familiares. Además, con esta subida, el transporte público de Barcelona se
convierte en uno de los más caros del conjunto de España.
Y respecto a la tercera moción, sobre la situación de los ayuntamientos,
indicar que los ayuntamientos estamos sufriendo, en primera persona, los
efectos de la crisis económica. Unos ayuntamientos con graves problemas de
financiación debido a la caída de los ingresos procedentes de la actividad
económica, de los ingresos procedentes de otras administraciones, de la
obligación de devolver al Estado la transferencia de más que concedió a
cuenta en los ejercicios 2008-2009, de los recortes que se hacen desde el
Gobierno de la Generalitat en la cofinanciación de determinados servicios
públicos, de las dificultades que tenemos, desde los ayuntamientos, al acceso
de créditos para inversión, al déficit estructural que históricamente han sufrido
los ayuntamientos en su financiación o al hecho de que los ayuntamientos
estemos asumiendo el coste de servicios que no nos corresponderían y que
suponen el 30% del presupuesto municipal.
La moción reclama saber cuándo pagará la Generalitat, la deuda que tiene
con nuestro Ayuntamiento, que no recorte las aportaciones económicas
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comprometidas sin previo aviso, y que si se tienen que hacer esos recortes,
que se hagan con el tiempo suficiente para poder o redefinir el servicio o
redefinir la financiación. En definitiva, creemos que es necesario adoptar
medidas para garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento, y por ello
votamos también a favor de la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la tretze, sí, de la tretze a favor, no? Molt bé, hi ha algun comentari?
Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Sí, un comentari respecte al que ha dit el representant de Plataforma per
Catalunya, en el sentit que ha dubtat respecte l’èxit educatiu, a les dades
d’èxit educatiu. Dir-li que no és aquest grup municipal comunista, com ell ens
diu, el que avalua als nostres alumnes. Per cert, dir-li que per nosaltres no és
cap insult que ens diguin comunistes, si ens diguessin feixistes o d’extrema
dreta, sí que ho considerem un insult, però en aquest cas no és cap insult, ens
sentim ben orgullosos i hereus d’uns partits que es van dir comunistes en el
seu moment.
En tot cas, tornant a això, dir-li que no és aquest grup municipal, ni aquest
regidor, el que avalua als nostres alumnes, sinó que són els 3.000 mestres de
la nostra ciutat qui posen les notes als nostres alumnes, i dir-li que qui avalua i
diu quin alumne ha assolit sisè de primària, evidentment, són els seus
mestres, per tant, no dubtem plenament de les dades que el Departament
d’Ensenyament i els mestres de la nostra ciutat, ens faciliten cada any.
En tot cas, vostè té l’èpica aquesta dels comunistes, que l’escola concertada,
etc, dir que en el Pla Educatiu d’Entorn hi participa tant l’escola pública, com la
concertada, l’escola concertada a la nostra ciutat està fent una funció social
importantíssima, està participant en molts programes educatius, i també està
participant i posant la seva contribució al reequilibri dels nostres alumnes a la
nostra ciutat.
Dir-li, evidentment, que nosaltres no hem estat d’acord, i aquest grup
municipal i el seu grup parlamentari no ha estat mai d’acord en què les
escoles d’elit que segreguen nens i nenes, bàsicament regentades o de
titularitat de l’OPUS, tinguin concert educatiu. A Catalunya se’n porten 25
milions d’euros, a la nostra ciutat són 4 milions d’euros el que se’n porten dues
escoles, tres escoles d’elit que segreguen nens i nenes a la nostra ciutat, i per
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això vam votar en contra de l’EC, ja ens agradaria tenir aquests 4 milions per
suplementar els Plans Educatius d’Entorn i suplementar l’èxit educatiu a la
nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER
Sí, gracies Sra. Alcaldessa, molt breu. És per dir, a veure, quan nosaltres
parlem a la nostra moció de solució conjuntural en el tema de l’IBI, el que es
planteja com a solució conjuntural, és perquè el que se’ns ha dit des de l’Estat
és que això és una solució per dos anys o un plantejament per dos anys. El
nostre increment i, evidentment, nosaltres ho hem dit, l’increment que va
proposar l'Ajuntament en les seves ordenances fiscals és del 8% en el tipus,
és la nostra opció, ho vam dir, ho defensem, ho expliquem i ho explicarem en
el conjunt de veïns, és la nostra responsabilitat i és la nostra acció de govern.
El que no volem és que vingui un altre, ens ataqui a l’autonomia municipal,
prengui les decisions i després, d’aquí a dos anys, què? Escolta, el que estem
demanant és un marc de finançament estable per l’administració local,
nosaltres prenem les nostres decisions, assumim les nostres responsabilitats i
no ens amaguem, vull dir, el que hem decidit, ho hem decidit, ho expliquem i
punt, per això diem que el que ara se’ns està plantejant és conjuntural.
Si governés el PSC o Convergència en el govern central, què hauria fet la
Federació o l’Associació Catalana de Municipis, no ho sé, això és un
“oxímoron” i com aquestes coses a la vida, és un supòsit que no li puc
contestar, perquè no ho sé, no sé què hagués passat. Però el que sí li dic és
que, des d’aquest govern municipal, hagi governat qui hagi governat, on hagi
governat, quan hem hagut de reclamar alguna cosa pels nostres ciutadans, ho
hem fet, i ens ha donat igual qui fos el President del Govern o a quin partit
pertanyia, quan van haver-hi pujades del transport públic, que es van
considerar per sobre del normal, ho van fer amb un govern del Partit Socialista
a la presidència de la Generalitat, també vam estar en contra, també ho vam
dir i ho continuarem dient. Per això creiem que tenim força legitimitat per
poder demanar-ho també ara i dir-ho també ara.
I entenem que ara és una situació de dificultat, i en el conjunt de mesures que
proposem o que diem, el que sempre diem és, escolti, entenem el moment de
dificultat, nosaltres no anirem ara a la Generalitat a dir-li que ens doni el que
no té, perquè seria una mesura irresponsable. El que sí que diem és, escolti,
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nosaltres també tenim dificultats, allò que tenim acordat, allò que vam decidir
que faríem i que vostè ens va dir, escolti, avanci vostè els diners i jo li pagaré,
el que diem és, nosaltres ho hem fet, hem pagat, pagui’ns, nosaltres li podíem
dir als nostres proveïdors, escolti, no, miri, com aquesta obra el 50% l’ha de
pagar la Generalitat, jo li pago la meitat i l’altre meitat ja li pagaré quan ens
pagui la Generalitat, no ho fem.

SRA. ALCALDESSA
No es pot parar? (referint-se al rellotge) Quan comença no, val, molt bé. Sr.
Ordóñez.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, poco que decir. Obviamente, yo sí que creo que aquí la Federación de
Municipios de Catalunya no hubiese dicho nada, pero bueno, obviamente, son
opiniones.
Y para el representante de Iniciativa, bueno, decirles que para mí,
obviamente, comunista sí que es un insulto y entonces, pues bueno, pues son
ustedes y es lo que hay y entonces, bueno, obviamente usted ha hablado de
la escuela concertada, nosotros no le hemos dicho nada, ya sé que ustedes
no son los que evalúan los resultados y que son los profesores, pero bueno,
nosotros tenemos todo el derecho del mundo a decir que, para nosotros, el
nivel que se está adquiriendo no es el suficiente y no corresponde al éxito
escolar.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ordóñez, mire, le voy a decir una cosa, porque me parece que va usted un
poco sobradito, porque acaba de reconocer…, no, no, acaba de reconocer, no
sé si usted se ha leído o no el reglamento que hemos aprobado entre todos
los grupos políticos, pero seguramente que en algún artículo dice que no se
puede insultar, y usted no solamente ha dicho lo que ha considerado, sino que
ha reconocido que su intención era la de insultar. Lo digo para que lo tenga en
cuenta y luego no se extrañe de lo que cualquier grupo político dice, o piensa,
de su grupo político y de lo que usted dice. Lo digo, porque me parece que va
usted demasiado sobradito y algún día va a tener algún disgusto.
Senyors de Convergència i Unió, hi ha algun comentari? Per part del Partit
Popular? A veure, jo simplement dir que s’han presentat quatre mocions, que
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jo crec que són fruit del mateix, d’un moment difícil, d’una situació complicada,
d’una situació econòmica i financera dels ajuntaments, molt difícil i
preocupant, i jo crec que el que volem dir entre tots és que cadascú faci el que
li toca, que no inventem res, que ja prou complicat està tot, com perquè ara
qualsevol administració comenci a canviar les coses i les regles del joc.
Encara, a veure, jo crec que tota la vida que jo tinc ús de raó en aquest Ple i
en aquest Ajuntament, hem parlat de la manca de finançament local. Això és
un tema ja endèmic, històric, que sempre parlem, i això s’ha agreujat amb les
noves decisions que, des de l’administració de Catalunya i des de
l’administració de l’Estat, s’estan prenent en els últims temps. El que volem
d’alguna forma avui, és posar de manifest que aquestes retallades que, per
part del govern de la Generalitat, s’han anat anunciant en els últims temps,
reduint serveis, reduint subvencions, ajornant sine die, doncs determinades
qüestions acordades amb l'Ajuntament, això fa, i s’ha de dir, que, en el cas de
l'Hospitalet, la Generalitat degui 17 milions d’euros.
A ver, 17 millones de euros, bueno, pues es como todo, todo es relativo, para
el Ayuntamiento de Hospitalet, 17 millones de euros es dinero, quizás para la
Generalitat o para el Estado, pues no es tanto dinero, pero para el día a día
del Ayuntamiento de Hospitalet, 17 millones no es poca cosa. Y, por tanto, lo
que estamos diciendo es, oiga, aquí que cada barco aguante su vela, y que,
por tanto, si a ustedes no les pagan, que entendemos perfectamente, que és
veritat, que la Generalitat de Catalunya segurament, si des de l’Estat
estiguessin rebent els diners que li pertoquen, la Generalitat alhora podria fer
una millor gestió, però el cas és que, pels motius ics, no paguen des de la
Generalitat als ajuntaments. I ja en tenim prou problemes, i la Sra. Perea, com
a responsable d’Hisenda, doncs ho sap bé, perquè a sobre no ens arribin els
diners que ens pertoquen, i que a sobre tampoc no ens arribin aquí els diners,
doncs que s’havien compromès a què arribessin.
A veure, jo crec que aquí, vamos, nadie está pidiendo más dinero, es decir, yo
creo que nadie está planteando, queremos más dinero, en fin yo, hombre
dinero todo el mundo, lógicamente, queremos más dinero para hacer más
cosas, en estos momentos sobretodo de crisis económica y cuando los
ciudadanos necesitan más servicios, pero ya no estamos planteando más
dinero, queremos aquel dinero que nos corresponde y que nos toca y que nos
pertoca.
Yo, hay un tema, Sr. del Río, que usted ha pasado de “puntetes”, que me
parece muy bien y es muy respetable, que es la moción respecto al IBI. Mire,
es la primera vez en la historia que un gobierno toma una decisión que le
corresponde a los ayuntamientos, sin despeinarse, hacer que todos los
ayuntamientos españoles incrementen el tipo impositivo en un 10%, que no es
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que incrementen el tipo impositivo el ayuntamiento y ya está, no, no, que los
ciudadanos paguen un 10% más del IBI. Esto es la primera vez en la historia
de la democracia que algún gobierno toma esa decisión, por tanto, se está
invadiendo las competencias que tenemos en la autonomía local y que, en fin,
esto pase, como aquel que dice, inadvertido, cuando llegue el recibo.
A ver, nosotros lo primero que hemos hecho, no sé quien lo decía, alguno de
los grupos lo comentaba, a ver, nosotros hemos hecho aquello que debíamos
hacer, es tomar la decisión de lo que debía aumentar el IBI, para el año 2012,
en esta ciudad. Y la hemos tomado, porque somos los responsables de tomar
esa decisión, somos los competentes y ante esa competencia hemos tomado
una decisión. Lo que no queremos, en absoluto, es que la decisión que el
Ayuntamiento de Hospitalet y que el gobierno ha tomado, se duplique porque
otra administración ha tomado la misma decisión allí donde no corresponde, y
que el ciudadano, en definitiva, vea duplicado el incremento, es decir, no
puede ser que yo tome la decisión de aumentar un 8, el Estado decida que
aumenta un 10, y que el resultado es que aumentemos un 18. Hombre, esto
no puede ser, algo no cuadra, y desde el Ayuntamiento de Hospitalet estamos
haciendo una pregunta al Estado diciendo, oiga, en este caso que el
Ayuntamiento ya ha tomado la decisión de aumentar este impuesto ¿tenemos
que entender que hay que sumar las dos decisiones? ¿Esto es normal? ¿El
ciudadano tiene que pagar el doble que en otros ayuntamientos?
Yo creo que, en este sentido, Sr. del Río, yo le pediría que también hagan
ustedes un ejercicio de responsabilidad, y que ustedes siempre han
manifestado que están aquí para defender los intereses de los ciudadanos y
ciudadanas de Hospitalet, por tanto, le pido que también se sume a reclamarle
al Estado, en este caso al Ministerio de Hacienda, que ayude a interpretar que
los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet no se les duplique el incremento.
Mire, yo nunca he dicho a los vecinos y vecinas de esta ciudad que no vamos
a aumentar los impuestos, yo no lo he dicho, hay otros que sí que lo han
dicho, yo no lo he dicho, pero tampoco quiero hacer incrementos excesivos,
porque sé que eso genera un problema, de cara a los vecinos, a la hora de
poder pagar. Por tanto, lo que sí que me parecería razonable es que, bueno,
pues que haya una parte, y yo estoy dispuesta, como ayuntamiento, a decidir
que la parte de incremento que nosotros habíamos tomado queda sin efecto,
en beneficio de alguien que toma esa decisión, sin entrar en consideración si
es el competente o no es el competente, pero no dupliquemos esas
decisiones.
Sr. del Río, ustedes que son el partido que ha ido anunciando que van a bajar
los impuestos, hombre, que no nos hagan aumentar los impuestos encima dos
veces, ya me parece bien que uno cambie. Antes decía, hombre, los políticos
a veces nos equivocamos, y a veces se tiene que corregir, hombre, pero no
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hagamos una corrección de tal extremo que hagamos pagar, al final, el doble,
no al Ayuntamiento, no a la institución, sino al ciudadano, que en definitiva es
quien va a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, pues cuando le venga el
recibo. Por tanto, en ese sentido, espero que, a ver, que esta reflexión que yo
estoy haciendo, pero que me imagino que en muchos otros ayuntamientos se
estará realizando, al final, por parte del Ministerio, bueno, se haga una
interpretación de forma y manera que, al final, los vecinos no tengan que ver
duplicado ese incremento.
Porque, además, lo que no podría ser de ninguna manera, es que este 10%
de incremento que se ha aumentado por parte del Estado, sea, en todo caso,
una previsión de que el Estado va a aportar un 10% menos de recursos a los
ayuntamientos y que vayan a compensar una cosa con otra, no quiero ni
pensar que sea esa la estrategia, y espero y deseo que, bueno, pues haya
habido, por parte de quien ha tomado esa decisión, bueno pues quizás haya
tomado una decisión sin pensar que había gobiernos y había ayuntamientos
que habían ejercido, pues las competencias que tienen otorgadas en la Ley de
Haciendas Locales.
Sí, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, evidentemente, a mi no me gusta que suban impuestos, lo dije en su día,
lo sigo diciendo ahora. El problema es que cuando llegamos al gobierno, la
situación que nos encontramos es de sobras conocida…
(S’escolten crits entre el públic)
Perdonen, hay un agujero de 20 millones de euros, una perspectiva de
recesión de dos años, incremento para este año de medio millón más de
parados, yo no sé, esto cualquiera que lea la prensa o que vea la televisión…
(S’escolten crits entre el públic)

