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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 8/2020
Data: nou d’octubre de dos mil vint
Hora: 10:41 hores fins a les 12:48 hores.
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells i Veguin
Laura García Manota
Cristóbal Plaza Lao
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
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Interventora general
Secretària general del Ple

Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020, de 17 de març, atesa la situació de crisi sanitària que afecta a la ciutat i que ha
motivat l’adopció de les mesures en matèria de salut pública vigents en aquest municipi per
la resolució SLT/2396/2020, de 30 de setembre i per la resolució SLT/2480/2020, de 8
d’octubre, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, al territori de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Doncs molt bé. Bon dia a tots i a totes, comencem aquest Ple extraordinari i li demanaria a
la Sra. Secretària que abans de donar lectura a l’ordre del dia poguéssim comprovar la
presència de tots els regidors i regidores. Quan vulgui Sra. Secretària.

A continuació la presidència obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els/les quals confirmen la seva presència i el lloc on es troben.
Comprovada, així mateix, l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.

I. PART RESOLUTÒRIA.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 1 de l’ordre del dia.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
ORGÀNIC DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. AJT/47054/2020

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no hi ha cap explicació per part del govern doncs donaríem pas a tots els grups
polítics si volen fer ús de la paraula.
Per part del Partit Popular. Si els hi sembla, recordo a tots, tal i com han fet la Sra. Lozano i
el Sr. Toni Garcia i també el Sr. Belver, han demanat la paraula pel xat. El Sr. Fran Belver
entenc que vol fer algun comentari inicial.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí Alcaldessa, molt breument. Tal i com vam explicar a la comissió informativa, aquest
dictamen de modificació del reglament de govern l’únic objecte que té és que en el moment
en que vam modificar el règim de l’ajuntament com a municipi de gran població es van
establir una sèrie d’òrgans dins de l’organització municipal i dins d’aquests òrgans estava
l’òrgan de gestió tributària i el posàvem de manera, diguéssim, o quedava establert de
manera fixa en l’organització municipal.
La modificació el que ve a fer és establir que aquest òrgan hi serà o no hi serà en funció de
la decisió del Ple i prenem aquest acord en aquest moment perquè com veurem en
dictàmens posteriors fem una delegació de gestió de tributs en la Diputació i llavors seria en
aquest moment que aquest òrgan deixés d’existir, però que si en un futur s’hagués de tornar
a crear ho podria fer el Ple, com es va fer en el seu moment inicial.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Consten dues paraules, no sé si hi ha algú més. Em consten la Sr. Lozano i el Sr.
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Garcia, Toni Garcia. Sra. Esplugas, li recordo com s’ha de fer. Per fer la petició, si prem a
participants, li sortirà la possibilitat d’aixecar la mà, d’acord? Doncs quan vulgui.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Molt bé. Jo mateixa, no? Antes de empezar el Pleno quisiera referirme a la sentencia de
inhabilitación del President Torra porque representa una victoria para todos los demócratas.
Gana la democracia, gana el estado de derecho y en consecuencia gana la necesaria
neutralidad que deben tener las administraciones en periodo electoral.
En cualquier caso, creemos tal y como es, no es una sentencia en contra de Cataluña, ni de
la institución de la Generalitat, sino que es en contra de un presidente irresponsable que en
periodo electoral pues decidió que colgaba una pancarta y no respetar así la ley electoral, ni
representar la neutralidad de todos los espacios públicos. En cualquier caso si alguien está
devaluando la institución y la presidencia de la Generalitat son los propios presidentes
porque además vamos a menos. En el caso de Mas fue inhabilitado por dinero, en el caso
de Puigdemont fue inhabilitado por dar un golpe de estado y ahora finalmente, ya
directamente pues el President Torra ha sido inhabilitado por negarse a retirar una pancarta,
por tanto nosotros estamos a favor de esta sentencia.
Y respecto al primer punto del orden del día, nosotros desde el Partido Popular votaremos a
favor. Es una modificación necesaria para llevar a cabo pues todo el engranaje respecto al
tema de los tributos y por tanto estamos de acuerdo y votamos a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Pel que fa al dictamen número 1, L’Hospitalet en Comú Podem vam
votar favorablement al passat Ple la delegació de les funcions de gestió, liquidació,
inscripció i recaptació de l’IBI i l’IAE a favor de la Diputació de Barcelona amb la lògica
conseqüència de que aquesta delegació implicava doncs que decaigués la capacitat de
gestió efectiva sobre aquests tributs a càrrec de l’organisme de gestió tributària donat que
no és possible exercir la mateixa mitjançant cooperació interadministrativa.
Ara bé, el que aquí se’ns porta a consideració és quelcom molt diferent al plantejament
inicial, si més no al plantejament que es va explicitar en aquell Ple, el que es sotmet a
aprovació inicial és la supressió de l’organisme de gestió com a resultat d’una delegació
amplíssima de l’exercici de la gestió en matèria tributària traspassant competències a
tresoreria i creant una vicetresoreria a aquest efecte.
El grup municipal de L’Hospitalet en Comú Podem plantejarem diversos dubtes i objeccions
respecte a la proposta de delegació general que tractarem els punts quatre i cinc de l’ordre
del dia i la proposta de modificació del Reglament Orgànic està directament vinculada amb
aquesta proposta de delegació general respecte a la que ja ens pronunciarem oportunament
més endavant al llarg d’aquest mateix Ple.
Per tant L’Hospitalet en Comú Podem volem ser conseqüents amb la decisió adoptada al
Ple anterior i per tant estem d’acord en delegar l’IBI i l’IAE limitant les matèries objecte de
tasca de l’organisme de gestió però no compartim la nova i general delegació que se’ns
planteja i per tant tampoc podem votar favorablement la supressió de l’organisme. Moltes
gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Alcaldesa. Bueno, esta modificación del reglamento obviamente es obligada
por la gestión tributaria al cederla a la Diputación, pero vamos esta delegación implica la
disolución del organismo de gestión tributaria del Ayuntamiento de L’Hospitalet y de las
pocas funciones que quedan ahí, esas pocas que las asuma el tesorero como si L’Hospitalet
fuese un municipio de 3.000 habitantes, eso no acabamos de entenderlo. Les recuerdo que
en los años noventa este ayuntamiento asumió de la Diputación la gestión de los tributos y
30 años más tarde se reconoce una incapacidad de la gestión y se les devuelve, parece ser
¿no? Se desprende de lo que leemos.
Mire, es verdad que nos gusta mucho sacar pecho de que somos una ciudad importante, la
segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes, eso es cierto y oiga, y luego
delegamos competencias quizás las más delicadas, ¿no?. Da la sensación de que solo
queramos quedarnos con las competencias que son más agradecidas, en fin, repartir
dinero, es decir subvención aquí, subvención allí, eso a todo el mundo le gusta pero
entendemos que un ayuntamiento como el de L’Hospitalet, que no es un ayuntamiento
cualquiera en cuanto es a la representación que tiene como ciudad a nivel de Cataluña y de
España pues debería tener capacidad de sobra y no dudo que la tiene porque de hecho lo
ha estado haciendo durante muchos años, haciéndolo razonablemente bien.
Mire, si vaciamos la gestión de este ayuntamiento muchos ciudadanos se preguntarán qué
sentido tiene que esta administración esté ahí, para eso directamente cedemos todas las
competencias y nos limitamos a ser un distrito de Barcelona, si es que no lo entendemos,
¿no? Nosotros creemos que la capacidad que tiene este ayuntamiento es suficiente como
para poder llevar a cabo esa gestión. No estamos de acuerdo. No obstante, vamos a ver
qué pasa porque luego hay todavía posibilidades de hacer cosas y recursos, no es una
votación definitiva, así que lo que haremos será abstenernos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Com fem a cada Ple, començarem la nostra intervenció
reclamant la llibertat dels presos polítics i també el retorn dels exiliats i també volem
manifestar el suport a tots aquells ciutadans que en aquests moments estan protestant als
carrers de Barcelona contra aquesta monarquia corrupta i també des d’aquest grup
municipal voldríem manifestar el nostre rebuig a la injustícia espanyola que es nega a
reobrir la investigació de l’assassinat de Pedro Álvarez a mans d’un policia. A la nostra ciutat
en aquests moments continua en llibertat el policia que va matar, va assassinar a Pedro
Álvarez, per tant tot el nostre suport a la seva família i sobretot als seus pares, al Juanjo i a
la Carmen.
Sobre el punt número 1, el nostre grup s’abstindrà. És un tràmit administratiu doncs d’obligat
compliment per si es volen delegar la gestió de tributs a d’altres administracions. Nosaltres
des d’aquest grup municipal compartim que es pugui cedir la gestió de tributs a d’altres
administracions, però no tots els tributs que ens portaran en aquest Ple. Per tant el nostre
grup municipal s’abstindrà en aquest punt.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Aixeco la mà, el que passa és que no sé perquè es puja i es baixa la mà però sí, sí, si em
permet Alcaldessa, molt ràpid.
Algunes coses que s’han dit que crec que s’han o deuen estar mal expressades, estava
repassant la literalitat de l’acord. Aquí no es suprimeix l’organisme de recaptació, es
suprimeix l’òrgan. L’òrgan és una persona que té la titularitat de l’òrgan, res més. La gestió,
la titularitat continua essent municipal. La gestió o una part de la gestió és el que es cedeix
d’alguns tributs, dels altres tributs la gestió queda complerta encara pel Ajuntament. Això ho
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discutirem segurament o ho parlarem després i respecte d’algunes de les qüestions que
s’han plantejat, em sembla que era la Sra. Núria Lozano que deia que fem un traspàs de la
tresoreria, no, no, la tresoreria no es traspassa, això no ho diu enlloc.
No cedim competències, insisteixo, i deia el Sr. Miguel García, home, si anem buidant de
contingut aviam si al final quedarem com si fóssim un districte de la ciutat de Barcelona. Si
vostè es mira en el mapa de la demarcació de Barcelona veurà que el 90%, dic el 90 a voleo
eh, però molt majoritàriament les ciutats grans de la demarcació de Barcelona tenen cedida
la gestió a la Diputació i això és així perquè com també diuen vostès moltes vegades hem
de ser el més eficients possibles les administracions, per tant, en aquests moments
nosaltres per poder atendre com cal tota l’administració, havíem de fer una despesa
important si més no en tema de software, de programes i de sistemes informàtics, per poder
adaptar-nos a la nova realitat.
Després pensin que a l’àmbit de gestió tributària del departament, del servei de gestió
tributària de l’Ajuntament de Barcelona, perdó, de gestió tributària de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, des de l’any 2012, 2011-2012 que va començar la no possibilitat de taxa de
reposició s’ha reduït un 50% dels seus efectius, no hem pogut reposar tots els funcionaris
que han marxat i per tant davant d’aquesta realitat el que hem fet és primer parlar del model,
veure quina és la gestió més eficient, veure com som capaços d’oferir el millor servei als
ciutadans, però també de ser els més eficaços i els més eficients a l’hora de gestionar els
tributs, de gestionar els padrons i de poder atendre en les millors condicions possibles als
ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet.
Això ho veurem després en els altres dictàmens, en les dictàmens 4 i 5, jo crec que estem
avançant una mica el debat però el que aquest punt en concret és, segurament en
ordenació a lo millor hauria d’haver anat al final, és igual, però és conseqüència d’aquells
altres dos, si no féssim els altres dos dictàmens, segurament aquest no el portaríem a
debat, per tant mantenim la plena decisió i la plena gestió com ajuntament, les decisions del
què i el com es cobra des del punt de vista tributari de taxes, continua residint en el govern
municipal per tant és decisió municipal, és decisió d’aquest ajuntament, no és un problema
d’incapacitat de gestió, és un problema d’eficiència en l’ús dels recursos públics. Entenem
que la Diputació de Barcelona té una estructura molt consolidada, molt formada, i ni que
sigui per economia d’escales, el fet de que ells s’encarreguin de la recaptació, ja la fa
d’entrada més eficient, i aquest és l’objectiu fonamental pel qual es fa aquesta cessió.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. A veure tinc dos peticions de paraula del mateix grup, no sé si... Sr. Rainaldo i Sr.
García, no sé... Sí, Sr. Rainaldo o Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
¿Hola? ¿Sí? ¿Me oyen ahora? Sí, me comentaba Rainaldo que como él va a desarrollar el
punto 4 y 5 que quería contestar él a lo que ha dicho el Sr. Fran Belver. Así que le cedo la
palabra.