SRA. ALCALDESSA
Sr. del Río, a ver, por favor, Sr. del Río, yo le pediría que no hiciera un
diálogo, en todo caso, haga usted su explicación. Lo digo porque si
establecemos diálogo, no acabaremos.
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SR. DEL RÍO
No, yo sólo quiero decir que cuando llegamos al gobierno nos encontramos
con una situación, que a nosotros no nos gusta subir impuestos, tengo que
decirlo, el impuesto más injusto es subir el IVA, que afecta tanto al que gana
100 como al que gana 100.000, pero el que sube el IRPF paga más el que
más tiene. Entonces, ante esa situación económica, ante esa situación y ante
un peligro de que los mercados nos hicieran pagar una deuda con unos
intereses más altos, que a ver de dónde los pagamos, o bajar pensiones, o
congelar sueldos de funcionarios, pues optamos por una medida que es,
seguramente se tenía que haber hecho una reforma de la Ley de Haciendas
Locales, es cierto, seguramente se tenía que haber dicho, oiga, prolonguemos
un tiempo para que se puedan reformar las ordenanzas fiscales, cierto, pero
oiga, la situación era de tal manera, que teníamos que tener dinero para que
los mercados exteriores no nos metieran luego unos intereses de una deuda
que no podíamos pagar. Esa era la situación, y no nos gusta, no nos gusta,
pero es la situación.
(S’escolten crits entre el públic)

SRA. ALCALDESSA
Bien, a ver, por favor, en absoluto se pretende generar polémica, más allá de
la que ya entre nosotros existe. Yo lo que, Sr. del Río, lo que sí que le pido es,
y entendiendo, yo entiendo que a ustedes no les guste subir impuestos, pero
para no gustarles, Déu n’hi do, subir el 10% del IBI y subir el IRPF, a ver, que
en todo caso, a ver, en fin, han tomado ustedes la decisión y no nosotros,
pero sí yo en el IRPF, en todo caso, ahora no es el caso, sino que lo que me
preocupa, como Alcaldesa, es la duplicidad que en el caso del IBI se puede
producir, a no ser que, por parte del Ministerio, se haga una interpretación
para que no haya una doble imposición o un doble incremento en este
impuesto, que afecta a todas las personas que tienen una propiedad en una
ciudad. Una propiedad que va desde un parking hasta un piso, y en el caso de
Hospitalet, poco más, porque aquí ni tenemos torres, ni tenemos grandes
parcelas, ni tenemos…, a ver, aquí el que más y el que menos lo máximo que
tiene, pues es un piso, que ha comprado con mucho sacrificio y que todos
sabemos que el IBI, pues también lo paga con mucho esfuerzo y con mucho
sacrificio. Por eso precisamente nos preocupa tanto, y a mi particularmente
me preocupa tanto, el que se produzca un doble incremento y un incremento
tan alegre, tomado desde la distancia, pero que, al final, las consecuencias, y
esto lo sabemos todos, están en la calle, están en las ciudades y tienen
nombres y apellidos, y son los vecinos y vecinas que tenemos en la ciudad.
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Yo lo único que le pido es, Sr. del Río y señores del Partido Popular, en la
medida que ustedes forman parte del grupo que ha tomado esa decisión, les
pido que hagan llegar también, yo ya lo he hecho como Alcaldesa, pero que
ustedes, como grupo político, hagan llegar a quien ha tomado esa decisión,
hombre, pues que quizás habría que reflexionar y repensar algún extremo del
Decreto que fue publicado hace pocas semanas.
Bueno, pasamos ya al siguiente bloque de mociones, a las del Partido
Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 10, 11, 12 i 13;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 10.- DE SUPORT AL MANIFEST DE LES
MUNICIPALISTES EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL.

ENTITATS

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants de CiU,
Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants d’ICV-EUiA, Srs/es
Salmerón i Esteve; i amb 7 vots en contra dels representants del PP, Srs/es.
Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público, al Capítol IV, Secció 1a, article 8, estableix l'aplicació
transitòria i excepcional durant els exercicis 2012 i 2013 per als immobles
urbans d'un increment del tipus impositiu de l'Impost sobre Béns Immobles.
Atès que les entitats municipalistes de Catalunya consideren que l’increment
del tipus impositiu de l’IBI ha estat una decisió unilateral del Govern de l’Estat i
que aquestes mesures no solucionen els problemes estructurals de
finançament dels consistoris.
Vist que tant l'FMC i l'ACM han acordar una declaració per tal de demanar a
l’Estat que respecti l’Autonomia Local, que diu literalment:
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“L’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) declaren que l’establiment del nou increment en l’impost de
l’IBI per part del Govern de l’Estat podria suposar una vulneració a l’autonomia
local dels municipis.
En aquest sentit, l’ACM i la FMC manifesten que aquesta pujada de l’Impost
de Béns Immobles ha estat una decisió unilateral del Govern de l’Estat i que,
en cap cas, pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les
mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades.
Les mesures adoptades suposen, en definitiva, una reducció de l’autonomia
dels municipis, que perden la seva capacitat de modular un impost que, fins
ara, els ajuntaments decidien a partir d’uns mínims i uns màxims que donava
l’Estat.
L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
reclamen novament un model de finançament propi i definitiu per als
ajuntaments que no estigui subjecte a mesures conjunturals.
L’increment de l’IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no
soluciona el problema de l’infrafinançament local i afegeix un factor d’incertesa
en les finances del món local. A més a més, les entitats municipalistes
expliquen que en cap cas, estan garantides les partides pressupostàries dels
ajuntaments per a l’any vinent. Per això, segueixen demanant el
desenvolupament d’una llei de finances locals que financïi de forma suficient
el món local.
El nou Govern estatal ha de tenir en compte que els ajuntaments formen part
de l’administració i que, del bon funcionament dels municipis, en depèn el bon
funcionament del l’administració estatal, a qui les entitats municipalistes
reiteren la seva lleialtat.”
Els Grups Polítics del PSC i d’ICV-EUiA, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Manifestar el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet a dita declaració
conjunta de les entitats municipalistes de Catalunya.
SEGON: Donar trasllat dels acords a la Federació Catalana de Municipis
(FMC), a la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, als grups polítics representats al
Parlament de Catalunya i als grups polítics representats al Congrés del
Diputats.
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MOCIÓ 11.- EN FAVOR DE LA SOSTENIBILITAT DEL TRANSPORT
PÚBLIC.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 4 vots en contra dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
Clar, Monrós i Pérez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el passat 1 de gener, van entrar en vigor les noves tarifes del
sistema integrat aprovades pel consell d'administració de l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) el 19 de desembre de 2011 i que són aplicables
als serveis regulars de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
Atès que el títol més utilitzat pels ciutadans, la T-10, s’encareix un euro, el que
representa un augment del 12%, passant dels actuals 8,25 euros a 9,25. De la
mateixa manera, el bitllet senzill s’encareix un 38%, passant el seu preu . Amb
l’entrada del nou any el seu preu serà de 2 euros.
Atès que el Govern de la Generalitat ha justificat aquest augment de preus
amb l’argument que els usuaris han d’assumir un major cost real del que val
moure’s per l’àrea metropolitana, però el cert que l’augment es excessiu i
abusiu perquè multiplica el preus del transport públic per 4 vegades
l’increment de l’IPC.
Atès que l’augment de les tarifes és històric, molt exagerat, i arriba al bell mig
d’una de les crisis més dures per al conjunt de les famílies . La pujada de la T10 i del bitllet senzill fomentarà les desigualtats socials perquè toca
directament la butxaca de les famílies i suposarà un desequilibri en el
pressupost familiar. El transport públic encara que pugui ser deficitari és un
servei essencial per a la ciutadania.
Atès que consideren que l'augment de les tarifes no garantiran una mobilitat
sostenible a l'àrea metropolitana perquè a l’augmentar de forma tan excessiva
els preus provoquen menys accessibilitat al transport públic, major
accessibilitat al transport privat i, que de retruc acabarà empobrint la qualitat
ambiental de l'aire. A més aquest canvi, per molt que s’incrementin les multes,
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pot propiciar que la gent es coli al transport públic, fent-lo encara més
deficitari.
Vist que amb aquesta mesura seran un altre cop les famílies treballadores les
que pagaran una política regressiva, antisocial i ambientalment negativa per
part del Govern de la Generalitat en matèria de serveis públics
Atès que aquesta pujada de preus va acompanyada d’una retallada en la
qualitat dels serveis, ja que es redueixen freqüències del Metro, se
suprimeixen línies d’autobusos a Barcelona, es redueix també l’oferta de
serveis dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tant a Barcelona com
als serveis de la línia de l’Anoia, ja castigada per una escassa velocitat
comercial. Pagarem més per tenir menys serveis.
Vist que l’ús del transport públic és una de les aportacions bàsiques per reduir
el nivell de les emissions de CO2 al conjunt del país, en especial a Barcelona i
l’Àrea Metropolitana.
Atès que n’hi ha altres fórmules per compensar la baixada d’ingressos públics
i pel millor finançament del transport públic, amb una nova política d’ingressos
que el Govern de moment no ha estat disposat a consensuar amb la resta de
forces polítiques.
Atès que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), va decidir a l’estiu de
l’any 2010, implantar un nou mètode per validar els títols de viatge que
funciona per ràdio i que permetria que a les noves targes de plàstic personals,
portessin un xip amb la possibilitat de recarrega utilitzant-lo com a targeta
moneder o per fer-lo servir en mitjans de transport no integrats, com per
exemple el Bicing.
Atès que aquest sistema, entre d’altres avantatges també permetria ajustar la
tarificació per trajecte o per zones, a un sistema geogràfic. D’aquesta manera
es pagaria més si la distància recorreguda en metro tren o autobús és més
llarga, com ja passa a molts països europeus, i es fomentaria l’ús del transport
públic.
Vist que a més de la pujada del transport públic, tampoc serà més barat
desplaçar-se en transport privat. Tot i que el Govern prepara una nova política
de descomptes per als usuaris que tindrà en compte els vehicles amb alta
ocupació i els pocs contaminants, els peatges patiran un increment del preu
d'entre un 4,8% i un 6,67% i d’altra banda, els pressupostos del Govern
preveuen augmentar el tram autonòmic de l'impost sobre vendes al detall
d'hidrocarburs de 0,024 a 0,048 cèntims per litre, cosa que afectarà al preu de
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totes les benzines. Aquestes pujades tindran conseqüències directes molt
negatives en l’economia de les famílies.
Per tot l’anterior, els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA, proposen al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat a què suspengui la
nova tarificació en els transports públics, o en el seu defecte, si la mesura no
pot ser retirada, implanti més bonificacions en funció de les rentes, mentre
s’estudien i consensuen noves fórmules per a un millor finançament del
transport públic que no carregui d’una manera tant exagerada el dèficit
d’aquest transports sobre la butxaca dels usuaris.
Segon.- Instar a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a què continuï amb
el projecte d’introducció del nou sistema per validació de títols de transport per
ràdio que permetria que les noves targes plàstiques unipersonals, portessin un
xip amb la possibilitat de recarregar-la, permetent entre d’altres avantatges,
pagar per distància recorreguda a la sortida de la Xarxa.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que dediqui una part del tram
autonòmic de l’impost sobre vendes al detall d’hidrocarburs, i dels peatges de
Catalunya, al finançament dels transports públics i al seu foment enfront del
transport privat.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat, al Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport
Metropolità, a la presidència de Transports Metropolitans de Barcelona, als
diferents grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la presidència del
Consell de Governs Locals de Catalunya la Confederació d’Associacions de
Veïns de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i
al Consell Municipal de la Sostenibilitat de L’Hospitalet.

MOCIÓ 12.- DEMANANT EL COMPLIMENT DELS COMPROMISOS
ECONÒMICS DE LA GENERALITAT AMB AQUEST AJUNTAMENT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 22 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels representants d’ICV-EUiA,
Srs/es Salmerón i Esteve; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i
Sánchez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs,
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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 situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és
més que preocupant per al conjunt d’alcaldes i alcaldesses del territori. A la
manca de model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys
s’han sumat noves decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat
que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer front a les
seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes.
Atès que es tracta d’una situació que s’agreuja si es té en compte que, en
nombroses ocasions, les corporacions locals han de fer front, per
responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions per a les
quals no tenen competència atribuïda legalment – els anomenats serveis
impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del pressupost anual i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.
Atès que l'Ajuntament de L'Hospitalet, com d’altres arreu de Catalunya, s'està
trobant amb una situació molt complicada. Els ingressos de l'Estat i de la
Generalitat han baixat en els últims anys, com també ho han fet els ingressos
propis, com a conseqüència de la situació econòmica.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet, com tots els altres, ha de fer front, per
responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions per a les
quals no té competència atribuïda, encara que es tracti d’una despesa
destinada a suplir serveis que corresponen sobretot a l’administració
autonòmica.
Atès que parlem serveis bàsics com el manteniment de les escoles, les
escoles bressol i d’adults, les polítiques socials, la seguretat o el
desplegament de la Llei de la dependència, - que ha ampliat molt
significativament les necessitats de despesa local sense establir mecanismes
de compensació íntegra, tal i com exigeix el principi de lleialtat institucional- ,
molts casals d’avis, la promoció de l’educació, de l’ocupació o la reinserció
social, algunes politiques relatives a la salut, polítiques d’urbanisme,
d’habitatge públic, les infraestructures bàsiques, els parcs públics, la difusió i
promoció de l’esport, la cultura i el patrimoni, les seves instal·lacions, etc.
Podríem dir que les denominades “competències impròpies”, són en definitiva
tant importants, que són obligacions assumides pel nostre Ajuntament, i de les
que difícilment podríem desmarcar-nos sense quedar al marge de la política
que afecta a la ciutadania.
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Atès que el cost d'aquests serveis de “suplència”, darrerament amb un
important increment de les despeses associades als serveis bàsics,
desestabilitzen els pressupostos municipals. Uns pressupostos que també
estan patint l’impacte financer de algunes disposicions generals de l'Estat i
dels continus anuncis per part de la Generalitat de Catalunya de retallades en
els serveis públics i també de reducció o endarreriment en els pagaments de
les aportacions compromeses que el govern de Catalunya fa per al
manteniment d’aquests i d’altres serveis.
Atès que la Generalitat de Catalunya, segons una estimació de la Federació
de Municipis de Catalunya, manté a dia d’avui un deute amb els municipis
catalans de uns 500 milions d’euros.
Atès que fa poques setmanes coneixíem per la premsa, l’ajornament indefinit
del pagament als Ajuntaments de la part que li correspon a la Generalitat de
les escoles bressol - 112 milions d'euros -, fet que, com a conseqüència,
podria provocar a mig termini una pujada de taxes escolars, el que
comportaria una sobrecàrrega econòmica per a moltes famílies que ja passen
per una difícil situació.
Atès que la Generalitat de Catalunya deu a l'Ajuntament de L’Hospitalet 17
milions d'euros ja compromesos, els quals estan destinats per exemple a
subvencionar les escoles bressol municipals i l’Escola de Música – Centre de
les Arts, al co-finançament de la Llei de Barris Collblanc-La Torrassa i la Llei
de Barris La Florida - Pubilla Cases, el pagament de les obres d’ampliació de
l’Escola La Carpa o l’aplicació de les diverses Lleis de Benestar Social.
Atès que cal tenir en compte que algunes d’aquestes retallades i reduccions
en les aportacions o endarreriments en els pagaments, comporta una
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de
l’endeutament de la Generalitat al nostre Ajuntament, que poden repercutir en
els usuaris dels serveis afectats o produir endarreriments en els pagaments de
serveis i proveïdors.
Vist que el passat 6 de setembre, el Comitè Executiu de la Federació de
Municipis de Catalunya va sol·licitar a la Generalitat un Acord per l’estabilitat
econòmica dels Ajuntaments catalans, on constava com a primer punt, que es
quantifiqués el deute pendent amb aquests i que s’establís un calendari pel
seu pagament.
Vist que el passat 20 d’octubre el Parlament de Catalunya va aprovar una
moció, que en el mateix sentit, instava el Govern de la Generalitat a abonar
als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute pendent de la Generalitat

…/…

58

amb els municipis i en els casos que això no hagués estat possible, fixar
també abans d’acabar l’any 2011, un calendari per al pagament del deute.
Vist que el Govern no ha fet cas del mandat del Parlament de Catalunya, com
tampoc ho ha fet, segons la mateixa moció aprovada, en el sentit de garantir
el manteniment de l’aportació econòmica de la Generalitat derivada d’acords i
convenis ja signats que afectin l’exercici de les competències municipals i
especialment els serveis ja prestats pels ajuntaments.
Vist que per contra, el món local ha donat sobrades mostres de “lleialtat
institucional” amb el Govern de la Generalitat, en les seves reivindicacions de
millor finançament, així com en les mesures que aquesta ha promogut per
recuperar el capital fixat en la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut,
davant del Govern de l’Estat, no obstant això, aquesta mateixa “lleialtat”, no es
dona en el pagament dels deutes de la Generalitat al món local,
Vist que, donat tot el que s’ha explicat, ens trobem davant d’un context global
en el qual podem afirmar, que si la Generalitat no paga els diners
compromesos i no millora de manera global el finançament dels ajuntaments,
no podrem seguir suportant l’esforç econòmic i social que representa destinar
bona part del pressupost municipal a partides que no ens són pròpies, amb les
obligacions que se’ns plantegen, i on correm el risc que les tensions
pressupostàries, en casos concrets, pugui suposar també una sobrecàrrega
econòmica per les famílies en els propers anys.
Els Grups Polítics del PSC i d’ICV-EUiA, proposen a l'Ajuntament en Ple,
l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Instar el Govern de la Generalitat a abonar el deute pendent amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet, i en els casos concrets que això no fos possible,
fixar un calendari pel pagament durant l’any 2012.
SEGON: Instar a que es garanteixi el manteniment de l’aportació econòmica
del Govern de la Generalitat, derivat d’acords i convenis signats amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet, que afectin al desenvolupament de les
competències municipals, especialment, en matèria social i educativa.
TERCER: Exigir al Govern de la Generalitat que, en cap cas, les retallades no
haurien d’efectuar-se en serveis ja prestats pel nostre Ajuntament i, per aquest
motiu, no podem acceptar cap disminució més, ni cap endarreriment, ni cap
ajornament “sine die” de les aportacions que afecten a les escoles bressol, les
escoles de música i d’art i els serveis de benestar social.
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QUART: Instar al Govern de la Generalitat, que en cas que inevitablement
n’hagin de fer nous ajustaments, aquests es facin amb caràcter de futur,
facilitant la previsió de control de la despesa en els consistoris.
CINQUÈ: Demanar al Govern de la Generalitat, que de la mateixa manera que
ha demanat un crèdit per fer front al pagament de les pagues extres dels seus
treballadors, estudiï sol·licitar-ne un per liquidar els seus deutes amb els
Ajuntaments i no continuar portant-los a una tensió pressupostària i a uns
problemes de tresoreria molt difícils de gestionar.
SISÈ: Donar trasllat dels acords al Consell de Governs Locals de Catalunya, a
la Federació Catalana de Municipis (FMC), a la Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM), als Departaments de la Presidència, de
Governació i Relacions Institucionals i d’ Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i als grups polítics representats al Parlament de
Catalunya.

MOCIÓ 13.- EN DEFENSA DELS PROGRAMES D’ÈXIT ESCOLAR I DE
COHESIÓ SOCIAL EN ELS CENTRES EDUCATIUS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels representants d’ICVEUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 6 vots en contra dels representants de
CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

MOCIÓ EN DEFENSA DELS PROGRAMES D’ÈXIT ESCOLAR I DE
COHESIÓ SOCIAL EN ELS CENTRES EDUCATIUS
Atès que des de fa 6 anys es venen desenvolupant en la zona nord de la
nostra ciutat i en el barri del Gornal el programa anomenat Pla Educatiu
d’Entorn, finançat amb fons municipals i aportacions del Departament
d’Ensenyament i en el que participen els centres educatius de la zona
esmentada i diverses entitats socials i culturals.
Atès que el Pla Educatiu d’Entorn ha demostrat la seva importància en
contribuir, juntament amb altres iniciatives i projectes, en la millora dels
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resultats acadèmics. Una millora que en la nostra ciutat ha significat un
augment d’11 punts percentuals (del 72 al 83%) l’assoliment de l’èxit escolar
en els resultats acadèmics de 6è de primària en els darrers 4 cursos.
Atès la conveniència i necessitat de mantenir els diferents projectes que
incidències directament en la millorar de l’èxit escolar com son els Tallers
d’Estudi Assistit, projectes de creació comunitària, projecte Ponts de transició
escola-institut, projectes d’Aprenentatge i Servei i d’orientació professional i
acadèmica en els que hi participen més de 15.000 alumnes de la ciutat.
Atès que a més de la millora de l’èxit escolar el Pla Educatiu d’Entorn també
ha demostrat la seva importància com a eina de cohesió social i d’establiment
de mesures d’equitat en la població a través dels diferents projectes que es
desenvolupen (d’orientació i acompanyament, de prevenció de l’absentisme,
d’Aprenentatge Servei, d’adaptació curricular... per citar alguns)
Atès que el Departament d’Ensenyament va notificar a principis de curs i
posteriorment va ratificar amb l’enviament de l’addenda econòmica que
l’aportació del Departament d’Educació seria la mateixa que l’anterior any,
amb la que consolidava la retallada de 240.000€ de l’any anterior.
Atès que amb posterioritat el propi Departament d’Ensenyament va remetre
una modificació de l’addenda en la que condicionava el pagament del 66% de
la mateixa a la signatura del conveni que manté la Generalitat amb el Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social a través dels Fons de Cohesió Social.
Atès que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social no es manifesta sobre la
continuïtat dels esmentats fons ni de la seva dotació econòmica, uns fons que
a més de finançar el Pla Educatiu d¡’Entorn també financen els programes
municipals d’acollida i d’aprenentatge de la llengua catalana.
Atès que aquesta situació i la mesura presa pel Departament d’Ensenyament
genera incertesa sobre els fons disponibles i per tant dificultat en la
programació i continuïtat dels programes del Pla Educatiu d’Entorn.
Els Grups Polítics del PSC i d’ICV-EUiA proposen l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Instar al Departament d’Ensenyament a refermar la seva aposta per
evitar exclusions socials i combatre el fracàs escolars especialment entre els
sectors més vulnerables amb el manteniment de la totalitat de l’aportació al
PEE, sense condicionar cap part al conveni amb el Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social.
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SEGON.- Proposar al Departament d’Ensenyament que en el cas que el
Govern Central no signés el conveni o que reduís la seva dotació econòmica,
asseguri la dotació total amb fons propis.
TERCER.- Demanar un cop més al Departament d’Ensenyament l’ampliació
del Pla Educatiu d’Entorn al conjunt de la ciutat per tal que tots els centres
educatius puguin disposar dels recursos i serveis que aquest posa a la seva
disposició.
QUART.- Instar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social al manteniment dels
Fons de Cohesió Social dels que es nodreix el Pla Educatiu d’Entorn i a la
signatura del conveni amb la Generalitat de Catalunya per tal de mantenir les
actuacions del Pla Educatiu d’Entorn i d’altres programes d’acollida i
d’aprenentatge de la llengua catalana.
CINQUÈ.-Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i
Seguretat Social, als Grups Polítics del Congrés dels Diputats, a totes les
associacions de pares i mares de les escoles de l’Hospitalet i als centres
educatius de la ciutat.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 14, 15 i 16, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Elisabet Bas, saben que tenen, per a les tres, deu minuts, no sé
si les presenta vostè totes o no.

SRA. BAS
Jo la primera.

SRA. ALCALDESSA
Vostè la primera, molt bé.
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SRA. BAS
Atès que el proper 4 de febrer es celebrarà el dia Mundial contra el Càncer i
atès que el càncer és una de les principals causes de mortalitat a tot el món i
que cada 4 de febrer l’ OMS recolza aquesta lluita contra la malaltia. I, a més
a més, es preveu que, a nivell mundial, el nombre de nous casos de càncer
augmenti de més d’11 milions que hi havia l’any 2007, a més de 15 milions a
partir de l’any 2030.
A la major part dels països desenvolupats el càncer és la segona causa
principal de mortalitat desprès de les malalties cardiovasculars i, a més a més,
els estudis epidemiològics marquen aquesta tendència també al món menys
desenvolupat. La prevenció del càncer i l’augment de la qualitat de vida dels
malalts són objectius a aconseguir.
Per aquests motius, el Grup Polític del PPC presenta al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer, que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Mundial contra el
Càncer, reconeixent el treball de les Entitats, professionals i Institucions que a
la nostra ciutat, des de l’exercici de la seva responsabilitat, individual o
col·lectiva, treballen per a la prevenció i el control del càncer.
I, segon, instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a què
segueixi mantenint els recursos materials i humans necessaris, per continuar
amb èxit la prevenció i atenció als malalts de càncer, amb prioritat, perquè no
hi hagi llistes d’espera per a la seva atenció. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per presentar la número 15, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, bien, desde el mes de enero, todos sabemos que se ha suprimido el
servicio público de televisión de Hospitalet, la radio municipal también ha
sufrido importantes recortes, de forma que el único medio de comunicación
local al que pueden acceder todos los ciudadanos de nuestra ciudad, es el
Diario de Hospitalet.
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Los grupos políticos con representación municipal disponemos solamente de
un pequeño espacio en este periódico que son de 1235 caracteres, donde
poder dirigirnos a los ciudadanos, y si cualquiera de los que estamos aquí, de
los grupos políticos que estamos aquí, hacemos una actividad en la ciudad,
pues no se ve tampoco reflejado en el diario municipal, el único medio de
comunicación al cual nos dirigimos a todos los ciudadanos.
Por lo tanto, lo que solicitamos es que en el marco de esta comisión técnica
de reformulación de los medios de comunicación, que se va a crear o se ha
creado, se revise la participación política de los grupos municipales en el Diari
L’Hospitalet, adaptando este medio de información a la actividad política local
de los distintos grupos políticos con representación municipal.
I la tercera moció, el que pretén és donar suport a la promoció econòmica de
la ciutat, a la vegada que donar a conèixer els espais singulars de l'Hospitalet.
Per això, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments una
sèrie d’eines, com en aquest cas és un programa de l’Oficina de Promoció
Turística, destinat a promoure el turisme de reunions i convencions
d’empreses. L’Hospitalet no està adherit a aquest programa i considerem, des
del Partit Popular, que pot ser beneficiós per a l'Hospitalet i també per
impulsar el que és l’activitat econòmica a la nostra ciutat.
I, per això, el que demanem és que l'Ajuntament de l'Hospitalet porti a terme la
campanya de promoció de la ciutat a la propera trobada empresarial entre
l’Ajuntament de l’Hospitalet, l’Associació d’Empresaris de l'Hospitalet i el Baix
Llobregat i la Cambra de Comerç, amb l’objectiu de donar a conèixer els
espais singulars de la ciutat, informant de les característiques de les
instal·lacions.
Segon, que l’Ajuntament incorpori al web de la ciutat de l’Hospitalet, un banner
on es promocionin els llocs singulars que hi ha a la ciutat i que poden acollir
aquest tipus d’esdeveniments.
I tercer, que l’Ajuntament iniciï les accions adients amb la Diputació de
Barcelona, per tal d’incorporar els espais singulars de la nostra ciutat, a la web
de promoció de Turisme de Reunions, per tal de promocionar aquests espais
com a espais d’acollida de convencions i esdeveniments empresarials.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Plataforma per Catalunya. Sr. Sánchez.
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SR. SÁNCHEZ
Sí, gracias. Algún día se lo aprenderá de carrerilla y me lo dirá de golpe.
Respecto a la moción 14, votaremos a favor.
En la 15 votaremos a favor, pero queremos decir que tras esta moción hay un
problema subyacente. Un problema que no es exclusivo del Ayuntamiento de
Hospitalet y que es más bien un mal endémico de los partidos políticos de
este país, que tienden a pensar que los medios de comunicación públicos son
instrumentos de propaganda y autobombo del equipo de gobierno de turno.
Pasa en Hospitalet, en muchos más ayuntamientos, pasa con Televisión
Española, pasa, Sr. del Río, con TeleMadrid y ha pasado con TV3.
Dicho esto, hay que ser críticos con el Diari de l’Hospitalet, que está
claramente al servicio del equipo de gobierno. Sus portadas y editoriales son
claramente tendenciosas, el papel de la oposición suele quedar ninguneado,
no se tratan en profundidad temas importantes que realmente preocupan a la
ciudadanía. Algunos números aparecen con hasta siete fotos, en 24 páginas,
de la Alcaldesa, que parece más bien un fotobook. Por todo ello, votaremos a
favor de esta moción, porque pensamos que no sólo el equipo de gobierno ha
de decidir la reformulación de los medios de comunicación y pensamos que
habría que contar además con la oposición, con los partidos políticos que sin
tener presencia en el Consistorio, representan una parte de la ciudadanía, con
las entidades de la ciudad y con los profesionales del experto comunicativo.
Gracias.
Respecto a la moción 16, también votaremos a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Salmerón.

SR. SALMERÓN
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa votem favorablement de la primera moció, del Dia Internacional del
Càncer, com no podria ser d’una altra manera, i com hem fet al llarg d’aquests
anys. Volem saludar, aprofitant l’avinentesa, doncs l’excel·lent feina que està
fent l’Associació de Malalts i de Familiars del Càncer a la ciutat, a la
sensibilització en el treball quotidià d’acompanyament als malalts i a les
famílies.

…/…

65

I votem en contra de les dues mocions restants. La número 15, perquè
pensem que s’ha de fer tot el recorregut que s’ha encarregat per part del
govern, però que hi ha una comissió tècnica que ha d’elevar una proposta. A
partir d’aquesta proposta, el govern ha de sotmetre a discussió, un cop
assumida la proposta amb el conjunt de grups polítics, i serà en aquell
moment en el qual tindrem el moment i l’espai de poder definir cóm ha de ser
o com haurà de ser el Diari. Per tant, és una moció, pensem que arriba massa
d’hora i, per tant, hem d’esperar a què ens diu aquesta comissió tècnica,
encara no ho sabem i, per tant, a partir d’aquests criteris de la comissió
tècnica i un cop assumida pel govern, obrir un procés amb la resta de grups.
I la moció 16, pensem que és una moció interessant, però pensem que no
correspon a una moció, sinó que jo penso que és una qüestió més de gestió
quotidiana, de gestió ordinària i, per tant, no cal que el Ple discuteixi sobre
aquesta moció, sinó que la Diputació de Barcelona es posi en contacte amb
aquest Ajuntament, amb l’Àrea de Promoció Econòmica, i per tant,
segurament no hi haurà problema en aquest sentit, si això és realment viable.
L’únic dubte, que és pel fet que votem en contra de la moció, és que en uns
moments de crisi econòmica, en el qual el sector hoteler també està passant
una crisi important, no sé si hem de ser competència del sector hoteler i del
sector privat, a l’hora d’organitzar events o organitzar un altre tipus
d’esdeveniments, per tant, tenim un cert dubte, per tant, és millor que la
Diputació en contacte amb l'Ajuntament i es discuteixin, com ha passat
sempre, les possibles col·laboracions de la ciutat amb la Diputació de
Barcelona.