SRA. ALCALDESSA
No hace falta que la ceda, la podía haber pedido directamente él. Sr. Rainaldo.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SR. RUÍZ NARVÁEZ (Cs)
Muchas gracias Presidenta. Bueno era en relación a unos datos que ha facilitado el Sr. Fran
Belver y que no se ajustan exactamente a la realidad. Comentaba que los municipios de
nuestro entorno y más o menos los de nuestra envergadura, pues más o menos el 90%
habían cedido los tributos y algunos ingresos a la Diputación y no es verdad.
Los puntos 4 y 5 ya los desarrollaré y los pondremos en comparación con municipios como
Sabadell, como Terrassa y como Badalona que son los tres municipios que son municipios
de más de 200.000 habitantes. Podríamos entrar también los municipios de más de 100.000
habitantes que no han cedido, algunos han cedido la recaudación ejecutiva, otros han
cedido la recaudación tanto en vía ordinaria como en vía ejecutiva, pero muy pocos han
cedido la gestión y nosotros cedemos la gestión, la recaudación tanto en vía voluntaria
como en vía ejecutiva y lo cedemos de la casi totalidad, no, todos los impuestos y la
mayoría de los ingresos municipales, no algunos, no, la mayoría, todos, yo diría que todos,
pero vamos, hay alguna tasa que no y hay algún precio público que no pero todos los
impuestos, ya lo comentamos luego, no hay ningún problema, ya entraremos.
Y en relación con la tasa de reposición, hombre, seamos un poquito más estrictos, ¿sabe
qué pasa? La tasa de reposición se viene regulando en los presupuestos generales del
Estado desde el año 2009, gobernando Zapatero. En el año 2009 fue el 30% la tasa de
reposición. En el año 2010 ya se bajó al 15% de reposición gobernando el Sr. Zapatero. No
atribuyamos la responsabilidad a quien no le corresponde, que cada uno asuma la suya, es
decir, esas limitaciones vinieron como consecuencia de la crisis económica y la aceptó todo
el mundo y nadie la criticó. Ahora no vayamos tirando solo el peso de la responsabilidad en
un partido, tanto el PP como el PSOE estuvieron ajustando los presupuestos y la tasa de
reposición en función de las necesidades que creían ellos convenientes para las
administraciones, que era mentira, las necesidades de la administración eran superiores.
Bueno, ya está, nada más, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. No le quería interrumpir Sr. Rainaldo pero debe tener algún contacto con el
micrófono que hace mucho ruido cuando está hablando. Lo digo que se prepare para los
puntos 4 y 5 para intentar que no haga tanto ruido. Muchas gracias.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 1 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat següent:
15 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 12 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació; adoptant-se,
amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“VIST que el règim d’organització i funcionament dels municipis de gran població es troba
regulat al Títol X, arts. 121 a 138, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
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règim local (LRBRL en endavant) introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
modernització del govern local i que, en concret, el capítol III, arts. 133 a 137, regula la
gestió econòmic-financera dels municipis de gran població.
ATÉS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 d’octubre de 2011, va aprovar inicialment
el Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, el qual
va ser aprovat definitivament sense al·legacions i publicat al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona (BOPB) de 12 de gener de 2012, modificat per acord del Ple de 23 de juliol de
2013, publicat al BOPB de 4 de novembre de 2013 i que, en concret, al capítol II del Títol III,
arts. 30 a 34, regula els òrgans de gestió econòmic-financera de l’Ajuntament.
VIST que l’art. 135 LRBRL habilita al Ple dels ajuntaments per a crear un òrgan de gestió
tributària responsable d’exercir les competències que la legislació tributària atribueix a
l’Administració Tributària Local. Aquest òrgan és de creació potestativa per part del Ple, però
un cop creat queden adscrits al mateix la funció de recaptació i el/la seu/va titular.
VIST que, si el Ple no decideix la creació de l’òrgan de gestió tributària, l’article 134 LRBRL
estableix que les funcions pressupostàries, de comptabilitat, tresoreria i recaptació seran
exercides per l’òrgan o òrgans que es determinin en el reglament orgànic municipal.
VIST que l’article 133 de la Llei 39/2005, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques (LPACAP), en relació a la participació dels ciutadans en els
procediments d’elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments, estableix que amb
caràcter previ a l’elaboració de l’avantprojecte de reglament, s’ha d’obrir un període de
consulta pública en el web municipal per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions mes representatives potencialment afectats per la futura norma. Si bé
l’apartat 4 de l’article configura de manera potestativa aquest tràmit pels cas de normes
organitzatives.
VIST que l’article 132 de la Llei 39/2015, determina que les administracions públiques faran
públic un pla normatiu que haurà de contenir les iniciatives legals o reglamentàries que
hagin de ser elevades per a la seva aprovació l’any següent.
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió de 11/12/2019, va aprovar el pla normatiu
anual per a l’exercici 2020, modificat per acord del 30/09/2020, per incloure la modificació
del reglament orgànic de govern i administració.
VIST que la Junta de Govern Local, en sessió de 30/09/2020 va aprovar el projecte de
modificació del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple (LH 26/2020), que consta a l’expedient.
VIST que l’article 123.1.c) de la LRBRL atribueix al Ple la competència per aprovar i
modificar els reglaments de naturalesa orgànica.
VIST que l’article 123.2 de la mateixa norma estableix que es requereix el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple per a l’aprovació dels reglaments
orgànics.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació del Reglament de Govern i Administració
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de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat vigent en el sentit següent:
1) Modificar l’apartat primer de l’article 30 del Reglament, que queda amb la
següent redacció:
“1. Són òrgans de gestió econòmic financera de l’Ajuntament: l’Òrgan de
Programació i Pressupostos, la Tresoreria Municipal i l’Òrgan de Gestió Tributària
quan així ho acordi el Ple municipal de conformitat amb l’article 135 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local”.
2) Afegir una Disposició Addicional 3 amb el següent contingut:
Cas que l’organització municipal no compti amb l’Òrgan de Gestió Tributària, no
seran d’aplicació les previsions dels articles 32 i 33 d’aquest Reglament, resultant
d’aplicació les previsions següents:
a.

b.

c.

La Tresoreria Municipal restarà directament adscrita a l’Àrea competent per raó
de la matèria segons es determini a la corresponent resolució organitzativa de
les Àrees municipals.
La Tresoreria Municipal portarà a terme necessàriament les funcions de
recaptació de conformitat amb el que determina l’article 134 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. Així mateix li
correspondran la resta de les funcions que li atribueix l’article 196 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 5 del Reial Decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local
amb habilitació de caràcter nacional.
La funcions de naturalesa tributària, distintes a la gestió d’ingressos,
correspondran a la Tresoreria Municipal, si no s’atribueixen organitzativament a
altre òrgan o servei.

SEGON.- Sotmetre el text del reglament a informació pública per termini de 30 dies hàbils
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat i al tauler d'anuncis de la Corporació als efectes que durant el
termini d’exposició pública es puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. Així mateix
l'aprovació inicial del reglament es publicarà a un diari dels de major circulació de la
província i a la pàgina web municipal.
TERCER.- Pel cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin suggeriments ni
al·legacions, el text del reglament s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou
acord. En aquest supòsit es procedirà a fer pública l'aprovació definitiva del reglament i es
donarà compte a la Subdelegació del Govern a Barcelona i a la Direcció General
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya als
efectes previstos a l’art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local; i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des d’aquesta comunicació, de
conformitat amb el que determina l’art. 70.2 de la Llei 7/1985, es procedirà a la publicació
del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es
trametrà ressenya al Diari Oficial de la Generalitat que faci referència al BOPB en el qual
hagi estat publicat el text íntegre.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència i al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, per tal que, de manera indistinta, adoptin els
actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
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del punt 2 de l’ordre del dia.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS
ACORD 2.APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020, COM A MESURA PRESSUPOSTARIA DERIVADA
DE L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA EN LA LIQUIDACIÓ DE
L’EXERCICI 2019 I DEL PLA ECONOMIC-FINANCER 2019-2020 VIGENT.
AJT/45065/2020