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

SRA. BORRÀS
Gràcies Sra. Alcaldessa. Podem fer una petició? És menor, si es pot girar el
rellotge per poder-lo veure, perquè així..., bé nen, jo veig alguna cosa, jo
encara m’hi guipo.

SRA. ALCALDESSA
Els temps ja està funcionant o no.
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SRA. BORRÀS
No pateixi, no pateixi, no ens allargarem més de deu minuts. És allò que et
permet també controlar una mica més, gràcies.
Nosaltres votarem favorablement la moció que fa referència al Dia
Internacional del Càncer, del proper 4 de febrer, és evident que calen fer aquí
tots els esforços que siguin necessaris, vostès diuen que s’hi facin, jo entenc
que s’estan fent, com abans he manifestat, o entenem que s’estan fent com
hem manifestat, i, a més a més, entenem que és el que s’ha de fer i, per tant,
en aquest sentit, votem favorablement. I creiem que, com aquí s’ha dit, les
aportacions no es fan només estrictament des de l’àmbit sanitari, o des de
l’àmbit més governamental, sinó que també es fan des de, per una banda, la
professionalitat dels metges, infermeres, etc, i també, doncs de les diferents
associacions que cal reconèixer la seva tasca i la seva feina.
Respecte a la moció sol·licitant la reformulació del Diari a l’Hospitalet de
Llobregat, nosaltres hi votem favorablement, encara que hem fet una moció
que va més enllà, perquè entenem que el que s’està fent és reformular el
conjunt dels mitjans a la nostra ciutat i, per tant, entenem, ja ho saben, que és
aquí on hem de treballar en profunditat, no només i exclusivament en el Diari.
I respecte a la promoció dels llocs singulars de la ciutat, nosaltres no ho veiem
malament, és un element positiu que pot ajudar a l’activació econòmica, com
aquí es deia, i a reconèixer, doncs aquells que estan fent o que hi ha una
singularitat i, per tant, votem favorablement. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Fran Belver, per part del Partit Socialista.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la primera moció, en la qual ens
demanen el nostre suport al Dia Internacional del Càncer, el proper 4 de
febrer, dir, evidentment, que votarem favorablement en aquesta moció, i jo el
que li demanaria tant al grup proposant, com a Convergència que també vota
a favor, que ara que estan tots dos negociant pressupostos, que això ho
tinguin en compte a l’hora de fer les dotacions suficients, com per exemple,
perquè tot aquest tipus de malalties i tot el que això comporta, requereix molta
investigació i molt treball previ, doncs que facin les aportacions que s’han de
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fer a centres a la ciutat, com és el Idibell, com és el Biopol, perquè puguem
continuar amb la recerca, amb la investigació i amb la prevenció d’aquestes
malalties, que segurament facilitarien molt la vida dels pacients, i també del
personal mèdic i del personal d’infermeria, als quals, des d’aquí, també vull fer
un reconeixement per la tasca molt important que fan. Així com les
associacions, que també es fa a la moció, de la ciutat, que treballen
fonamentalment amb els pacients, i aquí voldria incloure també el
desenvolupament del programa que, com vostès saben, aquest Ajuntament fa
poc més d’un any, va posar en marxa de L’H t’acompanya, on com una eina
de difusió i suport tant als pacients com al seu entorn, en el que significa tot el
trànsit per aquesta malaltia. Per tant, serveixi també la moció pel
reconeixement del personal professional de les associacions i entitats de la
ciutat, i del treball que, des de L’H t’acompanya, s’està fent.
Pel que fa a la moció número 15, la segona presentada, la de la reformulació
del Diari, a veure, ho explicava el Sr. Salmerón també, vull dir, en aquests
moments estem amb la comissió tècnica dels mitjans de comunicació,
treballant. Aquesta comissió tècnica, en breu, tindrà els seus treballs
finalitzats, a partir d’aquí i una vegada el govern tingui aquest treball fet,
aquest estudi i aquesta proposta de desenvolupament feta, jo crec que, a
partir d’aquí, és quan s’obra, i així es va acordar i així es va explicar i així es
va dir en el seu moment, comença el moment de la participació, diguéssim,
tant dels grups, com de les associacions de la ciutat, per tal de millorar o
d’ajustar o de desenvolupar, tot allò que des de la vessant tècnica se’ns hagi
proposat. Per tant, crec que serà en aquell moment i no abans, quan la
intervenció política, per dir-ho d’alguna manera, hagi de tenir presència en
aquest debat.
Pensin també, que també com es va dir, hem d’aprofitar i aprofitarem aquest
moment de redefinició dels mitjans de comunicació, per fer la culminació del
que és el reglament dels mitjans de comunicació, creiem que en aquest nou
moment de redefinició del conjunt dels mitjans, també serà un bon moment
per acabar també amb el reglament dels mitjans de comunicació local.
I finalment i respecte del que és el Diari, només dir que també hem de tenir
clara una cosa per això, el Diari de l'Hospitalet no és un òrgan d’expressió
política, és un informatiu, tenim una part d’expressió política, com deia el Sr.
Juan Carlos del Río, són les tires que tenim a la pàgina dos, on els grups
municipals, els portaveus dels grups, expressem el que considerem oportú,
però tota la resta del diari és un mitjà de comunicació. Per tant, l’activitat que
pròpiament facin els partits polítics, es cobreixen, no es cobreixen, es
cobreixen en més o menys intensitat, en funció dels criteris periodístics que es
creu convenient.

…/…

68

I pel que fa a la moció número 16..., en contra, perquè em miraven malament
des de la Secretaria, pel que fa a la número 16, que fa referència a la
promoció dels llocs singulars de la ciutat, dir algunes coses. Per una banda,
que aquest Ajuntament, evidentment, tant el que és l’Associació d’Empresaris
de l'Hospitalet i el Baix Llobregat, com la Cambra de Comerç, ha posat i posa
les seves instal·lacions a la disposició, per si han de fer qualsevol tipus
d’activitat la pròpia Associació, la Cambra, o els seus associats, però que
creiem que no és un bon moment per dedicar-nos a fer la competència al
sector privat, que només faltaria que ara nosaltres poséssim a disposició i en
competència, respecte, fonamentalment, del sector hoteler de la ciutat, espais
que ni estan preparats específicament per això, ni són, diguéssim, el seu
objectiu final.
Una altra cosa és el patrimoni cultural de la ciutat, des de l’Àrea de Cultura es
fa la promoció, de fet hi ha fins i tot rutes guiades pels diferents elements del
patrimoni cultural i històric de la ciutat, per posar-los, diguéssim, per fer
rellevància d’aquests elements. Ara, d’això a convertir-los en centres d’acollida
d’activitat econòmica, d’activitat empresarial, pensem que justament en aquest
moment no seria el millor dels moments. Si bé és cert que a la web que feia
referència el Sr. del Río, de la Diputació, per exemple, allò que sí que
entenem que és la seva finalitat, com és el centre firal La Farga, per exemple,
sí que està ja en aquella web, i s’oferta, diguéssim, com a possibilitat de
centre d’activitat econòmica, perquè, al cal i a la fi, és el seu objectiu. Ara,
pensem que la resta del patrimoni municipal, no perquè no es pugui estar, que
com li deia, tant la Cambra de Comerç, com l’Associació d’Empresaris de
l'Hospitalet i el Baix Llobregat, hi compten, la tenen a disposició i han utilitzat
diferents espais en més d’una ocasió, però creiem que no hauríem de fer una
gran difusió per entrar en competència amb el sector econòmic de la nostra
ciutat, per tant, votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la posició, sí, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Només per donar les gràcies als diferents grups
polítics, perquè s’aprova per unanimitat la moció del Dia del Càncer, donar
gràcies pel seu suport, demanar que no es quedi en simple teoria, sinó que,
evidentment, crec que sí que és veritat que s’ha de veure això reflectit als
pressupostos. I ja que el Sr. Belver ha anomenat la campanya L’H
t’acompanya, només dir-li que fa més d’un mes vaig preguntar si aquesta
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campanya segueix existint, i se’m va demanar que s’havia d’ajornar un mes la
resposta, perquè no se sabia, la qual cosa em va sorprendre bastant, vull dir,
m’agradaria saber si continua l'Ajuntament fent suport a aquesta campanya.

SR. BELVER
Sí.

SRA. BAS
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ha anat ràpid la resposta, ho podia haver dit una mica més...,
estem curts de temps, però no calia potser tanta..., sí, en tot cas, suposo que
el que li van demanar no era un ajornament de la resposta, perquè no
sabessin que existia o no, sinó per fer una contesta una mica més complerta i
donar alguna explicació més que per manca de temps, potser no es podia
donar en aquell moment, però, a veure, jo crec que no hi ha, per part de cap
membre d’aquest Consistori, en fi, el dubte de si aquest programa continua o
no continua. Passem, en tot cas, Sra. Secretària hem acabat amb l’apartat del
Partit Popular, passem a l’apartat de les mocions de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 14, 15 i 16;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 14.- AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER EL
PROPER 4 DE FEBRER.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que el proper 4 de febrer es celebrarà el dia Mundial contra el Càncer.
Atès que el càncer és una de les principals causes de mortalitat a tot el món i
cada 4 de febrer l’ OMS recolza aquesta lluita contra la malaltia.
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Atès que es preveu, a nivell mundial, que el nombre de nous casos de càncer
augmenti de 11,3 milions a l’any 2007 a 15,5 milions a l’any 2030.
Atès que a la major part dels països desenvolupats el càncer és la segona
causa principal de mortalitat desprès de les malalties cardiovasculars, i els
estudis epidemiològics marquen aquesta tendència també al món menys
desenvolupat, ja que més de la meitat dels casos de càncer es registren ja a
països en desenvolupament .
Atès que sabem que el càncer de pulmó mata a més gran quantitat de gent
que qualsevol altra tipus de càncer, i es preveu un augment d’aquesta
tendència fins l’any 2030, a menys que s’intensifiquin molt les activitats de
control mundial del tabaquisme. Altres tipus de càncer, com els de pròstata,
mama i colon, són més freqüents en països desenvolupats, i especialment el
càncer de fetge, estómac i coll uterí, són més comuns en els països en
desenvolupament.
Atès que la prevenció del càncer i l’augment de la qualitat de vida dels malalts
són objectius a aconseguir.
Atès que sabem que l’aparició del càncer va associada a diversos factors de
risc comuns, com : uns hàbits de vida poc saludables (consum de tabac i
alcohol, dieta inadequada, falta d’activitat física), exposició a elements
cancerígens (per exemple amiant) a l’entorn laboral o al medi ambient (per
exemple la contaminació de l’aire), la radiació (per exemple ultravioleta) i
algunes infeccions (per exemple hepatitis B i infecció pel virus del papil·loma
humà).
És per aquests motius que el Grup Polític del PPC presenta al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords :
Primer.- Que l’Ajuntament manifesti la seva adhesió al Dia Mundial contra el
Càncer, reconeixent el treball de les Entitats, professionals i Institucions que, a
la nostra ciutat, des de l’exercici de la seva responsabilitat, individual i
col·lectiva, treballen per a la prevenció i el control del càncer.
Segon.- Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que
segueixi mantenint els recursos materials i humans necessaris per continuar
amb èxit la prevenció i atenció als malalts de càncer, amb prioritat, perquè no
hi hagi llistes d’espera per a la seva atenció.
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Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als membres del Consell de Salut de
l’Hospitalet, a l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya i als
Grups Polítics representats al consistori.

MOCIÓ 15.- SOL·LICITANT LA REFORMULACIÓ DEL DIARI DE
L’HOSPITALET. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García,
Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels
representants d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 16.- PER A LA PROMOCIÓ DELS LLOCS SINGULARS DE LA
CIUTAT. Ha estat rebutjada amb 15 vots en contra dels representants del
PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro,
Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i dels representants
d’ICV-EUiA, Srs/es Salmerón i Esteve; i amb 11 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; dels
representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez assistents presents en el
moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal de
Convergència i Unió, números 17, 18 i 19, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació, Sra. Clar.

Essent les 20 hores abandonen la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín,
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regidor del grup municipal del Partit Popular i el Sr. Alfonso Salmerón Muñoz,
regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SRA. CLAR
Jo faré la presentació de la número 17 i la número 19 en nom de
Convergència i Unió, i el meu company Sr. Pérez Fort farà la número 18.
A veure, la que fa referència...

SRA. ALCALDESSA
Recordin que compten amb 10 minuts.