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Em demana la paraula el Tinent d’alcalde, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa, molt ràpid. Malgrat que ja també ho vam comentar a la comissió
informativa, avui el que portem és fruit del pla que vam tenir que fer en el moment de que es
va trencar la regla de la despesa de l’any 2018 amb el seu exercici 2019 que ja vam fer, van
quedar pendents d’aplicar algunes retencions de crèdit, aquestes retencions de crèdit són
les que ara a requeriment de l’AIREF i en compliment d’aquell pla econòmic-financer pels
anys 2019 i 2020 quedava per fer, per tant fem una retenció de crèdit d’un milió d’euros
sobre els crèdits ja pressupostats diguéssim però no disposats durant aquest exercici, i tot
això ho fem, i ho parlàvem a la comissió informativa, a l’espera de veure què passa amb
aquest decret o llei que tregui el govern central respecte del període transitori o d’excepció
que es vol instaurar tant pel que fa als temes de la regla de la despesa, com de no
generació de dèficit, i per tant de la llei d’equilibri financer i pressupostari.
Com no sabem què dirà allò, nosaltres complim amb el que hem de complir, que és fer la
retenció de crèdits a expenses de que amb posterioritat pugui haver una norma que deixés
sense efecte aquesta necessitat. Si fos així, ho modificaríem i si no és així ja tenim pres
l’acord i faríem la retenció de crèdit a les partides que s’indiquen a l’acord.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Només tinc constància d’una paraula del Sr. Toni Garcia. Per tant entenc, ara em
demana la Sra. Lozano. Jo demanaria a tots els grups que, a veure, quan la Sra. Secretària
faci lectura si saben que han d’intervenir que ja demanin la paraula per ordenar el debat i
anar una mica més àgils. Ara em consten tres paraules, per tant començarem per la Sra.
Lozano. Sra. Lozano.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies. Havia utilitzat l’eina de la maneta, però es veu que no havia pitjat prou bé el
botó. Ja disculparan. Bé, el que se’ns proposa, tal i com deia el Sr. Belver, és que en
atenció a l’incompliment de la regla de despesa, fem aquesta retenció no només per l’import
corresponent a l’incompliment del pla econòmic-financer en un import de més de 600.000
euros, si no a més a més com donada la incertesa de l’impacte final de la pandèmia de la
COVID-19 sobre les finances municipals, s’acordi la no disponibilitat de crèdits per un total
d’un milió d’euros.
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Ja coneixen vostès la posició de L’Hospitalet en Comú Podem respecte a la regla de
despesa i la inhumanitat de que en un moment com l’actual, ajuntaments com el de
L’Hospitalet que disposen de romanents, no només no puguin destinar aquests romanents,
més enllà del 20% del superàvit d’exercicis anteriors, a atendre la situació d’emergència,
sinó que s’hagin de retenir crèdits destinats a tot un seguit de conceptes que són activitats
en alguns casos que ens assemblen absolutament fonamentals en una ciutat amb una
densitat de població com la nostra, en què els espais públics, també en temps de pandèmia,
i les activitats al seu marc esdevenen una qüestió doncs pràcticament de salut pública.
Precisament per això no acabem d’entendre, que després de que l’anunci del Gobierno, en
atenció a la situació per la pandèmia, de modificació del sostre de despesa no financera
amb un increment de prop de 200.000 milions d’euros i la suspensió de les regles fiscals per
2020 i 2021, i per tant amb un objectiu de dèficit que seria no vinculant de no excedir del
2,2% ens apressem a acordar la no disponibilitat de crèdits.
Som perfectament conscients de la normativa vigent eh, ja m’avenço al que ens dirà el Sr.
Belver, però particularment aquest mes en que existeix previst un Ple ordinari, no entenem
la urgència per a acordar en un Ple extraordinari la no disponibilitat sense donar, com a
mínim, marge fins a finals de mes a l’entrada en vigor de les mesures anunciades, per no
haver de retenir els crèdits que s’identifiquen als expedients que formen aquest dictamen.
En base a l’expressat anteriorment L’Hospitalet en Comú Podem manifestarem el nostre
posicionament d’abstenció respecte aquest segon punt de l’ordre del dia.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, muchas gracias. Bueno, una vez más volver a decirle aquí al Sr. Toni Garcia que la
libertad de expresión no le legitima ni a él ni a nadie para proferir insultos y hablar de
monarquía corrupta y demás. Es cierto que él podrá tener una forma de ver las cosas y la
podrá manifestar, pero no legitima para ir profiriendo permanentemente lo que hace, insultar
y decir aquí, como digo, soltar sapos y culebras por la boca, que es lo que suele hacer,
criminalizar a todo el mundo erigiéndose en un jurado y en un juez y evidentemente
haciendo cosas que creo que no ayudan nada a la convivencia y demás, y utilizan el Pleno
para estas cosas y decirle una vez más que no hay presos políticos, se lo diré cada vez que
toque, cada vez que lo diga, ya se lo dije que en España lo que hay son condenados por
haber intentado un golpe de estado y están ahí después de un juicio y huidos de la justicia,
como digo, miserablemente metidos en un maletero de un coche. No hay presos políticos, la
democracia española lo que hace es condenar a los delincuentes y los que están en la
cárcel es porque se ha demostrado en un juicio que han cometido, lo que han cometido,
algo gravísimo, un atentado contra la Constitución y contra el estado de derecho y la ley y
demás. Así que se lo reiteraré cada vez que él lo diga.
En cuanto al punto número dos, votaremos a favor porque es lo que marca la ley aunque
hemos de ver cómo queda la regla de gasto con el anuncio hecho por el gobierno de
suspender las reglas fiscales para este año y el siguiente. En todo caso, por mucho que se
suspendan las reglas fiscales, el principio de prudencia financiera lo hemos de seguir
teniendo presente porque al final quien acaba pagando los gastos de la habitación son los
ciudadanos y aunque votamos a favor de este acuerdo no podemos dejar de dar un toque
de atención por el incumplimiento de la regla de gasto por parte del gobierno municipal que
nos obliga a bloquear 600.000 euros de los presupuestos.
Obviamente la diferencia hasta el millón de euros motivada por la crisis generada por el
COVID no merece ningún tipo de reproche, al contrario, estamos absolutamente de acuerdo
así que como les he dicho, votaremos a favor porque así lo entendemos y consideramos
que en este caso pues se corresponde el voto a favor con lo que nos está proponiendo el
gobierno. Gracias.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Dir que la monarquia és corrupta no és cap insult, és una
realitat i en aquest Ple l’únic que insulta i ho estem veient en cada Ple quan diu tontorrón,
diu imbècil a regidors i regidores d’Esquerra Republicana, és el Sr. Miguel García, que ja
estem veient una altra vegada interrompent intervencions de regidors d’aquest grup
municipal sense que l’Alcaldessa doncs una vegada més no digui res. A la presó hi ha
persones honestes, és a dir, presos polítics cosa que el Sr. Miguel Garcia no és honest, no
ho és gens.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya en aquest punt número 2 nosaltres
votarem en contra. És un punt doncs en que la creació de pressupostos del 2019 per un
incompliment com ens deia el Fran Belver de la regla de la despesa, des del nostre grup
municipal creiem que aquesta regla de la despesa no hauria de tenir vigència en l’actual
context de crisi social i econòmica que estem patint i com hem dit diferents vegades i hem
aprovat també diferents mocions en aquest Plenari, hem de ser capaços d’utilitzar els
romanents per fer polítiques al servei de les persones.
Avui aquest dictamen que avui porten ens el podríem deixar sobre la taula perquè en
principi esperem que aquest decret famós entri en vigor el màxim aviat possible i per tant
faria una petició al govern de la ciutat que el deixés sobre la taula per si hi ha aquesta
modificació, perquè a més aquesta retenció de crèdits el que acaba fent també és retallar
doncs serveis dirigits a la ciutadania i a la millora de la nostra ciutat. Quan hem vist les
partides d’aquestes retencions són partides que van dirigides a millorar els nostres barris
com és l’àmbit del pla integral blocs de La Florida, el manteniment de les zones verdes, el
servei de convivència i ciutadania, el servei de podologia per la gent gran, el manteniment
de zones d’esbarjo i de salut, i també els òrgans de defensa de la ciutadania, per tant
nosaltres votarem en contra però faríem la petició a l’equip de govern que el deixés sobre la
taula a l’espera d’aquest decret.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí Alcaldessa per aclarir alguna qüestió. El termini per aprovar aquesta no disponibilitat de
crèdits era el 30 de juny, a la vista que estàvem en estat d’alarma es va prorrogar fins el 30
de setembre. Com vostès saben, evidentment el 30 de setembre, en el Ple de setembre no
ho vam aprovar i fruit de que no l’aprovéssim va fer que tant l’òrgan de tutela financera com
l’AIREF ens han requerit perquè prenguem aquest acord.
Podem estar d’acord o no estar d’acord però nosaltres a diferència d’altres, fem cas a les
lleis llavors sembla una mica sorprenent Sr. Antoni Garcia que vostè ens digui que no està
en absolut d’acord i que sigui l’òrgan de tutela financera del Departament d’Economia que
dirigeix el Vicepresident Aragonés qui ens està demanant que prenguem aquest acord i que
vostè voti en contra. Jo estic més d’acord amb vostè que amb el Sr. Aragonès, ja li dic, jo
preferiria no prendre l’acord però posats a preferir, preferència per preferència, el que al final
sempre com a decisió de govern i amb responsabilitats, i aquesta és una diferència no
menor, habitualment eh, perquè una cosa és fer un “pour parler” i una altra cosa és assumir
responsabilitats. Quan em toca assumir responsabilitats, tenim el costum, com a mínim des
del PSC d’intentar en la mida del possible i en funcions de la nostra responsabilitat de
govern de complir les lleis.
Per tant si a mi el conseller, el Vicepresident Aragonés em diu que en virtut de la llei haig de
prendre un acord sota la meva responsabilitat i atenent a la seva instrucció, ho faig. Es pot
opinar que és un defecte, nosaltres entenem que és una forma de fer.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, lamento tener que volver a contestarle al Sr. Toni Garcia porque él piensa que aquí en el
Pleno puede utilizar todos los disparates que él quiera, llamar corrupta a la monarquía como
si estuviera condenada, que no lo está, llamar deshonesta a mi persona permanentemente y
ya le he dicho muchas veces que si considera que soy deshonesto en algún caso y tal que
asista a los tribunales, que vaya y se deje de decir bobadas aquí y criminalizar a otros
miembros del propio gobierno aquí sin darle la presunción de inocencia, hacer
permanentemente lo que hace, confrontación que es de lo que viven estos señores
especialmente señores como este y les digo señores porque tengo más respeto que él.
Y en cuanto lo que dice que yo falto al respeto y digo tontorrón, ya lo expliqué, no le dije
tontorrón yo a este señor, aunque creo que lo que ha hecho después sí que es de
tontorrones coger y mandar eso a un periódico para que publiquen algo que yo creo que
tiene una importancia relativa y que en eso no tendríamos que estar, tendríamos que estar
en defender a los vecinos y vecinas, pero en cualquier caso ya le expliqué a este señor que
no me refería a él, esa palabra me salió y se ve además en el vídeo. Sí que creo que es un
gesto de tontorrón hacer eso, ahora eso no quiere decir que sea tontorrón el hombre, pero
es un gesto de tontorrón y de bobo.
Mire, Sr. Toni Garcia, usted se pasa la vida criminalizando a la gente y haciendo de juez y
de parte en las cosas y viviendo del enfrentamiento. Yo no le voy a permitir que usted
criminalice a nadie ni miembros del gobierno ni personas, lo que usted tiene que hacer es
oiga pues ir al juzgado y menos cacarear, menos cacarear, se pasa usted la vida
sembrando la duda de la honestidad sobre las personas, sobre mí lleva mucho tiempo
haciéndolo y no es capaz de ir al juzgado.
Haga el favor de comportarse como una persona civilizada y dejar de utilizar el Pleno para
el enfrentamiento que es lo que le gusta a usted, es de lo que viven ustedes y ese
movimiento que han puesto en marcha. Así que les ruego que de una vez por todas
rectifique en su actitud de confrontación y utilice el Pleno para lo que esperan los vecinos,
para hablar de sus problemas que se necesitan resolver. No siga por ese camino Sr. Toni
Garcia, que no es un buen camino.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, continuarem parlant de problemes de la ciutat i deixarem de banda totes
aquestes amenaces del portaveu de Ciutadans.
Cal reconèixer que hi ha una habilitat evident del portaveu del grup socialista d’aquesta
ciutat que és d’inculpar al Sr. Pere Aragonés de la situació de que avui els ajuntaments no
puguin tenir els seus estalvis per fer polítiques al servei de la ciutadania, per pal·liar aquesta
crisi social i també és d’inculpar al Sr. Pere Aragonés de que és culpable de la regla de la
despesa.
La regla de la despesa és una eina estatal, és a dir, de si els romanents no es poden utilitzar
als ajuntaments és degut a l’Estat espanyol i sobretot al govern, vull dir governat pel PSOE
que deia i es vantava des del primer dia que faria que aquests romanents fossin utilitzats
pels ajuntaments per promoure polítiques socials.
Doncs no és així i nosaltres votarem en contra i posem de manifest una vegada més, és a
dir que estem en contra d’aquesta regla de la despesa en un moment de context de crisi
social i econòmica que està afectant als nostres veïns i veïnes i també posem de manifest
que cal que els diferents estalvis dels ciutadans, els romanents que té aquest ajuntament
també puguin ser utilitzats per combatre aquesta crisi, i no ataquin a la Generalitat de
Catalunya perquè la Generalitat de Catalunya no ha fet aquesta llei, l’han fet vostès, des del
govern de l’Estat espanyol.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Bé, Sr. Toni Garcia, jo no he atacat a la Generalitat ni l’he responsabilitzat de res,
simplement l’he dit que el departament del Sr. Aragonés ens ha requerit a que complíssim la
llei i és el que hem fet, complir la llei perquè tenien raó, ens estaven requerint i ens estaven
demanant que complíssim la llei i és el que hem fet.
Escolti’m, és que nosaltres assumim la responsabilitat. Vostè em diu, nosaltres no estem
d’acord amb la regla de la despesa, ni nosaltres tampoc. Jo tampoc estic d’acord amb la
regla de la despesa i ho hem dit cinquanta mil vegades, ni estem d’acord amb la llei
d’estabilitat pressupostària que ens obliga als ajuntaments. No hi estem d’acord, però una
cosa és no estar d’acord i una altra cosa és assumir les responsabilitats, no complir la llei,
és que aquí és on no fem les diferències, perquè si aquí cadascú fa el que li sembla bé,
diguéssim que els poders legislatius facin lleis i jo ja miraré quines m’agraden i quines no
m’agraden, les que m’agraden les compleixo, les que no m’agraden no les compleixo i
després quan per no complir la llei això té conseqüències, culpo al que va fer la llei. No, no,
escolti, si vostè incompleix la llei, assumeixi la seva responsabilitat i si incomplir la llei el
porta a condemnes per la via judicial, les assumeix.
El que no pot ser és dir no, aquesta llei no m’agrada, no la compleixo, em donen una
instrucció, m’avisen tres vegades i jo dic: “que aquest a mi, quien es éste para decirme a mí
lo que tengo que hacer”. Doncs miri, així és la vida. Quan vostès fan lleis a la Generalitat
aquest ajuntament hi ha moltes vegades que no està d’acord, però no incompleix ni una, les
complim totes i si no les complíssim el govern de la Generalitat ens ho reclamaria i faria ben
fet i nosaltres assumiríem la responsabilitat. El que estem fent és assumir la responsabilitat
respecte d’una legislació amb la que no estem d’acord, ara tenim la responsabilitat de
governar i prendre decisions i per tant el que fem és complir la llei, malgrat que no estem
d’acord amb la norma que ens obliga.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ha quedat suficientment debatut aquest punt, falta el posicionament del grup
del Partit Popular que no ha expressat...

SRA. SECRETÀRIA
Una cuestión de orden, una cuestión de orden Sra. Alcaldesa. Em sembla que hi ha sobre la
taula una proposta de deixar sobre la taula el punt, formulada per Esquerra Republicana.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
No la deixaríem sobre la taula, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
No, no, de conformitat amb l’article 45.4 del Reglament Orgànic del Ple, quan la proposta no
ve del proponent, s’ha de sotmetre a votació la retirada, prèviament a la votació del punt.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, no pateixi que ara farem el posicionament. Hi ha vots en contra de que es
quedi sobre la taula aquest punt? El Partit dels Socialistes de Catalunya, el Partit Popular,
Ciutadans i per part de L’Hospitalet en Comú entenc que o votaria a favor o s’abstindria.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nos abstenemos.
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De conformitat amb l’article 45.4 del Reglament orgànic del Ple, previ a la votació de l’acord,
se sotmet a votació la proposta del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, de deixar l’acord sobre la taula, el punt numero 2 de l’ordre del dia, resulta
rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío
del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito,
M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; amb 3 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en
el moment de la votació.
A continuació la Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 2 de l’ordre del
dia, que s’aprova amb el resultat següent:
19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; amb 3
vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots en contra dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
El ple municipal en sessió de 30 d’abril de 2019, va aprovar el Pla econòmic i financer 20192020 (PEF 2019-2020) derivat de l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018. El PEF 2019-2020 va ser aprovat per Resolució de data
22 de maig de 2019, per la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, que te atribuïdes les competències en matèria de tutela financera dels ens
locals.
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, per resolució
núm.2247/2020, de 21 de febrer, aprovà la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de l’exercici 2019, de la qual se’n va donar compte al Ple en sessió de 29 d’abril
de 2020.
L’informe núm. 40/22020 de la Intervenció General Municipal, de 13 de maig de 2020,
referent al recàlcul i verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,
sostenibilitat financera i regla de la despesa resultants de la liquidació del pressupost de
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l’exercici 2019 i dels comptes anuals formulats i aprovats per La Farga, GEM. SA. i la
Fundació Privada Arranz Bravo, constata que en els termes consolidats establerts per la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
l’Ajuntament ha incomplert l’objectiu de la regla de la despesa, i per tant el Pla Econòmic
Financer aprovat.
VIST l’article 25.1. a) de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, que disposa, que en el supòsit d’incompliment del pla econòmic i
financer, l’administració pública responsable ha d’aprovar la no disponibilitat de crèdits i
efectuar la corresponent retenció de crèdits, que garanteixi el compliment dels objectius
establerts per la LOEPSF.
ATES que de conformitat amb l’apartat 10 de la “Nota Informativa sobre el règim de tutela
financera dels ens locals per a l’exercici 2020” de data 28/02/2020, de la Direcció General
de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en cas d’incompliment de les
regles fiscals en el moment de la liquidació del pressupost del primer exercici del pla
econòmic financer, l’Ajuntament haurà d’adoptar mesures de gestió pressupostària per
evitar l’incompliment en el segon exercici del Pla.
Vist l’informe emès per la Cap de Servei de Programació i Pressupostos.
Vist l’informe de la Intervenció General.
ATES que, de conformitat amb el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, la declaració de
no disponibilitat de crèdits pressupostaris, correspon al Ple de l’Entitat Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
Primer.- APROVAR, en aplicació del que disposa l’article 25.1.a) de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, com a mesura derivada
de l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
i del Pla econòmic Financer 2019-2020 aprovat; i com a mesura addicional per garantir el
compliment dels objectius establerts per la LOEPSF en la liquidació de l’exercici 2020 pels
efectes negatius derivats de la pandèmia de la COVID-19, la no disponibilitat dels crèdits i la
corresponents retenció de crèdits del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, per
un import de 1.000.000 d’euros, segons documents comptables de Retenció de crèdits
compresos entre els números 200037333 al 200037351, de data 9 de setembre de 2020 i
corresponents a les aplicacions pressupostaries i imports que es detallen a continuació:
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Aplicació
pressupostaria

Descripció

Import

01 2315 227 99 00

PRESTACIÓ DE SERVEIS

25.400,00

01 9256 227 06 00

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

10.000,00

01 9322 233 00 00

ALTRES INDEMNITZACIONS

11.100,00

02 1510 227 06 02

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS

02 9203 213 01 00

REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.MAQUINARIA

25.000,00

02 9203 222 01 00

20.000,00

02 9205 216 00 00

COMUNICACIONS POSTALS MISSATGERS
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV. MAQUINARIA I PROGRAMES
INFORMATICS

02 9205 227 99 01

PRESTACIO DE SERVEIS SSII CORPORATIUS

77.000,00

02 9205 227 99 02

PRESTACIO DE SERVEIS ADEQUACIO LOPD I

40.000,00

03 1533 210 07 00

CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES I ELEMENTS D'ESBARJO I SALUT

118.000,00

03 1710 210 08 00

CONSERVACIO I MANTENIMENT ZONES VERDES

235.000,00

04 1300 227 06 00

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS

20.000,00

04 1300 227 06 05

16.000,00

04 1320 213 00 01

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS-MULTES
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO DE MAQUINARIA,
INSTAL.LACIONS

04 1321 227 99 00

PRESTACIO DE SERVEIS PROMOCIO DEL CIVISME I LA CONVIVENCIA

59.000,00

04 1340 221 99 00

21.000,00

04 1340 226 09 00

MATERIAL TECNIC
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES ORGANITZACIO SETMANA DE LA
MOBILITAT

06.3110 227 99 02

PRESTACIO SERVEIS PODOLOGIA

48.500,00

08 3300 213 00 01

REPARACIO, MANTENIMENT I CONSERVACIO MAQUINARIA CULTURA

TOTAL:

145.000,00

55.000,00

50.000,00

9.000,00

15.000,00
1.000.000,00

SEGON.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció General, per a la seva remissió a
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan de
tutela financera de les entitats locals, juntament amb la presentació del formulari de
seguiment del Pla Econòmic i Financer 2019.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia.
ACORD 3.APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2021. AJT/12430/2020