SRA. CLAR
Sí, sí, ho controlo. Pel que fa referència a la reformulació dels mitjans de
comunicació, aquest mateix matí hem pogut tenir una reunió amb els
representants del comitè d’empresa dels treballadors dels mitjans de
comunicació, i una de les coses que ens han passat són els membres que
composen aquesta comissió tècnica, que està integrada per la directora dels
mitjans de comunicació, les coordinadores actuals de la ràdio, el Digital i el
Diari, la cap de comunicació de La Farga i un representant del comitè
d’empresa. Nosaltres aquesta moció la presentàvem demanant que aquesta
comissió tècnica fos una comissió plural, i des del grup municipal de
Convergència i Unió pensàvem innocentment, ho reconec, molt innocentment,
ho reconec, que dintre d’aquesta comissió tècnica, a part de periodistes locals,
n’hi hauria algun periodista de fora de la ciutat i hauria algun representant
també del sindicat de periodistes, hi seriem els grups que estem representats
al Consistori, hi serien les entitats representatives de la ciutat, i també hi seria
un economista especialitzat en reflotament d’empreses. Perquè el problema
dels mitjans de comunicació no és problema només de quin tipus de mitjans
volem, ni perquè volem els mitjans, no és tampoc un problema només de quin
model periodístic volem dels mitjans de comunicació, sinó que també és un
problema econòmic dels mitjans de comunicació, amb quins diners comptem,
com volem reflotar aquests mitjans de comunicació i d’on pensem treure
aquests diners.
Llavors, la nostra moció, el que demanem bàsicament és això, parem un
moment el rellotge, no ens vulguem precipitar, hem de fer una comissió
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tècnica amb cara i ulls, amb professional de reputat reconeixement, tenim un
problema gran sobre la taula, que són els mitjans de comunicació, jo crec que
els que estem en aquest Consistori ens creiem, o em vull creure que ens
creiem que l'Hospitalet mereix uns mitjans de comunicació amb cara i ulls, i
em de treballar perquè això realment sigui possible. I per començar a treballar,
necessitem una comissió tècnica que realment sigui el millor del millor, per
poder aconseguir aquesta fita.
Pel que fa referència a la moció número 19, és una obsessió que, des del grup
municipal de Convergència i Unió, venim tenint en els darrers anys, i des que
s’ha començat a accentuar més el tema de la crisi econòmica, més encara
ens sentim corresponsables a l’hora de buscar solucions. I preguntant i
investigant, hem esbrinat, doncs que l’Associació Catalana de Municipis, ja a
l’any 2010, va signar un contracte amb una empresa subministradora
d’energia elèctrica, per tal de centralitzar aquesta compra de subministrament,
i no que fos cada municipi qui fes la compra o cada Consell Comarcal, sinó
fer-ho des de l’Associació Catalana de Municipis, de forma que es pogués
oferir als municipis amb millors condicions econòmiques.
Val a dir que, des d’aquell moment, el 45% dels municipis de Catalunya s’han
sumat a aquest conveni específic de subministrament d’energia elèctrica. Val
a dir que l’estalvi és força important, i val a dir també que han hagut municipis
que s’han donat d’alta de l’Associació Catalana de Municipis per poder signar
aquest conveni, perquè és condició imprescindible ser membre de l’Associació
Catalana de Municipis, per poder subscriure aquest contracte de
subministrament elèctric. Municipis de tot tipus i de tots colors també, des de
Castelldefels, governat pel Partit Popular, San Feliu del Llobregat per
Iniciativa, el Consell Comarcal del Barcelonès, del Baix Llobregat, Molins de
Rei, diferents municipis. La quota de l’Associació Catalana de Municipis, pel
nostre municipi en concret, perquè va en funció del número d’habitants, seria
de 32,53 euros, considerem que no és una quota important, tenint en compte
el possible, bé, el possible no, el real estalvi que això suposaria per a la ciutat.
Estem parlant de municipis que han arribat a estalviar al voltant del 40% de la
seva factura, som coneixedors que nosaltres no arribaríem a aquest tant per
cent, ni moltíssim menys, perquè la tarifa que tenim nosaltres ja és millor que
la que tenen municipis petits, donada la nostra grandària, som molt
conscients. Però no oblidem tampoc que el que s’ha pressupostat per a
subministraments, per a l’any 2012, estem parlant de més de 2.300.000 euros,
és una partida força important, i si ens podem estalviar un tant per cent
d’aquesta partida, jo crec que tots els esforços que es puguin fer, són
obligatoris fer-los, no és que siguin necessaris, sinó que són obligatoris, i la
ciutadania no entendria que no es fes d’aquesta manera. Gràcies, li passo la
paraula al meu company.
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SR. PÉREZ
Gràcies, quant temps tinc, si us plau? Sis minuts, vaig a la versió curta.
Bé, la televisió de l'Hospitalet ha estat tancada, és un fet, l’espai a la sala de
plens és el que tenim, a vegades gran i a vegades petit, moltes vegades petit,
és un fet. També és un altre fet que no hi ha a la ciutat cap mitjà audiovisual a
través del qual els nostres ciutadans puguin seguir en directe, o en diferit, la
totalitat dels plens del seu Ajuntament, per conèixer de primera mà, perquè
tenen dret, les propostes que s’aproven, els posicionaments de cadascú dels
grups politics i els debats generats en les seves mocions i en les preses de
posició, com també, les participacions de les diverses entitats i veïns que
demanen la paraula.
La retransmissió i gravació dels plens per Internet, és una mesura ja feta per
molts municipis, per exemple, ho fa Barcelona, ho fa Badalona, ho fa Reus, i
també municipis petits com pot ser Castellolí, com pot set la Bisbal del
Penedès.
Amb una despesa mínima, i quan parlo mínima, dic despesa petita, això no és
un daltabaix per a l’economia, que, bé, qualsevol cosa pot ser un problema,
però no un daltabaix per a l’economia municipal, per tant, la nostra proposta al
Ple és:
Primer, publicar en la pàgina web de manera rellevant i amb prou antelació, la
celebració dels plens amb audiència pública.
Segon, l’adquisició, si cal, de tots els mitjans tècnics per permetre la gravació
d’imatge i so dels plens municipals i la seva emissió en directe per Internet a
través de “streaming” i accessible als ciutadans per connexió a la pàgina Web
Municipal.
Tercer i últim, l’habilitació d’espai visible i fàcilment accessible en la Web
Municipal, on hostejar les diferents gravacions amb indicació de la sessió de
Ple i data de celebració.
Com veuen és poqueta cosa això. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem al posicionament, Sr. Sánchez.
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SR. SÁNCHEZ
Gracias. En la moción 17, nos remitimos a lo dicho en la moción número 15,
votaremos a favor. En la moción número 18, votaremos a favor, pensamos
que esto es una muy buena medida para acercar la ciudadanía al
Ayuntamiento, y para que esté mejor informada y de una forma más plural. Y
respecto a la moción 19, nos vamos a abstener, porque la idea que proponen
de ahorrar nos parece buena, pero nos gustaría que viniera recogido un
documento, con más claridad sobre los números que representa este ahorro.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Esteve.

SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de les tres mocions, el posicionament
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa respecte a les
dues que fan referència als temes de televisió, bàsicament serà un comentari
en el sentit que ja s’han fet altres comentaris abans. Ja saben que s’ha
constituït aquesta comissió tècnica, constituïda, evidentment, per tècnics, jo
crec que els grups polítics no hem de ser-hi en aquesta comissió, tampoc els
del govern, efectivament no hi som. I després, quan ens arribi aquesta
proposta tècnica, doncs haurem de prendre les decisions polítiques com equip
de govern, i després obrir un procés de participació. Primer, evidentment, amb
la resta de grups del Consistori, i també, evidentment, amb la participació
ciutadana d’associacions i entitats que vulguin dir la seva, respecte als temes
de com han de ser els nostres mitjans de comunicació, quins necessitem i
quant ens han de costar.
Paral·lelament vostès ja saben que el compromís ha estat que farem un
procés en paral·lel, per redactar el reglament dels mitjans de comunicació
local, un tema pendent de fa moltíssims anys i que crec que aquesta vegada,
doncs no podem ja dilatar més el temps que tinguem un reglament de mitjans
de comunicació, que això sí, evidentment és un posicionament ja més polític,
més dels grups municipals, que és el que ens toca, crec, doncs fer en aquests
moments. I després també, òbviament, opinar i pensar i esmenar en allò que
calgui, doncs la proposta que ens arribi des d’aquesta comissió tècnica pel
nou model de mitjans de comunicació.
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Respecte al tema de la televisió, del “streaming”, jo em remetré al mateix, jo
crec que hem de veure, durant aquest procés, doncs veure quins elements,
quan entrem en el debat de grups polítics, de quin ha de ser el model, jo crec
que és una bona proposta, sincerament li dic, jo crec que retransmetre per
Internet, a través de “streaming”, els plens d’aquest Ajuntament, jo crec que és
una bona mesura, però entenc que s’ha de portar en el moment que toqui, que
és quan debatrem conjuntament quin ha de ser el model, i quins elements ha
de tenir aquest model de nous mitjans de comunicació.
I finalment, la tercera, la de la adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i a
l’estalvi del subministrament elèctric, no m’ha quedat clara la quota que ens
tocaria, que ha comentat la regidora, respecte que ens tocaria com a ciutat de
l'Hospitalet pagar per entrar a l’ACM, he entès 32 euros, em sembla que no
pot ser, però en tot cas vostè ja em rectificarà. En tot cas, el que sí que tinc
clar i el que hem comentat és que, bé, el responsable polític d’aquesta Àrea,
doncs ens dirà si realment el cost que en aquests moments l’ACM ha
aconseguit en la seva negociació, respecte dels subministraments, és més alt
o és més baix del que exactament en aquests moments estem pagant
nosaltres. Em sembla que, pel que m’han dit, en aquest moment és més
econòmic fins i tot que el pacte que té l’ACM, en tot cas, el regidor
responsable, doncs ho comentarà. Per tant, votaríem en contra de les tres
mocions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el Partit Popular, Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, a favor de las tres mociones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el grup socialista, Sr. Belver.

SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. Si em permeten, faré com una espècie de resposta
conjunta a la 17 i a la 18, utilitzant segurament els mateixos arguments que
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abans parlàvem en la que plantejava el Partit Popular, amb el tema del Diari.
Jo crec que, en aquest moment, avançar-nos a qualsevol decisió que tingui a
veure amb els mitjans de comunicació, crec que és avançar-se, no estem
parlant d’uns llargs temps per prendre decisions, aquesta comissió tècnica,
com ja s’ha dit, està treballant, esperem en molt poques setmanes, ja tenir
aquest resultat. I com saben, ja en el seu moment, el que es va dir és que a
finals, com a molt tard a finals del primer trimestre d’aquest any 2012, ja
seríem capaços de tenir definit aquest model, de tirar-lo endavant i, a partir
d’aquí, posar-lo en marxa, crec que val la pena que fem aquesta espera.
I l’únic, respecte de la primera moció, de la 17, quan es fa esment a la
possibilitat d’incorporar més persones de diferents àmbits a la comissió
tècnica, a veure, jo crec que la comissió tècnica, si té una gràcia, és justament
això, que és tècnica. Evidentment no hi ha cap representant polític, de cap
opció política, els professionals, que jo estic d’acord amb vostè, els
professionals que han de redactar aquest reglament, aquest model que han
de definir aquesta nova existència de mitjans de comunicació a la ciutat, han
de ser professionals de reputat prestigi, i ho són, són els professionals que
des de ja fa molt de temps treballen en els nostres mitjans de comunicació i,
per tant, professionals de molt reputat prestigi. I, per tant, estic segur que
aconseguirem una bona feina d’aquesta part tècnica, que una vegada posada
a disposició nostra, puguem des del grups polítics i des de la societat civil de
la ciutat, poder, diguéssim, ja acabar de posar fil a l’agulla, per poder
concretar aquells aspectes que ja ens vinguin definits des de la comissió
tècnica.
I el que sí que li demanaré, en el fil d’això, és que aquest esperit de
participació i de consens que aquí ens demana, el traslladi per a la designació
dels membres del Consell Català de Mitjans Audiovisuals, tal i com es va
acordar en el pacte d’investidura del President Mas, entre el Partit dels
Socialistes i Convergència i Unió. Per tant, traslladem aquest esperit i a veure
si també som capaços de tirar endavant aquesta designació d’aquests
membres, amb aquest mateix esperit de consens i participació.
Pel que fa a la moció número 19, la que fa referència a la possibilitat que ens
sumem a l’Associació Catalana de Municipis i, a partir d’aquí, al conveni que
hi ha signat amb tot el tema de subministraments, fer-li algunes reflexions.
Miri, l'Ajuntament des de fa molt de temps que estem treballant, en tot el que
significa la millora de l’eficiència energètica i el consum responsable de
l’energia a la nostra ciutat. Pel que fa, d’entrada, en el que són els edificis
municipals, ja fa temps vam començar amb la instal·lació del que és la
telegestió, com a un mecanisme d’estalvi i d’eficiència. Aquest control
energètic d’instal·lacions a distància, ja ens està portant, hores d’ara, bons
resultats, i encara que tenim diferents nivells d’implantació, sí que tenim més
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de 180 instal·lacions connectades en aquest sistema.
Aquest sistema, avui en dia, ja efectua més de 85.000 operacions
automàtiques de vigilància i control diàries, del conjunt d’aquest edificis, i
només pensem que, amb un oblit de l’1% dels fluorescents, que ens deixem
l’1% oblidat d’apagar en els edificis municipals, amb aquest sistema que ens
permet apagar els llums a l’hora que està fixada i quan no hi ha presència en
aquestes dependències, l’estalvi anual és de 112.000 quilowatts.
L’any 2012, l’any 2011, perdó, hem baixat el consum elèctric en l’enllumenat
públic en més d’un milió de quilowatts, gràcies a la inversió feta amb recursos
propis, i els que ens va aportar, l’any 2010, el fons estatal de sostenibilitat
local. La substitució de leds de tota la xarxa semafòrica, significa una reducció
de més del 80% del consum elèctric d’aquesta xarxa semafòrica. I, per posar
un exemple que és molt evident, l’enllumenat que tenim a sota del pont
d’Isabel la Catòlica, que passa per sota de les vies, allà, com saben, vam fer
una instal·lació d’enllumenat per leds, aquesta substitució avui ja ens està
significant un estalvi de més del 55% del que és el consum elèctric.
De qualsevol manera, i tal com li deia el Sr. Lluís Esteve, la companyia que
està fent el subministrament en aquest conveni a l’Associació Catalana de
Municipis, és la mateixa que ho fa en l'Ajuntament, i les tarifes que paguen, hi
ha diferents en funció de si són de baixa, d’alta, de trams horaris o de tipus
d’instal·lacions, són pràcticament les mateixes i, fins i tot, en algun del casos
d’aquestes tarifes, el que està pagant aquest Ajuntament és significativament
més barat del que s’està pagant a través d’aquest conveni.
I pel que fa a la possibilitat que l'Ajuntament s’adhereixi a l’Associació
Catalana de Municipis, com vostès saben, ja des de fa anys, l’Associació
Catalana i la Federació de Municipis de Catalunya, ja fa uns quants anys que
fan un treball conjunt important i de bon entente, bon consens, pensem que,
bé, ja estem bé a la Federació de Municipis i, segurament, no és aquest el
moment de doblar despesa.

Essent les 10.15 hores entra a la sessió el Sr. Senen Cañizares Martín,
regidor del grup municipal del Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que..., no sé si hi ha algun regidor o regidora, Annabel Clar.
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SRA. CLAR
Pel que fa referència a la moció dels mitjans de comunicació, aquest grup
posem en qüestió si realment aquesta comissió tècnica està formada per les
persones de més vàlua, perquè no oblidem que, entre elles, està la directora
dels mitjans, la mateixa directora dels mitjans que ens ha portat a la situació
que tenim actualment als mitjans i, o bé no s’ha donat compte, o bé no se la
informat, o bé no ha informat, però realment dubtem moltíssim que aquests
tècnics siguin els millors que n’hi ha, ara per ara, a l’abast d’aquest
Ajuntament, per formar aquesta comissió tècnica, per reformular els mitjans de
comunicació. Perquè no oblidem que del que estem parlant aquí, és de
reformular els mitjans de comunicació en el sentit ampli de la reformulació dels
mitjans. De moment encara no hem decidit quin tipus de mitjans volem, que
nosaltres sapiguem des del grup de Convergència i Unió, no se’ns ha informat
de quin tipus de mitjans volem, i pensem que valdria la pena, com a mínim,
incloure dintre d’aquesta comissió tècnica, personal de fora de la casa que no
estigués viciat de les maneres de fer dels nostres mitjans de comunicació,
perquè entrar i obrir finestres i aire nou, a vegades les idees vénen també de
fora.
Referent al tema del subministrament elèctric, vostè m’està parlant d’una cosa
i jo li estic parlant d’unes altres. El conveni aquest que n’hi ha signat, entre
d’altres coses, també inclou un assessor per l’estalvi energètic, que et fa un
pla d’estalvi del teu municipi. Jo he tingut oportunitat de parlar amb algun dels
enginyers d’aquesta empresa que ens fa el subministrament a nosaltres, i fa
també el subministrament a l’Associació Catalan de Municipi, i m’ha calculat
per sobre, tenint en compte el contracte que tenim nosaltres actualment, que
podríem tenir un estalvi d’uns 118.000 euros. Si vostè creu que realment no
val la pena ni mirar-s’ho, felicitats Sr. Belver, anem bé, però des de
Convergència i Unió pensem que aquest tampoc és el model de gestionar els
diners públics, de la mateixa manera que tampoc no era el model de gestionar
els mitjans de comunicació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Sr. Belver.

SR. BELVER
Començarem pel final. Quant tinc? Dos minuts? Anem ràpid. Miri, en el
contracte que nosaltres vam fer amb licitació pública, i que va guanyar l’actual
companyia subministradora, perquè nosaltres quan contractem ho fem a
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través de licitació pública i, per tant, de lliure concurrència, que és al que
estem obligats, per una altra banda, també tenim incorporat aquest assessor
d’eficiència energètica, també l’estem fent servir, i a més el fem servir
nosaltres sols, per dir-ho d’alguna manera. I això és el que ens està
permetent, entre d’altres coses, poder tenir els estalvis que abans li he
comentat i que, a més a més, aniran a més.
Però miri, vostès estan preocupats per l’eficiència energètica, nosaltres també,
ens hem mirat la..., evidentment que ens hem mirat l’oferta i tot el que ens
arriba, li puc assegurar que cada setmana ens arriben un munt de coses, de
propostes, per poder millorar l’eficiència energètica de la nostra ciutat, dels
nostres edificis, ho mirem, ho estudiem, posem gent a treballar i, evidentment,
les decisions que prenem són les que pensem que són millors per a la nostra
ciutat. Per tant, sí que estem preocupats, sí que estem treballant i sí que
també aprofitem els recursos externs que se’ns faciliten.
I respecte dels mitjans de comunicació, miri, si vostè té dubtes, jo no, com a
mínim respecte d’això, jo no tinc dubtes que tenim uns magnífics
professionals, que fan la feina i que faran una bona feina i que ens faran una
bona proposta, coneixen els mitjans de la ciutat, coneixen la ciutat, saben
perfectament quins són els recursos disponibles i, per tant, estic convençut
que faran una molt bona oferta tècnica. Si vostè no ho creu així, ho entenc,
vull dir, és la seva opció, no és la meva, ni és l’opció del govern, nosaltres
pensem que els millors professionals que tenim en els nostres mitjans, ens
podran fer una bona oferta tècnica, i pensem que han de ser, en aquest punt,
els tècnics que hi facin la proposta, sense que les diferents opcions polítiques
hagin de tenir participació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, hem acabat amb les mocions de Convergència i Unió, passem
a l’últim bloc, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17, 18 i 19;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 17.- SOBRE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE
REFORMULACIÓ DELS MITJANS AUDIOVISUALS.. Ha estat rebutjada amb
14 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver,
Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance,
Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; i amb
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10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez i Bas;
dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

MOCIÓ 18.- SOBRE LA RETRANSMISSIÓ DEL PLE MUNICIPAL. Ha estat
rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-PM, Srs/es.
Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo,
Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr.
Esteve; i amb 10 vots a favor dels representants del PP, Srs/es. Del Rio,
Alonso, Diez i Bas; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; i dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 19.- PER A DUR A TERME UN PLA DE CONTROL SOBRE LES
DESPESES EN SUBMINISTRAMENTS. Ha estat rebutjada amb 14 vots en
contra dels representants del PSC-PM, Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i
Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 8 vots a favor dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez i Bas; i dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el
moment de la votació.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA

En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, número 20, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Bé, per a la presentació, Sr. Esteve.
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SR. ESTEVE
Gràcies Sra. Alcaldessa. Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa presentem aquesta segona moció, la primera ja l’hem presentat
conjuntament amb el Partit Socialista, respecte als Plans Educatius d’Entorn, i
aquesta segona se centra, bàsicament, en donar suport a la consulta
ciutadana que han proposat els sindicats, tant Comissions Obreres, com UGT,
que proposa a la ciutadania i als nostres grups parlamentaris.
Entenem que és urgent sortir del cercle pervers que ens hem instal·lat, que
ens han instal·lat pràcticament tots els govern, de més retallades, més atur,
més dèficit, perquè la història ens diu que mai s’ha sortit d’una gran crisi,
doncs amb aquestes receptes.
Seguir el camí dels que consideren que la solució és eixugar el dèficit, costi el
que costi i per damunt de qui faci falta, retallant drets, prestacions i inversions,
i aprimant el sector públic, està cada cop més qüestionat, fins i tot pels grans
experts econòmics mundials. Per tant, nosaltres entenem que cal mantenir els
estímuls econòmics a favor de l’economia productiva, garantint els serveis
públics bàsics com salut, educació, polítiques socials, que han de ser els
motors que ens treguin d’aquesta crisi. Evidentment, racionalitzant la despesa
quan calgui, però no amb la finalitat de retallar serveis públics, sinó de
preservar l’estat del benestar.
La crisi econòmica que tenim, evidencia també la necessitat, com abans
discutíem també o reflexionàvem, sobre un nou pacte fiscal, nosaltres
l’anomenem un nou pacte fiscal solidari que, evidentment, situï a Catalunya en
aquells ingressos que li pertoquen, perquè és l’esforç de la nostra ciutadania.
Però també és urgent un altre pacte, i aquí sembla que només ens hagin de
consultar per decidir si volem pacte fiscal o la relació amb Catalunya i l’Estat.
Nosaltres entenem que no només hem de parlar d’això, sinó que també cal un
altre pacte, que és el pacte fiscal entre catalans i catalanes, entre catalans de
diferents rendes, per sortir de forma equitativa i solidària d’aquesta crisi, sense
deprimir l’economia, ni retallar els serveis socials.
Abans em referia, a l’altra moció, en dos anys han volat, han desaparegut del
pressupost d’educació de la Generalitat de Catalunya, 750 milions d’euros, en
milions d’euros sembla una partida..., 750, doncs en milions de pessetes són
125.000 milions de les antigues pessetes que han volat dels pressupostos
d’educació en el nostre país. Per tant, entenem que la consulta que s’ha de fer
a la nostra ciutadania, és no solament aquella que planteja Convergència i
Unió sobre el pacte fiscal, sinó és una consulta que plantegi també el dret a
decidir sobre la nostra política fiscal i la política de retallades.
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Comissions Obreres i UGT és el que ens han fet, és la proposta que ens han
fet arribar als grups parlamentaris catalans, preocupats per aquestes
polítiques de retall, que van en contra dels principis de progressivitat i
solidaritat i, per tant, proposen que es consulti a la ciutadania amb aquesta
pregunta, si la ciutadania considera que si el Govern de la Generalitat ha de
garantir de forma efectiva i prioritària el compliment dels drets a l’educació, la
sanitat i els serveis socials, contemplats en l’Estatut de Catalunya.
També els diferents grups parlamentaris han proposat un Ple extraordinari
específic al Parlament de Catalunya, ja fa molts mesos que s’havia proposat
aquest debat, i es farà després del debat de pressupostos. Per tant, entenem
que el Parlament de Catalunya, doncs hauria de dir i marcar quin és el model
de l'estat del benestar que necessita aquest país, el que pensa el govern que
ha d’instaurar i com pensa el govern sortir d’aquesta crisi.
Per tant, com a grup municipal demanem dues coses. Una, instar al Parlament
de Catalunya a fer un debat a fons sobre el model d’estat de benestar que
volem, quines han de ser les nostres prioritats, i on han d’estar els límits de les
retallades. I una segona cosa, donar suport a la proposta dels sindicats, de
realització d'una consulta ciutadana sobre les retallades, que està aplicant el
Govern de Convergència i Unió.

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

SR. ORDÓÑEZ
Bien, vemos que esta moción pide, básicamente, que se inicie un debate
sobre el estado del bienestar y dónde han de estar los límites de los recortes.
Nos gustaría hacer un breve ejercicio de memoria, simplemente ir a un mes
atrás, y no sé si ustedes pretenden que olvidemos que su voto sirvió para
dejar en la calle a 40 trabajadores de la televisión de Hospitalet, o sea, que
ustedes están complemente deslegitimados para criticar los recortes. Aunque
sea cuando quienes lo hacen, en este caso ustedes, los maquillen con
expresiones como plan de saneamiento o planes de ajuste.
Desde el grupo de Plataforma por Cataluña lo tenemos muy claro, la sanidad
y la educación son bienes comunes, innegociables y no se han de tocar. Y si
tiene que haber recortes, obviamente deben empezar por otras cosas. Los
trabajadores, obviamente, necesitan una fuerza que les represente y defienda
sus intereses morales y materiales, frente a los abusos, una fuerza
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independiente y, por tanto, que no dependa de subvenciones de las entidades
públicas, como son, en este caso, quien propone la moción.
Miren, nosotros obviamente no vamos a firmar una moción, junto con gente
como el director de uno de estos sindicatos, Cándido Méndez, un sindicalista
que lleva un Rolex de 10.000 euros, ese no es el modelo que nosotros
queremos. Por tanto, no vamos a firmar tampoco con gente que hace o que
indica a la gente a qué partido se debe votar o no se debe votar. Miren, aquí,
si se tiene que defender a los trabajadores, se tiene que hacer de una forma
independiente y no como se hace. Se ha de dar ejemplo, se ha de dar ejemplo
en todos los recortes, los sindicatos son un ejemplo en muchas cosas, como
puede ser la defensa de los derechos de los trabajadores, pero no en el
ámbito económico, ya que el año pasado se llevaron más de 20.000 millones
de euros sólo en subvenciones directas, y hablamos de estos dos
precisamente que ustedes han propuesto en la moción. Por todo esto,
votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Convergència i Unió, Sra. Borràs.

SRA. BORRÀS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, nosaltres en el que és la literalitat de donar
suport a la proposta dels sindicats de la realització d’una consulta ciutadana
sobre les retallades que està aplicant el govern, hi estem d’acord, perquè, en
principi, contra les consultes populars no hi tenim res en contra, al contrari, i
per tant, en aquest sentit, nosaltres som els que impulsem, o creiem que s’ha
d’impulsar, el que és el dret de decidir d’aquest país i de les persones que el
conformen, i per tant, en aquest sentit, res a dir, al contrari, insistim.
Respecte al punt primer, instar al Parlament de Catalunya a fer un debat a
fons sobre el model d’estat de benestar que volem, quines han de ser les
nostres prioritats, i on han d’estar els límits de les retallades, tampoc res a dir,
però el seu grup parlamentari té perfectament legitimitat per presentar-ho, hi
ha unes normes en el Parlament de Catalunya, ho pot sol·licitar, suposo que
ho fa, o ho ha fet, ho farà, i ja està, vull dir, bé, queda molt bonic presentar-ho
al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, però li serà més pràctic fer-ho en el
Parlament de Catalunya i, per tant, doncs siguem pràctics, no?
A partir d’aquí, tota la resta, francament, no hi podem estar d’acord, o sigui,
les retallades, vostès si és que són per mantenir l’estat del benestar, sí, si és
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tal i com ho fa el govern, no. Escolti ¿què es creu, que nosaltres ho fem per
destruir les coses? l’estat del benestar, entre d’altres, també s’ha construït
gràcies a Convergència i Unió, per tant, legitimitat la mateixa que qualsevol
altre i, a partir d’aquí, escolti’m, intoxicació pura i dura en la resta que fa,
perquè serà la seva opinió, però des del nostre punt de vista, doncs miri, l’altre
dia escoltava a una persona sàvia en la matèria a la seguretat social, i deia,
seguretat social vol dir que han de combinar les dues coses, social i seguretat,
si fem que tot vagi en l’àmbit social, perdrem la seguretat que això perduri en
el temps, si fem que tot vagi en l’àmbit de la seguretat, no la farem social, el
que és important és que sigui equilibrat i que sigui seguretat social. I aquest és
l’àmbit a on veritablement, segurament, hem de trobar el punt d’equilibri que
és difícil de trobar, però és bo que sabem trobar entre tots, i a partir d’aquí,
doncs tot el que faci falta.

Per tant, com que al final el que queda és allò que es vota i no, si em permet,
l’agitació i la propaganda que deien, doncs nosaltres votarem favorablement el
segon punt, el primer entenem que vostès poden fer-ho en el Parlament de
Catalunya i ja ho faran, han de presentar mocions i així ho fan a l'Ajuntament, i
al tercer, doncs votarem favorablement, perquè que es doni trasllat, però
respecte al primer punt, ens abstenim, perquè, insistim, si és que vostès ho
creuen oportú, doncs tenen tots els mecanismes per fer-ho en el Parlament de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Partit Popular.

SR. DEL RÍO
Sí, votaremos en contra de la moción, todo indicando que creemos que es
muy positivo que se abra este debate sobre qué modelo de estado de
bienestar queremos. Pero creemos que se debe hacer dentro del marco de las
instituciones y de ahí nuestro rechazo a la moción.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, d’acord, per part del grup municipal socialista.
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SR. BELVER
Gràcies Sra. Alcaldessa. A veure, nosaltres en la literalitat dels acords,
diguéssim, d’instar al Parlament i donar suport a la proposta dels sindicats,
estem d’acord, però sí que volíem fer alguna reflexió i, per tant, votarem
favorablement a la moció, però sí que volíem fer algunes reflexions. Per una
banda, que des del Partit Socialista es va fer en seu parlamentaria aquesta
petició que es fes un Ple extraordinari monogràfic, sobre tot el tema de les
retallades que s’havien portat a terme i, per tant, pensem que allà és el lloc on
hem de ser capaços d’expressar les nostres diferents posicions i els diferents
models per tirar endavant aquest estat del benestar i, per tant, crec que ha de
ser el Parlament qui debati i ho faci. I també pensem que l’expressió, tal i com
aquí es demana, de fer una consulta popular, està bé, però entenem que ha
de ser l’últim estadi.
Per què pensem que ha de ser l’últim estadi, perquè entenem que el debat
parlamentari hauria de ser capaç d’arribar a acords, més enllà d’arribar a una
consulta que sortirà sí o sortirà no, i a l’endemà què farem, perquè bé ¿estem
d’acord amb les retallades? si diu sí, molt bé, doncs ja estem d’acord, doncs
segurament ens faran més. Que surt que no, molt bé, doncs no estem d’acord
amb les retallades i què passarà, per tant, el que pensem és que això, com a
última instancia d’expressió de la voluntat popular, està molt bé, però que
prèviament el que s’ha de fer és esgotar la via parlamentaria, ser capaços de
trobar consensos, de trobar acords, i de si s’ha de tirar endavant, que
nosaltres pensem que sí, un model diferent de reordenació d’aquest model
social i econòmic, que ens està impulsant des de l’actual govern de la
Generalitat, ser capaços d’acordar-ho, de pactar-ho, amb majories
parlamentaries suficients en la seu del Parlament.
Per tant, sí a la literalitat dels acords que es plantegen, però deixant clar,
tenint en compte que això ha de ser l’última ràtio, l’última possibilitat, perquè
tot el que arribi abans i si pot arribar abans, a més que serà fructífer, pot
arribar a ser útil i és el que realment podrà arribar a modificar les condicions
de vida de la gent que tan malament ho està passant en aquests moments.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, em sembla que ja hem expressat, Sr. Esteve, vol afegir alguna cosa?

SR. ESTEVE
Celebrar l’aprovació de la moció, evidentment que aquest debat també es farà
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en el Parlament de Catalunya i el nostre grup parlamentari, doncs donarà
suport a aquesta proposta. Però sí és positiu que els municipis i els plens
municipals, doncs es manifestin també respecte a temes de política nacional i
que arribin els debats al Parlament, doncs amb el suport dels ajuntaments.
Respecte a d’altres afirmacions que s’han fet deslegitimant la funció dels
sindicats, dir que els sindicats estan defensant els drets dels treballadors, són
una peça fonamental de la nostra democràcia. I entenc que hi ha gent que
anhela un país sense sindicats, sense partits d’esquerres, probablement
també sense democràcia, però tenim, afortunadament, el país que tenim i, per
tant, tenim sindicats, tenim partits de tot tipus i tenim una democràcia, en
aquest sentit, que ens permet a tots també defensar la funció legítima, de
defensa als treballadors, dels sindicats.
I aquest grup municipal, evidentment, va fer tots els exercicis possibles per
aprovar un bon pressupost del 2012, va decidir, evidentment, sumar-se a una
davallada en el pressupost dels mitjans de comunicació, de dos milions
d’euros, i una pujada de tres milions d’euros en les polítiques socials i
educatives. Per tant, salvant el lloc de treball de tots els treballadors
municipals, que en aquests moments, afortunadament, hi ha companys aquí
de la ràdio, doncs que poden seguir aquest Ple municipal, perquè els 24
treballadors de la ràdio continuen treballant a la nostra ciutat.