DE

LES

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa, molt breu. Ja veuen que aquest any la proposta de dictamen de la
modificació d’ordenances fiscals és molt escarida. Jo els hi diria, hi ha molt poques
alteracions, molt poques modificacions i és en virtut també evidentment de la situació en la
que ens trobem. També és evident que fem una aprovació inicial, després tindrem tot el
període d’al·legacions on podrem continuar parlant.
També han vist que habitualment quan sotmetem al Ple les ordenances fiscals on portem
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impostos i taxes, paral·lelament ve el de preus públics que es fa amb l’òrgan d’assumptes
delegats de Ple. Aquest any no ho hem fet així perquè els impostos, sí que aquells que
venen per padró han d’estar reportats i han de poder entrar en vigor l’1 de gener, els preus
públics no és necessari, en el moment que estiguin entraran en vigor i per tant no tenim
aquesta pressa, per dir-ho d’alguna manera, en fer les altres sessions.
Paral·lelament, com saben, estem treballant amb tot el tema del Pacte de ciutat que
intentarem tenir-ho enllestit el més ràpidament possible i a on, dins del consens, segur
abordarem, ja sigui o per la via d’ajuts o per algunes bonificacions que ens obligarà
segurament, arribat el cas, a fer alguna modificació de les ordenances, malgrat estiguin
aprovades durant l’exercici i per tant el que no hem volgut era condicionar o aportar coses ja
aquí que sembla que podrien generar o que generaran segur un consens en el Pacte de
ciutat, per no desvirtuar aquell pacte i que sigui producte de l’aprovació del Pacte de ciutat
que tingui impacte sobre ordenances, taxes i preus.
Per tant les ordenances que portem, el dictamen que portem a aprovació, és un dictamen,
per dir-ho d’alguna manera, de mínims on el que es modifica sobre el que s’actua, algunes
coses són d’impacte, de retruc, com incrementar el valor cadastral dels habitatges a partir
dels qual hi haurà bonificació per les famílies nombroses en l’IBI, on incrementem aquest
valor cadastral producte de l’increment de valor cadastral que es va produir via la
modificació que ens va venir de l’Estat per aquest exercici 2020.
Fem ja directament, això sí, una reducció en la taxa de recollida d’escombraries de comerç i
industrials directament ja sobre aquest acord i el que sí incrementem perquè també creiem
que hem d’enviar clarament aquest missatge amb tot el que té a veure amb la mobilitat
sostenible i amb tot el tema d’eficiència energètica i de millora de qualitat de l’aire, obeint el
conjunt d’acords que es van prenent con és a la Zona de Baixes Emissions i tot aquest
seguit d’accions que es van prenent, és l’increment per la taxa de retirada de vehicles, de la
grua perquè ens entenguem, aquells infractors o infractores que requereixin del servei de
grua municipal veuran incrementada la seva taxa, així com l’increment del preu de
l’aparcament en superfície tant a les zones blaves en general, com a les àrees verdes per
als no residents.
Aquestes són fonamentalment les modificacions que ens porta l’expedient d’aquesta
aprovació inicial d’ordenances fiscals per l’any 2021.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales
para el año 2021, el Partido Popular se va abstener en esta primera votación inicial porque
queremos presentar alegaciones para aportar propuestas que rebajen la presión fiscal de
los ciudadanos, autónomos y pequeños empresarios de la ciudad en un año 2021 que
previsiblemente va a ser muy complicado.
A nuestro entender las modificaciones que se plantean son insuficientes para ayudar a
nuestros vecinos a sobrellevar la crisis económica que estamos ya viviendo como
consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Creemos que estas ordenanzas que
ustedes hoy nos plantean, la aprobación inicial, no ayudan a las familias y a los autónomos
que hoy viven con mucha preocupación su futuro más inmediato.
El año pasado se les subió a los vecinos el IBI un 3%, aunque ustedes vinieron a este
Pleno, como decía ahora mismo el Sr. Belver que se nos dijo que se congelaba el IBI pero
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luego con la revisión catastral se incrementó el recibo en un 3%, por eso no entendemos
que en un año especialmente incierto y complicado, el recibo del IBI creemos que debería
aliviar el peso para las familias, rebajando el recibo.
Desde el PP estamos seguros de que la mejor ayuda social a los vecinos de L’Hospitalet y
la mejor manera de estimular la economía local, es proponiendo unas ordenanzas que
amplíen las bonificaciones y que permitan a las familias y autónomos afrontar el próximo
año paliando, en la medida de lo posible, los efectos que han provocado las restricciones
por la crisis sanitaria. Por ejemplo, hablamos de que el año pasado se estableció una nueva
tasa para la ocupación de la vía pública para los veladores, para los restauradores que
hasta el momento no existía porque además claro, ya pagaban evidentemente por la
instalación de las mesas y las sillas y se incorporaban unos precios. En este caso se
incorporaba pues una nueva, como decía, una nueva tasa para los elementos
complementarios como jardineras, estufas o marquesinas. Hablamos de un sector bastante
golpeado directamente por la crisis del COVID y por las normativas sanitarias,
evidentemente y creemos que este año deberíamos replantearnos pues si es necesaria
rebajar la excepción de esa tasa complementaria y la rebaja propiamente de la tasa de
ocupación pública para el año 2021.
También vemos con preocupación el hecho del incremento de la zona verde y la zona azul.
No hay duda a nuestro entender que desde el equipo de gobierno existe una cruzada en
contra del coche en la ciudad de L’Hospitalet. Ustedes retiran plazas de aparcamiento en
superficie, apostando por el carril bici, que ya nos parece bien, pero como si esto fuera
Holanda, pero ¿dónde quedan esas plazas de aparcamiento en superficie en la ciudad?
Porque el parque, el parque de vehículos que tenemos en la ciudad es el que es y no nos
podemos subir el coche a nuestra casa por tanto nosotros entendemos que no solamente
pues existe pues eso, ¿no? la eliminación de plazas en superficie, si no que las pocas
plazas que queden serán pues de zona verde y de zona azul con un incremento del 13% y
como decimos, pues eso sin aportar alternativas a la falta de aparcamiento real que existe
ya en la ciudad desde hace mucho tiempo. Además, en ese sentido, bueno ustedes en ese
sentido se están aprovechando del impuesto de circulación, como no puede ser de otra
manera, pero por otro lado en un momento en el que socialmente hay muchas familias y
muchas personas están utilizando el vehículo público para evitar contagios, por tanto la
movilidad en nuestra ciudad ha aumentado y entendemos que las propuestas de mejora en
ese sentido, para la hora de aparcar, se saldan con un incremento del 13% en la zona azul y
en la zona verde.
A nuestro entender, ahora más que nunca, debemos invertir el superávit en políticas que
inviertan, que reviertan en ayudas a nuestros vecinos y que eso comporte la descompresión
fiscal para los mismos. Entre otras muchas cosas, porque si ustedes mantienen la presión
fiscal del año pasado con la situación que vivimos ahora, el índice de morosidad crecerá.
Por tanto no entendemos como las pocas modificaciones que ustedes han planteado son
las del año pasado en un ejercicio meramente previsiblemente bueno y cómo se mantienen
este año 2021 cuando la previsión es bastante preocupante.
En cualquier caso, también queríamos preguntarle al equipo de gobierno por las propuestas
que se plantearon desde los grupos municipales con el tema del Pacto de ciudad. El Sr.
Belver lo ha comentado, entendemos que las propuestas se van a plantear, las propuestas
fiscales que hemos hecho los grupos municipales para que las ordenanzas reflejen…finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Sra. Marín. Avui es veu que els problemes tècnics seran una constant. Ja
disculparan la dificultat. Bé, quant a la proposta de modificació o a la proposta d’aprovació
inicial de la modificació d’ordenances fiscals, L’Hospitalet en Comú Podem ha realitzat una
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tasca preparatòria bastant intensa, que tindrà el seu reflex a la fase d’audiència pública,
amb algunes propostes que traslladarem en tràmit d’al·legacions i de les que és coneixedor
l’equip de govern, perquè hem volgut recollir el guant que ens va llançar el Sr. Belver al Ple
d’aprovació de les ordenances 2020, quan ens va emplaçar a fer propostes prèvies al
tràmit d’aprovació provisional.
En qualsevol cas i centrant-nos al dictamen, en primer lloc constatar que en alguns casos
podem estar d’acord en la filosofia del que es planteja, però no tant en la forma com
s’implementa. Dit això, em referiré a les propostes de modificació, objecte de debat.
Pel que fa a la modificació de l’ordenança general per adaptar-la a la normativa vigent, no
m’hi detindré particularment. Quant a la proposta de modificació de l’IBI a que es feia
referència, elevant el llindar màxim a efectes d’aplicació del tipus de gravamen diferenciat
del 10% d’immobles en funció dels usos en que estan destinats, ens sembla adequat
plantejar mesures d’aquestes característiques, donada la situació de moltes veïnes de la
ciutat, si bé ho seria encara més, si les modificacions que es produeixen, tant en aquesta
qüestió com respecte a l’elevació del valor cadastral màxim per accedir a les bonificacions
per família nombrosa, tinguessin també en compte factors de gradació en funció de la
capacitat econòmica del contribuent, així com si s’estengués a d’altres col·lectius com llars
monoparentals o monomarentals, que sistemàticament se situen entre les unitats familiars
amb major risc d’exclusió social.
En relació a la proposta de modificació de l’Impost d’Activitats Econòmiques, tenint en
compte doncs la renúncia a l’exercici de les competències delegades per l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, el Tribunal Econòmic Administratiu recomana completar la
regulació, reproduir la normativa corresponent continguda a la Llei General Tributària, per
una major seguretat jurídica en les actuacions tributàries de la ciutadania de L’Hospitalet i
trobem assenyada la recomanació, no obstant desatesa, malgrat hi ha un gran
desconeixement d’aquesta normativa tributària per part de la majoria de la població.
Igualment es recomanava la derogació de l’article 12, recomanació igualment desatesa i
que a nosaltres ens semblava lògica.
I quant a la proposta de modificació de la taxa de recollida d’escombraries, si bé una
reducció de quantia per l’impacte de la pandèmia sobre el volum d’activitat econòmica i la
incertesa sobre o respecte al moment de la seva reactivació, ens sembla un plantejament
encertat, tot i que hagués estat preferible en lloc d’una reducció idèntica per tothom del
15%, aplicar factors de progressivitat inversa, aplicant majors descomptes als locals de
menor superfície, que generalment acullen negocis amb menor capacitat de resistència.
Compartim les mesures de desincentivació de l’ús de vehicle privat, tot i que considerem
que aquests ingressos extra haurien de considerar-se de caràcter finalista, destinats a
mesures d’urbanisme tàctic que ajudin a pal·liar la nostra densitat urbana i, per tant, a
millorar la situació de salut pública de la població, així com a millores de la mobilitat a
L’Hospitalet, i seria interessant igualment destinar recursos a fer un seguiment exhaustiu,
pel que fa a la comissió d’infraccions de les regles d’estacionament per part de les
empreses de sharing, vinculades a la mobilitat, es tracti de bicicletes, patinets, motos, etc.
Per tant, malgrat el caràcter positiu d’algunes d’aquestes mesures, notem a faltar un
plantejament més agosarat, necessari donada l’excepcionalitat de la situació i L’Hospitalet
en Comú Podem considerem així mateix no deixar passar l’oportunitat d’introduir conceptes
fonamentals com la tarifació social, amb el que implica progressivitat en qualsevol
contribució ciutadana al finançament d’un servei públic municipal, ajustant el que es paga
pel servei prestat a la seva renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies
personals i/o familiars, com a model de garantia d’equitat i accessibilitat als serveis públics
essencials, des de la necessària cooperació intermunicipal, per aconseguir un sistema
d’ajuts més equitatiu i menys estigmatitzador.
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Per finalitzar, tenint en compte aquestes consideracions sobre l’aprovació provisional de les
ordenances, amb idèntica provisionalitat ens abstindrem amb l’expectativa de disposar
encara de temps per a l’evolució, concreció i aclariment d’alguns aspectes de les mateixes.
Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, muchas gracias. Mire, quiero decir antes de empezar con el punto, que en nuestro afán,
el afán del grupo de Ciudadanos está obviamente en hacer política responsable y política
útil a nuestros vecinos. Venimos a este Pleno con la firme voluntad de dejar patente eso
encima de la mesa y mucho más en los tiempos que corren, donde algunos utilizan los
Plenos como un campo de batalla partidista y no se dedican a discutir lo que realmente
interesa a los vecinos.
Dicho esto, nosotros en esa firme voluntad, verán ustedes a lo largo de esta pequeña
intervención como hay matices que abonan lo que estoy diciendo, es decir cómo ha habido
algún cambio en cuanto a ver una serie de cuestiones que ahora explicaré y que
entendemos que son buenos porque eso es hacer política útil y responsable, no utilizar
cualquier cosa para atacar a los gobiernos bueno pues por no enmendar, no darse cuenta
de la situación de extrema excepcionalidad en la que estamos e intentar hacer un campo de
batalla permanente tirándonos los trastos a la cabeza, metiendo cosas en el Pleno que nada
tienen que ver con lo que interesa a los vecinos y haciendo lo que hacen otros grupos que
es lo que acabamos de ver hace un momento.
Entonces aunque estas no son nuestras ordenanzas fiscales, eso está claro, ¿no? Pues por
eso nos vamos a abstener. Teniendo en cuenta que cabe luego hacer, de poner cuestiones
sobre la mesa que el gobierno, en cuanto a las consideraciones que veamos, puede estimar
o no o en cualquier caso dar alguna respuesta que nos pueda ser útil también y ver si
tenemos más o menos razón. En cualquier caso tenemos que ver qué hay que hacer, las
ordenanzas que desde luego tal y como está la situación excepcional alivien un poco a los
autónomos, los comerciantes y toda esta gente que ha sufrido encarecidamente y
gravemente económicamente por la crisis de la pandemia, ¿no? y por esta excepcionalidad
generada, así que realmente se tratan de unos cambios muy enormes los que hemos visto y
es posible que sea prudente que este año no realicemos grandes cambios en la política
fiscal de este ayuntamiento, aunque seguimos pensando que el tipo de gravamen del IBI es
demasiado alto respecto a nuestro entorno, siendo nuestra ciudad, mayormente, de clase
trabajadora con pisos en muchos casos, casi todos, muy humildes. Digamos que en
situaciones normales habría que bajar el IBI.
Y dicho esto, como decíamos de la política útil y responsable, para con nuestros vecinos,
sin embargo este año atendiendo precisamente a la situación extraordinaria generada por el
COVID y por prudencia con las finanzas de este ayuntamiento no vamos a plantear una
rebaja del IBI porque es cierto que vamos a recaudar menos, va a haber menos actividad
económica y el ayuntamiento se va a ver mermado en cuanto a lo que es pues temas
económicos de ingresos que va a tener por parte de muchas tasas que no se van a pagar:
tasas de construcción, tasas que se van a pedir por cuestiones que se hacen en la ciudad
permanentemente por su actividad como ciudad y se van a perder. Por ejemplo,
polideportivos me consta que han perdido un montón de dinero que estaba previsto
recaudar y eso es normal por lo que ha pasado.
Así que ante esta premisa yo creo que se impone la política útil e intentar estar ahí al lado
de quien tiene que gestionar esos recursos diciéndole, oiga, no son nuestros, nuestras
ordenanzas, pero de alguna manera podemos entender algunas de las cosas que reivindica
el gobierno en este momento. Oiga, sin criticar lo que haya que criticar, seguiremos
haciendo la oposición, dura si cabe, para poner las cosas en su sitio y entenderemos que
hay momentos donde no se trata de estar haciendo frentismo y diciendo no, como hay que ir
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en contra del gobierno tenga razón o no en este momento aunque estamos en un momento
de excepcionalidad. No, vamos a hacer política útil y responsable y es lo que intentamos,
que vamos por el buen camino, lo vamos a apoyar. Hacer política de confrontación como
hacen otros grupos no es nuestra idea, queremos hacer y lo comenté alguna vez más,
política útil.
Nos vamos a abstener en este punto, porque entendemos que hay margen de maniobra con
alegaciones que se pueden hacer y ya veremos cómo vuelve, porque podemos obviamente
hacer esta abstención efectiva y ver si así al final votamos a favor o en contra. Yo creo que
por lo que veo es probable que si nos decantamos tenga más visión de ser a favor que en
contra, pero en cualquier caso vamos a esperar y por eso ahora vamos a hacer una
abstención y sobre todo, que quede claro, la mayor voluntad de este momento tan
excepcional hacer política para ayudar a los vecinos y vecinas, no hacer política de campo
de batalla en el Pleno que es lo que parece que algunos partidos, ya lo estamos viendo en
cada sesión plenaria lo que están haciendo, política partidista y embarrando el campo de
juego todo lo que ellos quieren y por ese camino no van a encontrar a Ciudadanos, van a
encontrarse con políticas responsables que va a hacer la oposición que sea justa y sobre
todo va a beneficiar a los vecinos no a un partido, esto que quede claro. Muchas gracias.
Digo y reitero mi abstención a este punto.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Ens trobem en un context de crisi sanitària que
malauradament està provocant la pèrdua de vides humanes, però també està provocant