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

SR. ORDÓÑEZ
Sí, simplemente preguntarle al proponente de la moción, porque, ya que tanto
le gustan las consultas populares, no propuso una, sobre el cierre de la
televisión, que se deje de demagogia ya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, deixem-ho aquí.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 20; adoptant-se els
següents acords:
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MOCIÓ 20.- DE SUPORT A LA CONSULTA CIUTADANA PROPOSADA
PELS SINDICATS.

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA CIUTADANA PROPOSADA PELS
SINDICATS
Atès que, per molt que ens estrenyem el cinturó, si no sortim del cercle
pervers de més retallades, més atur, més dèficit, no sortirem d’aquesta crisi
econòmica.
Atès que davant d’aquest context, podem seguir el camí dels que consideren
que la solució és eixugar el dèficit, costi el que costi i per damunt de qui faci
falta, retallant drets, prestacions i inversions, i aprimant el sector públic. Però
aquest camí està cada cop més qüestionat: ni resol la crisi del deute, ni
reactiva l’economia, ni genera confiança davant dels mercats. Podem seguir,
en canvi, el camí d’aquells que creuen en la necessitat de mantenir estímuls
econòmics a favor de l’economia productiva garantint els serveis públics
bàsics com salut, educació, polítiques socials, invertint, fent que hi hagi
racionalització de la despesa, però amb la finalitat de preservar l’estat del benestar.
Atès que, malgrat l’avenç del model de finançament, la crisi econòmica amb la
seva virulència, afecta també l’actual sistema de finançament autonòmic, i
evidencia la necessitat d’un nou pacte fiscal. En aquest sentit se’ns diu que si
volem una societat més cohesionada i més equitativa, ens cal un model de
finançament singular que posi fi al dèficit fiscal que pateix actualment
Catalunya, i se’ns proposa una consulta ciutadana per donar suport a aquest
pacte fiscal.
Atès que el desequilibri fiscal reclama mesures com el pacte fiscal solidari en
resposta al que empetiteix Catalunya “des de fora; però també calen mesures
davant el que empetiteix Catalunya “des de dins”. Per això és urgent també un
altre pacte: el pacte fiscal entre catalans, entre catalans de diferents rendes,
per sortir de forma equitativa i solidària de la crisi sense deprimir més
l’economia ni degradar més els serveis socials. Per tant qualsevol consulta
que es plantegi a la ciutadania ha de contemplar els dos aspectes: dret a
decidir sobre el pacte fiscal amb l’Estat i dret a decidir sobre la nostra política
fiscal i la política de retallades. Volem decidir cap enfora i cap endins; si no, el
país viurà una contradicció que a alguns els costarà molt d’explicar.
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Atès que CCOO i UGT de Catalunya han fet arribar als grups parlamentaris
catalans la seva preocupació perquè “les polítiques que s’estan duent a terme
en el nostre país el fan cada vegada més injust socialment, i més encara en
un context de crisi econòmica en el qual s’apliquen ajustos i es prenen
decisions que van en contra dels principis de progressivitat i solidaritat”, i
proposen que es consulti a la ciutadania sobre si “El Govern de la Generalitat
ha de garantir de forma efectiva i prioritària el compliment dels drets a
l’educació, la sanitat i els serveis socials contemplats en l’Estatut de
Catalunya”.
Atès que diferents grups parlamentaris han presentat una petició de Ple
específic perquè el Parlament de Catalunya debati sobre les polítiques
d'impuls a la reactivació econòmica i sobre la incidència de les retallades del
Govern de la Generalitat en la qualitat dels serveis públics. Aquest Ple ha de
ser l’ocasió per saber quin és el límit de les retallades i conèixer quin és el
model de l'Estat del Benestar que té el Govern i com pensa sortir de la crisi
econòmica. I a la vegada també ha de significar el tret de sortida perquè
aquest país pugui decidir si vol seguir el camí iniciat pel Govern de retallar
l'Estat del Benestar i alterar el contracte social, o si prefereix una política fiscal
redistributiva que garanteixi el manteniment de l'Estat del Benestar i de la
cohesió social.
Atès que ja fa mesos que diferents grups, com és el cas d’ICV-EUiA, hem fet
aquesta demanda, i per tant no és una reacció conjuntural, i encara menys
una distracció davant el debat dels pressupostos.
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
proposa l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:

a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 14 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; i del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 7 vots en contra
dels representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i
dels representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i
Pérez; assistents a aquesta sessió i que literalment diu:
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PRIMER.- Instar al Parlament de Catalunya a fer un debat a fons sobre el
model d’Estat de Benestar que volem, quines han de ser les nostres
prioritats, i on han d’estar els límits de les retallades.

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, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 7 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
SEGON.- Donar suport a la proposta dels sindicats de realització d'una
consulta ciutadana sobre les retallades que està aplicant el Govern.

c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 18 vots favorables dels
representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals,
Fernández, García, Castro, Graells, Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena
i Alcázar; dels representants de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i
del representant d’ICV-EUiA, Sr. Esteve; amb 7 vots en contra dels
representants del PP, Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Bas i Cañizares; i dels
representants de PxC, Srs. Ordoñez i Sánchez; assistents a aquesta
sessió i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i als
sindicats CCOO i UGT.

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

PRECS I PREGUNTES
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
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forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els
dies 12, 16 i 17 de gener de 2012 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. 1008, de 12 de gener de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 de gener de 2012.
Dins del Pressupost de la Farga destinat a Mitjans de Comunicació, sol·licitem
conèixer quina és la quantitat prevista per la Radio de l'Hospitalet.”

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 i Presidenta de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals S.A., Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta presentada al registre de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb
data 12 de gener del 2012, segons el que disposa l'article 62.8 del ROM (Reglament
Orgànic Municipal) per ser contestada al Ple del dia 24 de gener de 2012, en relació
als pressupostos de l’any 2012 de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA,
destinats a Mitjans de Comunicació i concretament sobre la quantitat prevista per a la
Ràdio L’Hospitalet, us envio adjunt l’informe corresponent emès pel gerent de La
Farga, SA.
Ben atentament,”
“INFORME RESPECTE A LA PREGUNTA PRESENTADA AL REGISTRE DE
L'AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET AMB DATA 12 DE GENER DEL 2012,
SEGONS EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 62.8 DEL ROM (REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL) PER SER CONTESTADA AL PLE DEL DIA 24 DE GENER DE 2012,
AMB REFERÈNCIA A LA QUANTITAT PREVISTA PER A RÀDIO L’HOSPITALET
DINS ELS PRESSUPOSTOS DE LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS, SA, DESTINATS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
Davant la referida pregunta s’informa que en data 28 de novembre del 2011 el
Consell d’Administració de La Farga, Gestió Equipaments Municipals, SA, va aprovar,
entre d’altres, la proposta de Pla de Sanejament Financer de la societat per als anys
2012-2014, el qual va ser aprovat per la Junta General d’Accionistes en sessió del dia
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2 de desembre de 2011. Així mateix, l'Ajuntament en Ple, en la seva sessió
extraordinària, celebrada el dia 2 de desembre de 2011, va aprovar el Pla Municipal
de Sanejament Financer 2012-2014.
El Consell d’Administració referit, va aprovar en la mateixa reunió i en concordància
amb l’acord anterior, el projecte de pressupost per a l’exercici 2012. El qual fou
presentat als diferents membres del Consell en un únic dossier i cadascun dels
àmbits de manera global, ateses les circumstàncies. Al mateix temps, va ser exposat
mitjançant una presentació en power point (part integrant de l’acta de la sessió).
Posteriorment a la presentació d’ambdós punts, es van respondre totes les qüestions
plantejades.
Per últim, la proposta de pressupost de la societat per a l’exercici 2012 formava part
íntegra del Pressupost Municipal, fou debatut i aprovat en sessió plenària el dia 20 de
desembre de 2011.”
2.- RGE núm. 1009, de 12 de gener de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 de gener de 2012.
El Sr. Javier Romero Flores, que tiene plaza núm. 143 de aparcamiento en el parking
Municipal Vidreries de c. Llobregat solicitó que el contrato de arrendamiento se le
facilitara en castellano, cosa que según manifiesta, se le denegó.
Es por ello que solicitamos información al respecto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. Alfons Bonals i Florit, que
literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat, en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1009 i data 12/01/2012 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 24 de gener de 2012 en relació a: “sol•licitud contracte
d’arrendament Sr. Romero Flores en castellà”.
Resposta:
El contracte del Sr. Romero Flores data de l’any 2008 i efectivament està redactat en
català, encara que dins del expedient existent no tenim constància de que es
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sol•licités la traducció al castellà de l’esmenta’t contracte, i que possiblement fos una
petició verbal que el Sr. Flores va realitzar en el seu moment.
En tot cas fer saber al Sr. Flores que des d’ aquest servei la voluntat es facilitar les
gestions al ciutadà i que per tant no hi ha cap inconvenient per realitzar aquesta
traducció, adreçant-se a l’oficina de L’H2010 i realitzant la gestió per escrit.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 1420, 16 de gener de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 de gener de 2012.
En el diario SPORT del día 10/01/12 se comenta que la Radio Municipal dejará de
retransmitir determinadas competiciones deportivas. Al respecto solicitamos conocer
si son ciertos estos extremos y qué competiciones y/o equipos se dejaran
retransmitir.
Asimismo durante la revisión de la Cuenta General de anteriores ejercicios pudimos
observar diversos pagos entre 12 y 14 € de la sociedad municipal La Farga a
diversas personas en concepto de retransmisiones deportivas, por lo que solicitamos
conocer cuál es el coste de una retransmisión deportiva de un partido del C.E.
Hospitalet de futbol desde el estadio municipal y cuál es el coste en los
desplazamientos.”

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 i Presidenta de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals S.A., Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta presentada al registre de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb
data 16 de gener del 2012, segons el que disposa l'article 62.8 del ROM (Reglament
Orgànic Municipal) per ser contestada al Ple del dia 24 de gener de 2012, relativa a la
notícia del Diari Sport que Ràdio L’Hospitalet deixarà de retransmetre determinades
competicions i el cost d’una retransmissió esportiva d’un partit del CE L’Hospitalet de
futbol i dels desplaçaments, us envio adjunt l’informe corresponent emès pel gerent
de La Farga, SA.
Ben atentament,”
“INFORME RESPECTE A LA PREGUNTA PRESENTADA AL REGISTRE DE
L'AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET AMB DATA 12 DE GENER DEL 2012,
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SEGONS EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 62.8 DEL ROM (REGLAMENT ORGÀNIC
MUNICIPAL) PER SER CONTESTADA AL PLE DEL DIA 24 DE GENER DE 2012,
RELATIVA A LA NOTÍCIA DEL DIARI SPORT QUE RÀDIO L’HOSPITALET
DEIXARÀ DE RETRANSMETRE DETERMINADES COMPETICIONS I EL COST
D’UNA RETRANSMISSIÓ ESPORTIVA D’UN PARTIT DEL CE L’HOSPITALET DE
FUTBOL I DELS DESPLAÇAMENTS.
Davant les referides preguntes, s’informa que ambdues respostes vénen
condicionades al resultat del treball de la Comissió Tècnica creada, ad hoc, per
elaborar un projecte de reformulació dels Mitjans de Comunicació.
És per aquest motiu, que proposa sol·licitar al grup municipal del Partit Popular que
formulin de nou les seves preguntes després de la presentació de l’esmentat
projecte.”
4.- RGE núm. 1542, de 17 de gener de 2012.
“El grup municipal del Partit Popular de Catalunya en virtut de l’article 62.8 del
ROM ( Reglament Orgànic Municipal ) presenta al registre la següent pregunta
per a que sigui contestada el proper ple del dia 24 de gener de 2012.
Los vecinos y diversos dueños de panaderías nos han comentado que la panadería
365 ubicada en el Paseo de Bellvitge (Av Mare de Déu de Bellvitge) vende alcohol. A
su vez, nos han expresado sus dudas acerca de la legalidad de su terraza.
Es por ello que el regidor que suscribe solicita conocer si este establecimiento tiene la
terraza en regla y si puede vender alcohol a pesar de ser una panaderíadegustación.”

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 1542 i data 17 de gener de 2012, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de gener de 2012, en relació amb la fleca
365 ubicada al Passeig de Bellvitge (Av. Mare de Déu de Bellvitge), us comunico que
en aquesta adreça no ens consta cap activitat de forn de pa, però si ens podeu
concretar una mica més la informació, intentarem esbrinar si existeix alguna activitat
que es correspongui amb el que ens dieu.”

Per part dels regidors del Grup Polític de Plataforma per Catalunya, d’acord
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amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 15 i 22 de juliol de 2011 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. 1373, de 16 de gener de 2012.
“Daniel Ordóñez González Portaveu del Grup Polític de Plataforma per
Catalunya a l'Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat, d’acord amb allò que
disposa l’article 62.8 del ROM, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui
contestada en el proper Ple Ordinari del dia 24 de gener de 2012.
Exposició de Motius:
Desprès de les preocupacions manifestades per alguns ciutadans de la nostra ciutat,
en relació amb la dificultat actual de trobar feina desprès de patir, malauradament,
una situació d’atur. I assabentat el nostre grup polític de la incorporació a l’ajuntament
de treballadors pel sistema de “Pla d’ocupació”, o similar.
Pregunta sobre Pla d’ocupació:
Llistat de treballadors i treballadores que han ocupat plaça en el pla d’ocupació que
ha començat fa uns dies i el lloc de treball que ocupen.
Sistema de selecció que s’ha seguit per triar aquests treballadors i aquestes
treballadores.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José Mª García
Mompel, que literalment diu:
“L’Hospitalet, 24 de gener de 2012
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 1373 i data 16 de gener de 2012 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 24 de gener 2012, en relació als treballadors i
treballadores del Pla d’Ocupació en vigor, així com el sistema de selecció, l’informo:
En relació a les persones que han ocupat plaça al Pla d’Ocupació, li adjunto la relació
de personal seleccionat per participar als plans d’ocupació 2011, per a la contractació
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de 145 persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el
subsidi d’atur amb el segell del de la OTG de l’Hospitalet de Llobregat de data 21 de
desembre de 2011. Relació exposada al CEMFO.
Respecte al sistema de selecció realitzat, li comunico que de conformitat amb
l’establert a l’article 9 de la Resolució EMO /2772/2011, de 25 de novembre, per la
qual s’obre la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur
mitjançant plans d’ocupació adreçats a entitats locals, per la selecció de
treballadors/ores, les oficines de treball facilitaran a les entitats beneficiàries els
demandants de les ocupacions incloses en els projectes subvencionats, d’acord amb
les condicions establertes a l’article 10 d’aquesta Resolució com a candidats als llocs
de treball aprovats. Aquest article estableix que: “Els projectes de plans d’ocupació
d’aquesta convocatòria s’han d’adreçar exclusivament als treballadors/ores
desocupats/ades, inscrits com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació,
que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur, o hagin
esgotat aquest subsidi en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació”.
Atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Hem acabat l’Ordre del Dia, queda el punt de precs i preguntes, abans dels
veïns, hi ha algun prec o pregunta per part d’algun regidor o regidora? Sra.
Elisabet Bas, Sr. del Río, algú més? Bé, Sra. Elisabet Bas.