l’augment de les desigualtats entre persones, entre famílies i barris de la nostra ciutat, però
sobretot a la nostra ciutat.
Les ordenances haurien de ser, en un context de crisi com el que estem vivint, una eina
capaç de promoure des d’aquest ajuntament, una fiscalitat més justa. A l’anterior mandat,
Esquerra Republicana de Catalunya i el govern socialista van arribar a un acord per rebaixar
l’IBI un 2% durant l’anterior mandat 2015-2019. A l’inici d’aquest mandat Esquerra
Republicana de Catalunya va estendre de nou la mà al govern municipal per poder
continuar treballant en la rebaixa de la pressió fiscal als nostres ciutadans i ciutadanes, la
proposta de rebaixar l’IBI durant aquest mandat. Malauradament el govern municipal
legítimament va decidir no arribar novament a aquest acord per rebaixar l’IBI, i en lloc de
baixar-lo va apujar-lo un 3% i no vam arribar a aquest tipus d’acord, doncs crèiem que era
necessari, però és una decisió legítima del govern municipal.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem inicialment en contra d’aquestes
ordenances, esperant que amb les al·legacions que fem puguem arribar també a un acord a
favor de la ciutadania, perquè en aquests moments aquestes ordenances fiscals no són
justes pels ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet, ni són tampoc les ordenances que
necessita aquesta ciutat en un context de crisi social i de crisi econòmica.
Nosaltres creiem que cal avançar cap a una fiscalitat socialment justa i verda i per això us
proposarem, intentarem al·legacions que van en el sentit de rebaixar l’IBI, en primer lloc un
5% per compensar la pujada d’aquest 3% que vam fer i també el 2% que li vam demanar
novament de rebaixar en aquest mandat. Creiem que calen més bonificacions a l’IBI a les
famílies nombroses, a les famílies vulnerables que estan patint la crisi i també a les famílies
monoparentals.
Bonificacions també als propietaris de pisos que lloguin el seu habitatge a preus assequibles
i destinats a lloguer social, augmentar l’IBI especial també a aquelles grans empreses i
grans superfícies que treuen grans beneficis econòmics de la nostra ciutat, que aquesta
pujada serveixi per abaixar la pressió fiscal al petit comerç i a la petita i mitjana empresa, i a
l’àmbit, per exemple, de l’ordenança de taxa de recollida d’escombraries del comerç
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industrial i d’activitats, la compartim aquesta baixada, ha estat una baixada lineal. Nosaltres
creiem que s’ha de fer per diferents trams; en primer lloc que hi hagi més rebaixa en
2
aquesta taxa de recollida per les parades amb menys de 150 m , que es congeli aquesta
2
taxa a les superfícies entre 150 i 500 m i s’augmenti, s’incrementi la taxa en aquelles
2
superfícies de més de 500 m de la nostra ciutat, és fer aquesta taxa, una taxa més justa a
favor del petit comerç de la nostra ciutat.
I també presentarem propostes que van en la direcció de fer unes ordenances més
sostenibles perquè calen bonificacions per les empreses, per als particulars que posin
plaques solars o altres energies renovables a la nostra ciutat.
I un aspecte que venim reclamant des del 2015 que vam arribar a acords amb vostès per
desenvolupar però que encara no s’han realitzat, que és que necessitem una tarifació social
com una eina de fiscalitat justa i de cohesió social a la nostra ciutat.
Per tant entenem des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya que
L’Hospitalet, aquesta ciutat es mereix unes altres ordenances fiscals més socials, que
promoguin una fiscalitat més justa, que ajudin a dinamitzar l’economia local i per aquest
motiu, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, votarem en contra d’aquesta aprovació
inicial d’aquestes ordenances a l’espera de poder negociar amb l’equip de govern socialista,
les millores que necessiten aquestes ordenances, per tal de millorar la nostra ciutat. Moltes
gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, d’entrada els voldria agrair totes les intervencions, a totes
elles i especialment a tots aquells grups en que, per dir-ho d’alguna manera, han fet
confiança en continuar treballant i poder trobar aquest punt de trobada on tots ens haguem
o ens puguem sentir més còmodes amb l’aprovació de les ordenances fiscals, que és un
dels elements importants, que any rere any portem a debat del Ple.
Jo els deia en la meva primera intervenció que fem unes ordenances molt petites, amb molt
poques modificacions perquè entenc que l’acord polític que ens ha de donar peu o que ens
pot donar peu a tenir una incidència en l’àmbit fiscal o en l’àmbit de la bonificació o en
l’àmbit de l’ajut, que evidentment no està dins de les ordenances, però que també forma part
del que és la pressió fiscal, els ajuts, el desenvolupament, l’impuls econòmic de la ciutat, ha
de ser producte de l’acord aquest que estem buscant i que segur, estic convençut, trobarem
en l’entorn del Pacte de ciutat.
Però també dir-los algunes coses de manera general i sense ànim de generar debat. Si
cadascú de vostès, jo no li diré res a ningú, si cadascú de vostès, es revisen les propostes
que ens han fet en l’àmbit tributari, en el Pacte de ciutat, alguna força política respecte
d’algun tribut hi haurà algun obligat tributari que li diuen que per ser obligat tributari l’haurem
de tornar diners, no és que li cobrem poc, és que la bonificació, la suma de les bonificacions
és més del 100%.
Si això ho compassem amb les més de les 400 mesures de despesa, ja els hi dic que no
podem anar recaptant cada vegada menys i a la vegada gastant més, és impossible. Podem
redistribuir, podem fer que siguin socialment més justes, podem redistribuir la càrrega fiscal,
podem ajustar els acompanyaments, els ajuts i les bonificacions, però al final els comptes
han de quadrar, els comptes han de quadrar i no podem, segurament, universalitzar ajuts
perquè no tothom, afortunadament, està a la mateixa situació i ens hem de centrar en
arribar a donar els ajuts a aquells que més els necessiten.
I si a més a més dins del que és el pacte el que volem és fer un impuls de ciutat, fer un ajut
d’acompanyament, però en clau de futur de millora, de competitivitat, de millores en els
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temes ambientals, si volem treballar tot això, necessitarem recursos, sense recursos no ho
podrem fer. Si volem bonificar el comerç, el petit comerç, a la petita i mitjana empresa,
volem fer acompanyament a la gent que faci apostes per les energies netes i per
implementar energies de residus zero, si volem acompanyar a les economies cooperatives o
a les noves formes de producció o d’establir economia a la ciutat, si volem recolzar tot això,
per recolzar tot això es necessiten recursos. I suposo que estarem tots d’acord, que
difícilment aquests recursos ens vindran d’altres administracions de manera o no
determinada, perquè siguin de destí finalista o que siguin d’absoluta fiscalització i que en
cap cas ens permetran fer polítiques de manera general, de manera universal.
Per tant, sí a la revisió, sí a la redistribució, no, no podem anar a una rebaixa dels ingressos
de l’ajuntament acompanyada d’una major despesa, és incompatible, per tant haurem de fer
aquest treball, evidentment estarem encantats de poder-ho fer de manera conjunta, de
poder consensuar-ho amb totes les forces i si no és amb totes les forces, esperem que sigui
amb el màxim de forces possibles. Continuarem treballant en aquesta direcció, tant en la
redacció d’ordenances com en la finalització i en la concreció del Pacte de ciutat.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, vamos a ver, para explicar un poco por qué nosotros hemos hecho un pequeño giro en
cuanto a nuestras pretensiones. Cuando llegamos al ayuntamiento entendíamos que el IBI
era un IBI muy alto, entendíamos que había unas circunstancias donde quizás se podía
permitir el ayuntamiento hacer algún gesto y bajar ese IBI, lo pedimos, fuerte y con pasión
durante varios años y tal.
Al final creíamos que cuando se estaba diciendo que no había presupuesto, cuando había
superávit a pesar de que no podíamos gastar el superávit en lo que queríamos, era
prudente a lo mejor que si teníamos superávit pues en vez de dejarlo para que ahora uno
diga va yo me lo gasto donde quiero y te lo requiso pues dejar ese dinero en el bolsillo de
los contribuyentes, de pisos de gente muy humilde y demás.
Ahora la situación ha cambiado y como bien decía el Sr. Fran Belver y sabéis que no me
gusta dorar la píldora a Fran Belver, claro cada uno tiene su misión aquí, pero tengo que
reconocer que evidentemente se van a perder muchos ingresos y estamos en una situación
excepcional por lo tanto, por eso me extraña el populismo y la demagogia de algún grupo
que en su momento lo que hizo fue así por detrás, por la puerta de atrás, llegó a pactar una
pequeña bajada del IBI que luego no se cumplió toda en su función cuando nosotros
pedíamos ser más ambiciosos en eso.
Claro, ahora resulta que cuando más lo necesitamos y cuando vemos que va a ser difícil
mantener el presupuesto por lo que hay, por la situación extraordinaria, estos señores dicen,
no ahora lo que hay que hacer es poner entre la espada y la pared al gobierno y que
recaude menos, y como decía Fran Belver, oiga, si vamos a tener menos, vamos a tener
más agujeros que tapar, tendremos que tener cuidado con eso, por eso en este momento
nosotros hablamos de política responsable y útil, no podemos dejar hacer a los que se
quedan atrás porque al final, bueno pues de alguna manera recaudemos insuficiente,
insuficiente para atender a los que más lo necesitan que es lo primero que tiene que tener
en cuenta un gobernante y sin ningún tipo de demagogia ni populismo, así que a mí me
parece bien por eso hemos dicho que en esta ocasión aunque después seguiremos
diciendo cuando pase esto, ojalá sea pronto, que hay que bajar el IBI pero por el momento
nos parece, oiga, virgencita de mi vida que me quede como estoy en esta pandemia.
Así que es verdad, tenemos un IBI alto, es verdad que hay que bajarlo, es verdad que
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cuando hay superávit el dinero es mejor que esté en el bolsillo del contribuyente, eso en su
momento no se tuvo en cuenta en su debido caso, pero nos parece lamentable que ahora
esos partidos que en su momento ahora saldrán diciendo no, nosotros estuvimos a favor.
No, aquí rompieron un acuerdo que teníamos casi hecho con el gobierno para llegar a un
acuerdo y bajar el IBI algo más ambicioso porque claro el gobierno en su afán de recaudar
más, porque quizás sea una cierta obligación para poder hacer lo que ellos consideren que
tienen que hacer en la ciudad, pues prefirió contar con estos señores, con Esquerra
Republicana antes que con Ciudadanos porque entendía que recaudaba más. Bueno nos
pareció bien porque al fin y al cabo eso es legítimo, pero no nos molestó. Por eso ahora ese
populismo, esta demagogia, de ser más papistas que el papa cuando precisamente
estamos en un momento excepcional, nos molesta eso y seremos responsables.
Volveremos a incidir en que hay que bajar el IBI, pero quizás no sea el momento porque
necesitamos tapar muchos agujeros y socorrer a la gente que se queda atrás que será
mucha. Por eso estoy de acuerdo en que se van a perder recaudación y no toquemos lo que
sabemos de una manera natural… acabo Alcaldesa, en definitiva, política responsable y
política útil, menos demagogia y populismo. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Des del grup d’Esquerra Republicana manifestar aquesta
voluntat tot i que sigui un vot contrari a aquestes ordenances. Ens quedem amb la proposta
del portaveu socialista de poder treballar-les per poder-les millorar, i avui hem fet tota una
sèrie de propostes que no són la primera vegada que les fem, que les hem fet en anteriors
anys, que moltes no s’han incorporat i quan hem demanat moltes vegades i són coneixedors
el govern socialista, rebaixar l’IBI no l’hem fet tampoc amb l’objectiu de perdre ingressos,
sinó d’haver de compensar-ho amb l’impost d’altres tipus de pujades per exemple amb l’IBI
especial i així vam fer a l’anterior mandat quan vam arribar a aquell acord de rebaixar un
2%, rebaixàvem l’IBI de la ciutadania però pujàvem l’IBI especial, i per tant no hi havia
tampoc aquesta capacitat de pèrdua d’ingressos.
Perquè des del nostre grup polític no farem la demagògia que fan altres grups polítics de
que no s’ha de pagar impostos perquè les polítiques s’han de poder fer i la manera de ferles és cobrant impostos, però aquesta fiscalitat que ha d’haver és una fiscalitat que ha de
ser més redistributiva, és a dir, en la qual hem de ser capaços d’incorporar també la tarifació
social i que pagui més el que més té en un context de crisi.
I com entenc que un grup socialista també estarà d’acord amb aquests tres aspectes que he
comentat, esperem poder arribar a aquests acords, poder arribar a aquesta modificació de
les ordenances fiscals que ha proposat Esquerra Republicana, que fa al·legacions, però
també ens consta que diferents entitats de comerciants, entitats socials han fet propostes
per poder-les incorporar dins el marc del Pacte de ciutat. Per tant aquesta voluntat, aquesta
mà estesa per poder arribar a acords amb l’equip de govern socialista.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més per part del Sr. Fran Belver. Doncs quedaria
aprovat aquest dictamen amb el vot favorable del PSC, vot contrari d’Esquerra Republicana
i amb l’abstenció de la resta de grups. Passem al punt número 4. De fet es podria fer un
debat conjunt, però atenent que ens hem dotat d’aquesta norma de fer-ho per separat. En fi,
com vostès vulguin, si volen fer referència als dos punts en aquests moments o ho fem
separadament. Passem doncs al punt número 4, Sra. Secretària.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 3 de l’ordre del dia, que
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s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 8 vots d’abstenció dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots en contra dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
“El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorguen els decrets de l’Alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB l’13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència aquest acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VISTA la memòria de la Consulta Pública prèvia a la modificació de les Ordenances Fiscals
per l’exercici 2021, amb el temps de la consulta a la web municipal, efectuada entre les
dates de 1 a 14 de juliol de 2020, ambdós dies incloses.
VISTES les propostes presentades pels diferents serveis municipals de modificació del
contingut normatiu, i els respectius informes tècnics i econòmics.
VISTA la memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària de data 30 de juliol
de 2020 que recull el contingut de les modificacions que es proposen pel 2021.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat de data 7
de setembre de 2020.
VISTA la provisió, de data 9 de setembre de 2020, del tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports on disposa s’iniciï l’expedient
d’aprovació de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2021.
VIST l’informe que justifica el compliment de les previsions de l’art. 7.3 en relació a l’art. 4 de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
VIST l’informe jurídic de l’Òrgan de Gestió Tributària.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica de data 9 de setembre de 2020.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de setembre de 2020, aprovà el
projecte de modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels
tributs per l’exercici 2021.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple amb número de referència L’H 27/2020.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del Text refós de la Llei reguladora de les
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hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el
procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals, així com els articles 132 i 133 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament d’acord amb
l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances fiscals, així
com l’establiment i modificació dels tributs que es relacionen a continuació, per a la seva
vigència a partir de l’1 de gener de 2021:
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS
MUNICIPALS
ARTICLE 108 Competència per al cobrament
Modificació de l’apartat 3 de l’article 108 que passa a tenir la redacció següent:
3 Suspensió i revocació de l’autorització o renúncia de l’autorització.
“Sense perjudici de la responsabilitat que en cada cas procedeixi, l’Àrea d’Hisenda, en els
termes establerts en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i del reglament
general de recaptació, podrà suspendre temporalment o revocar definitivament l’autorització
atorgada a les entitats de dipòsits per tal d’actuar com a col·laboradores en la recaptació o
l’exclusió de la prestació de la col·laboració a alguna de les seves oficines, si per aquestes
entitats incompliren les obligacions establertes en les normes aplicables al servei. Així
mateix, en el cas de que alguna de les entitats col·laboradores vulgui renunciar a
l’autorització, haurà de presentar aquesta renúncia per escrit abans del dia 30 de juny
de l’exercici anterior a aquell en què hagués d’esdevenir efectiva. L’efectivitat
d’aquesta renúncia haurà de coincidir amb l’any natural.
La revocació o renúncia de l’autorització es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.”
Disposició final
Modificació de l’apartat 2 de la Disposició final que passa a tenir la redacció següent
(...)
“2. Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2020;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
ARTICLE 7 Bonificacions
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Modificació de l’apartat 3 de l’article 7 que passa a tenir la redacció següent
(....)
3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que
ostentin la condició de titulars de família nombrosa i estiguin empadronats en aquest
municipi, respecte a aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual,
sempre que el seu valor cadastral sigui inferior a 74.778 euros i en els percentatges
següents:
-

Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40 per cent de la
quota.
Amb 4 fills, ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50 per cent de la
quota.
Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60 per cent de la
quota.
Amb 6 fills o més, ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 70 per cent de
la quota.

(...)
Quota i tipus de gravamen
ARTICLE 10:
Modificació de l’apartat, 4 de l’article 10 que passa a tenir la redacció següent
4. El tipus de gravamen diferenciat pels béns immobles de naturalesa urbana atenent als
usos establerts a la normativa cadastral per la valoració de les construccions que superin el
valor cadastral que per cada ús es recull en el següent quadre, serà el 0,9926 %:
ÚS
MAGATZEM –ESTACIONAMENT
COMERCIAL
OCI I HOSTELERIA
INDUSTRIAL
OFICINES
EDIFICI SINGULAR

CODI
A
C
G
I
O
P

VALOR CADASTRAL MÍNIM
20.600 €
142.900 €
41.200.000 €
580.000 €
875.500 €
103.000.000 €

En tot cas, aquest tipus diferenciat s’aplicarà com a màxim al deu per cent dels béns
immobles urbans que, per a cada ús, tinguin assignat major valor cadastral.
Disposició final
Modificació de la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2020;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
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Comprovació, infraccions i sancions
ARTICLE 11
Modificació de l’article 11 que passa a tenir la redacció següent:
En tot allò relatiu a la comprovació del tribut, les infraccions i sancions s’actuarà d’acord
amb el que disposa la Llei general tributària i les normes que la desenvolupen.
Disposició final
Modificació de la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2020;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03 TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL
COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS
Tarifes
ARTICLE 7
Modificació dels apartats 1.1 i 1.2 de l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:
1.La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
1. Mercats: concessionaris, parades interiors i de locals comercials
Tarifa

Euros

1.1. Tarifa C

117,89

1.2. Tarifa D

110,45

1.3. Tarifa E

101,74

1.4. Tarifa G

68,24

1.5. Tarifa H

68,24

1.6. Tarifa J

101,74

1.7. Tarifa K

222,17

1.8. Tarifa L

249,41

2. Recollida de brossa industrial, comercial i professional
Superfície de l’establiment industrial, comercial o professional
2
2
2
Fins a 150 m
Més de 150 m fins
Més de 500 m
2
Tarifa
Euros
a 500 m
Euros
Euros
254,23
483,98
725,91
2.1. Tarifa 02
253,20
506,26
758,20
2.2. Tarifa 03
213,60
444,24
663,85
2.3. Tarifa 04
168,23
348,72
522,37
2.4. Tarifa 05
121,73
253,19
379,71
2.5. Tarifa 06
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2.6. Tarifa 07
2.7. Tarifa 08
2.8. Tarifa 11
(professionals)
2.9. Tarifa 00
(sense superfície)

90,69
65,63

191,32
135,30

285,45
196,50

41,45

43,08

43,08

0,00

0,00

0,00

(...)
Disposició final
Modificació de la Disposició final que passa a tenir la redacció següent
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2020;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05 REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE
VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER
PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT
Modificació de l’apartat 1.1 de l’article 6, que passa a tenir la redacció següent:
ARTICLE 6
1.La quantia de la taxa reguladora en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifes
1.Retirada de vehicles de la via pública
1.a. Servei realitzat en horari diürn i dia laborable
Tarifa
1.a.1. Bicicletes

Euros
9,86

1.a.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs

44,08

1.a.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg

147,70

1.a.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg

327,97

1.a.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg

492,02

1.a.6. Resta de vehicles

93,07

1.a.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública sense llicència o
autorització. Per element retirat

9,86

1.b. Servei realitzat en horari nocturn o en dia festiu
1.b.1 Bicicletes

12,46

1.b.2. Ciclomotors, motocicletes, tricicles, motocarros i vehicles anàlegs

52,44

1.b.3. Turismes, furgonetes i vehicles anàlegs fins 3.000 kg

180,47

1.b.4. Camions amb tonatge des de 3.000 kg fins a 7.500 kg

400,14

1.b.5. Autocars i camions de més de 7.500 kg

600,14

1.b.6. Resta de vehicles

119,73
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12,42

1.b.7. Transport de qualsevol element dipositat en la via pública sense llicència o
autorització. Per element retirat

Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2020;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

DE

LA

TAXA

PER

Tarifes
ARTICLE 7
Modificació de l’apartat 1.1 i 1.2.1 de l’article 7, que passa a tenir la redacció següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, per l’estacionament públic de
vehicles en la via pública dintre de les àrees integrals de regulació de l’estacionament i
les zones d’estacionament regulat amb control horari, és la que es fixa en el quadre de
tarifes següent:
Tarifa
1. Estacionament de vehicles en Zona Blava tipus 1. Per hora
2. Estacionament de vehicles en Zona Verda
2.1. Tarifa general. Per hora
(....)

Euros
1,75
2,25

Disposició final
Modificació de la Disposició final que passa a tenir la redacció següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les successives
modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .... de......... de 2020;
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i tindrà vigència mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació.”
SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en un
diari dels de més difusió de la província, a la web de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de trenta dies, dins dels quals les persones
interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública.
QUART.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius,
i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir
de l’1 de gener de 2021 i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
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CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General, a les Àrees Gestores i a
l’Òrgan de Gestió Tributària.
SISÈ.- FER-HO PÚBLIC de conformitat amb el que determina l’article 10.1.a) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
de Catalunya.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 4 de l’ordre del dia.
ACORD 4.APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS. AJT/47132/2020