SRA. BAS
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La pregunta que no ens ha donat temps de fer per
escrit és: ¿pensa l'Ajuntament fer de mediador en el conflicte existent entre la
direcció del Club Natació l'Hospitalet i els pares dels nens que practiquen
natació?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, li podem dir ja que sí i de fet, a veure, ja s’estan fent treballs per
intentar mediar, però, en tot cas, com diumenge tots els grups polítics ens vam
trobar, en fi, amb els pares a la porta del Barradas, doncs jo també vaig fer
una gestió amb els pares, i vam quedar que, evidentment, jo com Alcaldessa
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començaré, de fet no ho he fet abans, perquè he estat malalta i m’he
incorporat en aquest Ple, a partir d’aquest moment, doncs farem totes les
passes per intentar mediar en un tema que, evidentment, és d’un Club, però
que, evidentment, afecta a una part de ciutadans i ciutadanes, i sí que farem
aquesta gestió de mediació, que espero i desitjo que pugui acabar amb la
satisfacció per a totes les parts.
Alguna cosa més? Sr. del Río.

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Son una serie de preguntas al Sr. Bonals, son
respecto a una intervención de guardia urbana el día 8 de enero, en donde,
por fortuna, pues evitó un asalto a una vivienda, asalto en donde los
delincuentes portaban armas de fuego. Según manifiesta un sindicato, que es
el grupo independiente de la guardia urbana, indican que la guardia urbana
pidió ayuda a mossos d’esquadra y, según parece, mossos d’esquadra
indicaron que no tenían suficientes patrullas para echar una mano, en ese
primer momento, a nuestros agentes, quería saber si eso es así. También,
según parece, algunos agentes, en esa intervención con armas de fuego, se
ve que no llevaban el chaleco antibalas y, por lo tanto, había un riesgo
evidente para su vida, no sé si eso es así, también le pregunto o que intente
averiguar si esto fue así. Y luego, según parece, algunos de los vehículos
policiales que intervinieron, pues tampoco estaban adecuados para la
circulación, puesto que algunos estaban, según dice este sindicato, averiados.
De todo ello, yo creo que correspondería felicitar a los agentes que han
intervenido en esa estupenda actuación y que han evitado el asalto a esa
vivienda.

SRA. ALCALDESSA
Bé, sí, Sr. Bonals.

SR. BONALS
Bé, l’actuació policial del dia 8, va ser una magnífica actuació policial per part
de la guàrdia urbana i també dels mossos d’esquadra. La política de
cooperació policial a la ciutat de l'Hospitalet, entre la guàrdia urbana, els
mossos d’esquadra i el cos nacional de policia, és una política de coordinació
i, per tant, el primer que arriba, és el primer que arriba i comença a actuar, i
després es van incorporant la resta de recursos policials. Jo vaig estar

…/…

98

present, no en el moment puntual, però vaig estar present i, evidentment, allà
jo el que vaig poder observar era policies, guàrdia urbana, mossos
d’esquadra, treballant, fent la seva feina, evidentment, havien viscut moments
de tensió i, per tant, s’estava treballant amb molta intensitat. I jo, des d’aquí,
l’únic que puc fer és felicitar a la guàrdia urbana en primer lloc, perquè les
dues detencions les van practicar agents de la guàrdia urbana, també als
mossos d’esquadra que van fer també una magnífica feina. Per tant, jo des
d’aquí el que puc dir és, tranquil·litat a la ciutadania, perquè a la ciutat de
l'Hospitalet hi ha un bon àmbit de cooperació policial, entre tots els cossos
policials, i això és un tema que ens hem de felicitar tots plegats. I després,
evidentment, dintre del parc mòbil de la guàrdia urbana, puntualment,
evidentment que hi ha vehicles avariats, faltaria més, per això estan els tallers
i per això es van arreglant. I, en tot cas, els guàrdies que van intervenir, tenien
a la seva disposició els sistemes de protecció que aquesta guàrdia urbana els
hi facilitava.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, si no hi ha cap pregunta més per part de cap regidor o
regidora, si hi ha algú entre el públic que vulgui fer alguna pregunta sobre
algun dels temes que s’han parlat en aquest Ple, doncs que aixequi la mà i
breument faci la pregunta. Sí, aquesta senyora, si pot dir el nom.

SRA. ANA
Buenas noches, mi nombre es Ana, soy ciudadana de Hospitalet,
concretamente del barrio de Bellvitge. En principio la reflexión era para la Sra.
Borràs, pero tal y como se ha desarrollado el Pleno tengo dos pequeñas
cosas que decir. Una es al Sr. Ordóñez, le voy a decir y le voy a recordar que
la memoria es muy buena tenerla, y aquí se ha hecho una reflexión, por parte
suya, con respecto a la educación de guetos. Le recuerdo, y se lo recuerdo
porque lo he vivido en primera persona, mi padre fue un inmigrante y yo nunca
he considerado que yo hubiera ido a ningún gueto, y las personas que están
aquí y están en Hospitalet, son todos ciudadanos de Hospitalet y para mí
tienen los mismos derechos. Con respecto a usted eso.
Con respecto al Sr. del Río, tiene usted razón, han heredado un agujero
tremendamente grande, pero le hago una reflexión también, y es que las
comunidades con diferencia más endeudadas de España, son las que ustedes
han gobernado durante muchos años ¿vale?
Con respecto a la Sra. Borràs, le diré, desde todo el respeto que me merece,
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que ustedes gobiernan y yo creo que están puestos ustedes ahí, los del
Parlament de Catalunya…

SRA. ALCALDESSA
Ana, yo, a ver, no es que quiera cortar, pero, a ver, este punto…, ahora le
daré la palabra, pero lo digo, en fin, un poco para que todo el mundo sea
consciente, este es un punto de “precs i preguntes”, para que cualquier
persona del público pueda hacer, a ver, no una opinión, esto no es una
asamblea vecinal para que nos entendamos, sino que estamos hablando de
los puntos del Orden del Día y para, en todo caso, exponer alguna cuestión
muy concreta.

SRA. ANA
Yo, una pregunta, muy concreta, habría mucho que decirle, pero hay algo que
me llama tremendamente la atención, y es que si no había nadie en Cataluña,
que no fuera el representante de la patronal, para ponerlo al frente de la
sanidad pública. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, aquí hi ha una altra senyora, sí, aquesta senyora havia
demanat la paraula.

SRA. PEPA
A ver, yo primeramente soy catalana…

SRA. ALCALDESSA
Cómo se llama, perdone.

SRA. PEPA
Pepa, porque todo el mundo me conoce así, desde hace muchos años.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien.

SRA. PEPA
Nací luchando en Bellvitge y moriré luchando por él.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien.

SRA. PEPA
A ver, yo soy catalana, mis impuestos los pago en España y quiero ser
atendida como tal. Yo voy a hacer dos pruebas que traigo aquí para sanidad,
para Meritxell, primeramente fui el día 9 a mi médico de cabecera y me dieron
para el día 20 visitarme el médico de cabecera ¿cuándo estoy mala?
¿Cuándo CiU quiera o cuándo estoy yo? Que ya lo he pagado trabajando
anteriormente, ser visitada. Para el traumatólogo me han dado para el 27 de
marzo, estamos en las mismas. Me da vergüenza decir que soy catalana, por
la sanidad, no por otras cosas, porque me han visitado en Bilbao y he ido hoy
y me han visitado el mismo día, y no ha sido de urgencias, porque mi hijo vive
allí y a veces voy, y no miran si soy catalana, si soy andaluza, si soy gallega,
soy una española que va a visitarse a un médico, porque lo necesita, porque
ha pagado para eso. Pero qué le pasa a CiU, que quieren ver Bellvitge, que
somos todos mayores, nos quieren ver a todos con los pies por delante que
así se ahorran las pagas, y ahí el déficit se cubre.
Ahora voy a hacer también una pequeñita reflexión…

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sra. Pepa, a ver, concrete la pregunta que usted quiera realizar.

SRA. PEPA
Ya está, ya está. Al señor este, a mi no me interesan los nombres, este señor
del PP, cuando ustedes se metieron ahí ¿no sabían que estaba el agujero?
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No se lo cree ni Dios, ni Dios.

Essent les 20.47 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas
González, regidora del grup municipal del Partido Popular.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, ya ha acabado la Sra. Pepa, aquel señor, por favor.

SR. ENRIQUE **********
Yo quisiera hacer…

SRA. ALCALDESSA
Cómo se llama usted, caballero.

SR. ENRIQUE ************
Yo quisiera hacer una pregunta…

SRA. ALCALDESSA
Cómo se llama, perdone.

SR. ENRIQUE ************
Enrique **********. Yo quisiera hacerle una pregunta a CiU, cuánto cobra el Sr.
Artur Mas, cuánto cobra el Sr. Mas, cuánto le pagan, porque tengo entendido
que cobra más que el gobierno de Madrid, digamos.
Luego respecto al señor este que se ha metido con los comunistas, le diré una
cosa, afortunadamente hoy…
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SRA. ALCALDESSA
A ver, perdone Sr. Morera, mire, estamos hablando…

SR. ENRIQUE ************
Sí, pero se lo tengo que decir.

SRA. ALCALDESSA
No, no, a ver, en fin, lo que cobra el President de la Generalitat de Catalunya,
me parece que además es público y usted lo puede saber y no hace falta que
venga al Pleno de la ciudad para que se lo digamos, si usted quiere
informarse es público, el sueldo del Sr. Mas y el sueldo de cualquier cargo
público de este Ayuntamiento y de todas las administraciones. Le pediría que
digan el punto del Orden del Día al que quieren hacer referencia y que
concreten la pregunta, o sea, esto no puede ser…

SR. ENRIQUE ***************
Bueno, a este señor que se ha metido con los comunistas, le diré una cosa,
que afortunadamente hace 36 años que murió su protector, Don Francisco
Franco de España por la gracia de Dios, los pobres no tenemos ese Dios,
usted ha dicho gracias a Dios, yo no digo gracias a Dios, por la gracia de Dios
se cargó a media España, o sea que ustedes eso no lo tienen en cuenta, y
todavía están por ahí enterrados en las cunetas, y a eso ustedes se oponen,
se oponen y han echado al juez Garzón y todo eso, y eso son ustedes.

SRA. ALCALDESSA
A veure, aquest senyor d’aquí, si pot dir el seu nom, si us plau.

SR. ANTONIO
Puc parlar?
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SRA. ALCALDESSA
Sí, sí.

SR. ANTONIO
Val, bona nit primer. Lo que yo no estoy de acuerdo...

SRA. ALCALDESSA
Perdoni, pot dir el seu nom?

SR. ANTONIO
Yo, Antonio. La Sra. Meritxell nos ha dicho que es por culpa nuestra que
hemos malgastado el dinero ¿no es eso? Que ha habido esta crisis, debido a
esta crisis nos están pegando el palo a nosotros, nos están recortando la
seguridad social, nos están recortando lo de los críos, entonces qué es lo que
tenemos que hacer nosotros, salir a la calle ¿no? Y ya está.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. No sé si havia alguna persona més. Sí, aquella noia, és
l’última paraula.

SRA. MONTSE
Sí, me llamo Montse y soy la presidenta la nueva Asociación de Vecinos de
Hospitalet Sur. Simplemente quería hacer un pequeño comentario, y es sobre
lo que ha comentado Daniel, yo no creo que haya insultado, para nada,
simplemente ha hecho un pequeño comentario, en todo caso, que si a él le
comentaban eso que ha dicho, que él se sentiría insultado. Eso me parece
que no es insultar a nadie. Quizás, a lo mejor, de aquí nadie sepa si a esta
persona va por la calle y le insultan.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, aquí no…
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SRA. MONTSE
Sí, bueno, tampoco los otros han preguntado…

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, esto no es una asamblea. A veure, ¿vol concretar la seva
pregunta?

SRA. MONTSE
Si puedes Núria, háblame en castellano, que creo que me conoces.

SRA. ALCALDESSA
No, no te conozco, no sé si te conozco o no, perdona, porque de aquí a allí,
no es por nada, pero es que tengo dificultades de verte correctamente, a lo
mejor, si me acerco más, sí que te veo.

SRA. MONTSE
Vale, pues le pregunto a usted. Usted ve correcto, por ejemplo, que en la calle
nos llamen hijos de puta, fachas, ¿usted lo ve correcto eso?

SRA. ALCALDESSA
Bien, a ver, yo creo que cada una de las personas que han intervenido, han
hecho, más que preguntas, han opinado. Yo simplemente quiero apuntar a la
Sra. Ana de Bellvitge, y más allá, sí, un moment, en tot cas, em demana la
Sra. Borràs la paraula, però només una anotació, i és cert que tots som veïns,
tots som ciutadans i tots tenim drets, però també vull fer una apreciació, todo
el mundo tiene derechos y todos tenemos obligaciones, que no nos olvidemos
que estamos hablando, a veces, sólo de derechos, cuando tenemos que
hablar de derechos y de obligaciones, para ser ciudadanos en mayúscula,
tenemos que tener una cosa y la otra. Després contestaré alguna cosa més.
Sra. Borràs, jo li demanaria breument.
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SRA. BORRÀS
Sí, molt breument, no vull entrar en polèmiques, em sembla que el que
havíem de dir, ho hem dit, però com que he estat al·ludida vàries vegades i
personalment, a mi no m’agradaria fer la sensació que no responem. Sí li
demanaria, Sra. Alcaldessa, i això ho faig en nom de tot el grup, i que
majoritàriament és i ha estat sempre així, però que demanem també, igual que
procurem tenir nosaltres, respecte per part de tothom a l’hora d’intervenir. Em
sembla que avui no ha estat estrictament així, per part de tothom, i per tant, sí
que li volem demanar, doncs que aquesta cura hi sigui i que, per tant,
escolti’m, cadascú és lliure de pensar el que vulgui, només faltaria, vam lluitar
molt, jo no, però sí els que ens van antecedir, per aquesta democràcia i, per
tant, no serem nosaltres qui posem pegues a què la gent opini, però sí
demanem, això sí, bàsicament la meva intervenció és per demanar-li aquesta
empara, doncs a què hi hagi un respecte.
I, a partir d’aquí, escolti’m, molt clarament, a part de sortir al carrer,
segurament cal fer d’altres coses, i jo no he dit que s’hagués, que els
ciutadans haguessin malbaratat els diners, lluny d’això, i per tant, em sap greu
que ho hagi entès així.
Respecte al sou, doncs els podem discutir tant com vulguin, està publicat, com
ha dit la Sra. Alcaldessa, és el mateix que hi havia, menys una paga, el mateix
que cobrava el Sr. Montilla, menys una paga.
I respecte al tema de, bé, no entraré en una que ha estat francament..., ningú
s’estalvia pagues, i si se les estalviés algú, seria el govern central, però és que
no crec que haguem d’entrar en aquest àmbit.
I respecte al Conseller, jo crec que és una lectura molt esbiaixada, perquè la
XHUP és, al cap i a la fi, sanitat pública. I jo crec que aquest és un tema, i ho
veiem en aquest Ajuntament, com per exemple hi ha guarderies que són de
titularitat privada que ho fan, com per exemple a Bellvitge, que fan un ús, una
guarderia pública.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat el Ple. A veure, jo simplement, prenem nota del que deia
la Sra. Pepa, d’aquesta diferència de dies, això ho traslladarem al servei de
salut de la Generalitat. I, evidentment, doncs a la Sra. Borràs dir-li que estem
totalment d’acord, que els grups polítics i tots els membres d’aquest
Consistori, bé, tothom es deu un respecte i nosaltres devem un respecte a les
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opinions, que moltes vegades no són les que nosaltres mateixes o nosaltres
mateixos tenim.
Aixequem la sessió i, en fi, amb aquesta nova fórmula amb l’horari que jo crec
que per ser la primera vegada no ha anat malament.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta
aixeca la sessió essent les vint-i-una hores, del dia vint-i-quatre de gener de
dos mil dotze, 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