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si el Sr. Belver vol fer alguna explicació. Sr. Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Per economia, faré la intervenció pels dos punts, encara que el debat i la votació sigui per
separat. Dels dos punts el segon és producte o continuació del primer. El segon punt, el
número 5, només fa referència al tema de les multes de trànsit. El tema de les multes de
trànsit té la virtut de que permet fer aquest seguiment, notificació i, si arriba el cas, de fer
intervencions, encara que sigui en l’àmbit executiu, sobre els comptes corrents o sobre les
notificacions fora del terme municipal. Nosaltres només ho podem fer en el terme municipal,
la Diputació té com a àmbit, com a camp, tota la demarcació, tota la província, i pensem que
això farà més just aquest seguiment i per tant aquells infractors que són de fora de la ciutat,
també es veuran notificats i per tant amb l’obligació de complir amb el pagament de la
denúncia i sanció imposada pels agents de la Guàrdia Urbana.
Respecte del primer acord, el número 4, quan parlem de la delegació, com han pogut veure
vostès a l’acord, tractem de diferent forma diferents tributs i la gestió que es fa o la
incidència que es fa en uns tributs o en altres, és diferent en funció de quin és cadascun
d’ells.
En el punt primer de l’ordre del dia ja hem tingut una part, si volen, del debat, però ara per
centrar-lo. Mirin, si la pregunta és, i per què ho fem? Jo crec que podria ser la pregunta. Per
millorar la capacitat de recaptació, tenint millors instruments. Tenim un òrgan especialitzat a
la Diputació que al llarg dels anys ha demostrat la seva eficàcia, que tenen un bon equip
professional i un bon sistema i recursos informàtics i mitjans, per poder treballar amb un alt
nivell d’especialització.
Ho fem perquè en aquests moments, i el què ha passat al llarg del temps, i abans el Sr.
Rainaldo en feia referència, la no reposició jo no li he imputat a ningú. He dit que no hem
tingut taxa de reposició, i per tant no hem reposat, i evidentment a l’inici de la recaiguda de
la taxa de reposició, va ser amb un govern del PSOE a Madrid. Sí, sí, va ser amb un govern
del PSOE a Madrid, després va continuar amb un altre del PP. M’és igual, ens va perjudicar
igual, vingués de qui vingués.
Per tant, aquest perjudici ens ha portat a que avui tenim el 50% de la plantilla que teníem en
el 2012, i això ha significat o significa que en aquests moments per poder atendre en
condicions, hauríem de fer un esforç molt important des d’aquesta administració,
d’increment de plantilla i de dotació de recursos tècnics. Aquesta dotació de recursos
tècnics ens la estalviaríem, podent funcionar amb la plataforma que ja té disponible, que ja
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fa funcionar la Diputació de Barcelona.
Els treballadors que vulguin treballar en aquesta qüestió, que són actualment treballadors de
l’Ajuntament, continuaran sent treballadors de l’Ajuntament i se’ls oferirà que de forma
voluntària funcionalment, que no orgànicament, passin a dependre d’aquest organisme de
recaptació, però continuaran sent treballadors de l’Ajuntament, cobrant la nòmina de
l’Ajuntament, amb les mateixes condicions que tenen ara des del punt de vista laboral. Per
tant, no hi ha perjudici pels treballadors.
També els hi dic, si al final resulta que pel motiu que sigui, ningú no vol ser voluntari, el que
no farem és aturar tot aquest procediment per aquesta qüestió. Això ho hem de fer,
parlarem amb la representació sindical, que ja ho estem fent, ho parlarem amb els
treballadors per a què això tiri endavant.
Què busquem? Busquem millorar la eficiència. Hi ha impostos, com per exemple l’IAE, on
necessitem una bona gestió en les activitats en les que ara mateix no estem fent una bona
gestió, i necessitem fer-la perquè tenim l’obligació com a govern de la ciutat de poder
prestar aquest servei. Estem convençuts que prestarem un millor servei, estem convençuts
que els ciutadans i ciutadanes agrairan aquesta millora en la gestió, aquesta ampliació de
recursos que facilitarà per una banda, la tasca dels professionals, però també farà que
millori l’atenció als ciutadans i ciutadanes amb l’ampliació dels recursos de la qual podrem
disposar.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular vamos a votar a favor de este dictamen,
de esta aprobación de la delegación. Nosotros entendemos que es un paso más en la
eficacia de la administración.
Lamentamos que el propio equipo de gobierno, como acaba de hacer el Sr. Belver,
reconozca que a día de hoy no se está gestionando bien, cosa que es preocupante porque
a nosotros nos gustaría saber desde cuando tenemos estas deficiencias en la gestión para
llegar a este punto.
En cualquier caso, grandes ayuntamientos de nuestro entorno lo están llevando a cabo con
un resultado satisfactorio. Sin ir más lejos, en Badalona Xavi García Albiol del Partido
Popular, propuso en el 2013 prácticamente lo mismo que se está planteando hoy, y el
resultado es positivo, ha mejorado la eficacia, ha mejorado la recaudación, y por tanto el
balance es positivo.
Además nosotros entendemos que es un paso más en el hecho de, como decía al principio,
la mejora de la eficiencia de la administración, e intentar optimizar los recursos que se
tienen. En cualquier caso, también es cierto que aunque a priori parezca que todos son
ventajas, nada es gratis.
Por tanto eso tiene un coste y al final los pros y los contras, al final en este caso los pros
benefician más a la ciudad, que lo que hacen es que se consiga al final el objetivo, que es
recaudar más, mejorar más y optimizar más los recursos que tenemos, y como les digo, el
ejemplo que tenemos cerca, el ejemplo del alcalde de Badalona, con lo cual, ellos desde el
2013 lo están llevando de una manera óptima y con un resultado satisfactorio. Por tanto,
nosotros votaremos a favor.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Continuarem en aquest dictamen amb alguna de les qüestions que
ja plantejàvem al primer punt de l’ordre del dia.
L’Hospitalet En Comú Podem ens vam pronunciar favorablement a la delegació al cas d’IAE
i IBI, però aquí se’ns planteja la delegació d’un amplíssim ventall d’actuacions relacionades
amb ingressos tributaris i no tributaris, després ens referirem al següent punt de la qüestió
de les multes de trànsit.
Aquest nou plantejament ens genera algun dubte i diverses objeccions.
Així, de l’anàlisi d’alguns dels informes que figuren a l’expedient, se’n desprèn que l’impacte
favorable d’aquestes mesures començaria a produir-se, tot i que no plenament, a partir del
tercer any i, en canvi, se’ns porta a Ple una proposta d’acord de delegació per dos anys,
prorrogable anualment de manera automàtica, això sí.
Es dóna la circumstància de que la despesa i la inversió necessàries per a la seva
implementació, en canvi s’imputarà per complert al primer exercici. Estem parlant entre
altres de qüestions com: inversió i adaptació informàtica per a tenir accés immediat a dades
comptables i informació sobre la tramitació, ja que l’operativa de la Diputació afectarà al
sistema informàtic de comptabilitat, quan un dels arguments emprats és precisament
l’estalvi associat a no haver de renovar les llicències del programari actual.
La creació immediata d’una oficina tècnica per mitigar els efectes tecnològics, funcionals i
organitzatius d’una delegació, i donar suport als diversos serveis municipals afectats i
garantir la seva necessitat de gestió d’informació, sense oblidar que tot ha d’estar en
funcionament a data 1 de gener de 2021, amb el consegüent risc de no estar plenament
operatius en un moment en que necessitem més que mai, que no hi hagi la més mínima
disfunció al funcionament de l’administració municipal, tampoc a la tributària. Conceptes tots
ells amb un cost i impacte sobre les finances municipals, desconegut a data d’avui.
D’altra banda, parlant en termes d’oportunitat i tenint en compte com la situació
d’emergència per la pandèmia posa a prova les finances municipals i, per tant, també
l’augment de tensions de tresoreria associades, potser no és el millor moment per a deixar
de rebre els ingressos immediatament, introduint un factor de retard.
Tot i poder recórrer a demanar bestretes sobre la recaptació d’IBI i IAE, aquestes només
seran possibles en la quantia i condicions que determini la Junta de Govern de la Diputació.
I una última qüestió. És cert que es posaran a disposició de la Diputació 20 funcionàries
actualment assignades a tasques tributàries, de forma voluntària i que en qualsevol moment
poden decidir que no volen continuar assignades a la Diputació, però també és cert que la
Diputació pot decidir que una treballadora municipal no continuï assignada al seu servei,
amb la incògnita de que en funció de la causa d’aquesta decisió, quin impacte pot tenir
sobre la trajectòria professional d’aquesta persona i, fins i tot, les possibles repercussions
disciplinàries que se’n poguessin derivar.
I permeti’m que expressem un dubte. Què s’ha pensat fer amb el Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet? El propi Tribunal al seu informe reconeix que la via de
recursos prèvia a esgotar la via administrativa serà, en el cas de les funcions delegades, el
recurs de reposició davant de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació i no el
Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet que es declara incompetent al respecte.
Ens plantegem si seria coherent mantenir un Tribunal Econòmic Administratiu que obeeix a
idèntic règim, amb unes competències en bona part buidades de contingut. Ho deixem a
sobre la taula.
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I dèiem al primer punt de l’ordre del dia que volíem ser congruents amb els nostres actes i,
per tant, com estem a favor de la delegació pel que fa a IBI i IAE que també és part
d’aquesta proposta, però en canvi no compartim la delegació general. En base a l’exposat
L’Hospitalet En Comú Podem ens posicionarem amb una abstenció respecte a aquest
dictamen. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Muchas gracias Presidenta. En relación al punto 4 del orden del día de este Plenario, en
primer lugar para dimensionar el alcance de la decisión que hoy se trae al Plenario, déjenme
recordarles algunos datos.
Tomando como referencia los municipios de más de 200.000 habitantes de la provincia de
Barcelona, que como les he adelantado antes, son L’Hospitalet, Terrassa, Badalona y
Sabadell, Terrassa no ha conveniado con la Diputación la delegación de ningún ingreso.
Badalona ha cedido la gestión y recaudación del impuesto de circulación y de las multas de
tráfico, y la recaudación en vía ordinaria y ejecutiva del resto de tributos. No ha cedido la
gestión de los tributos, a excepción hecha, como hemos dicho, del impuesto de circulación.
Sabadell solo ha cedido la gestión y recaudación del alta de vehículos de tracción mecánica,
no ha cedido ni la gestión del propio tributo, ni absolutamente nada más. Es decir, no ha
cedido ningún tributo ni ingreso propio. En resumen, argumentar que estamos actuando
como los municipios de nuestra envergadura en la provincia de Barcelona, simplemente no
es cierto. Pero además se da el caso de que estos municipios que he citado, no son
municipios de gran población y nosotros sí.
Pero ahora valoremos cómo hemos llegado a este punto. Desde la década de los 90 hasta
el 2012, este ayuntamiento realizó un esfuerzo titánico por dotarse de un servicio de gestión
tributaria adecuado a la importancia del municipio. Ese servicio llegó a estar compuesto por
80 funcionarios, y como fuere que durante dos años estuve trabajando junto a ellos, les
puedo asegurar su altísima cualificación profesional.
En la actualidad quedan alrededor de 40 funcionarios en el servicio de gestión tributaria, que
vienen realizando su labor como pueden. El Tesorero en su memoria despacha la
necesidad de llevar a cabo la delegación en la Diputación de Barcelona en la incapacidad
para dar cumplimiento a los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y buena gestión, y
justifica estas deficiencias por el envejecimiento del personal adscrito al servicio y la
jubilación de su director y la complejidad en la gestión y la recaudación tributaria, que exige
un alto nivel de especialización.
Todo esto es cierto, tan cierto como el hecho de que el único responsable de que se haya
llegado a esta situación, es el gobierno municipal. Ante esta situación es evidente que el
gobierno municipal debía adoptar alguna decisión y lo hizo, como nos aclara el jefe de
sección de proyectos y desarrollo en el informe que consta en el expediente. Les pongo en
antecedentes.
En el año 2018 se encargó a diferentes directores de áreas y jefes de servicio que
analizaran la posibilidad de unas aplicaciones informáticas existentes en el mercado, con
capacidad para sustituir los actuales sistemas de información, gestión tributaria,
recaudación, sanciones, gestión contable, patrimonial, etc. De este proyecto se obtuvo, a
mediados de 2019, unos pliegos con prescripciones técnicas y una propuesta económica en
formato inversión, que ascendía a 4 millones a desembolsar en 5 años.
En los análisis presentados por las empresas se planteaban mejoras de un 20% en la
recaudación. En palabras del jefe de sección, “este es el modelo que han seguido
ayuntamientos de esta medida, como por ejemplo tres capitales de provincia catalanas y
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algunos municipios de nuestro entorno próximo”.
Como el gobierno municipal descartó esta posibilidad por razones presupuestarias y de
recursos humanos asociados al órgano de gestión tributaria, aprovecho para preguntarles:
¿qué razones presupuestarias impedían aprobar el modelo propuesto por los responsables
de los diferentes servicios, y que ascendía a una inversión de 4 millones en 5 años?
Como desarrollaré en el punto siguiente del orden del día, las consecuencias directas de las
delegaciones a la Diputación de Barcelona brevemente son las siguientes: primero, el orden
organizativo significa la renuncia a la asunción de la responsabilidad fiscal propia de un
municipio de gran población.
Segundo, la modificación del régimen de revisión con la desaparición, ya se lo adelantó la
Sra. Núria Lozano, del Tribunal Económico Administrativo de L’Hospitalet.
Tercero, repercusiones tecnológicas y funcionales entre las aplicaciones del ayuntamiento,
que, como bien ha desarrollado la Sra. Núria Lozano, voy a obviar, y las implicaciones
económicas de esta delegación, que también las ha desarrollado muy bien la Sra. Núria
Lozano.
Respecto a este punto último, las repercusiones económicas, nos gustaría mencionar que
de acuerdo con las previsiones del modelo presentado por los directores de área y servicios,
que hemos citado antes, se esperaba un incremento de ingresos municipales del 20%, que
permitiría si no cubrir, como mínimo sufragar parte del coste de la inversión necesaria para
su implementación, pero el gobierno municipal, como hemos dicho, descartó esta opción por
cuestiones presupuestarias y problemas de recursos humanos.
Pero supongo que no hay lugar para la autocrítica, tampoco la esperamos, pero no van a
llevarnos a engaño, ha sido su desidia o su incapacidad lo que nos ha llevado a esta
situación. El segundo municipio de Cataluña se descabalga de la formación de municipios
de gran población con esta renuncia de la gestión integral del sistema tributario. Volvemos,
en una cuestión tan importante como los ingresos propios, a una situación previa a la
década de los 90.
Estamos convencidos, en palabras de nuestra Alcaldesa, que L’Hospitalet ha pasado de ser
un suburbio, a ser una ciudad moderna. Lo sabemos, pero permítanos un matiz, en lugar de
una ciudad con mayúsculas, ustedes, con esta decisión, la están dejando en una ciudad con
minúsculas. Votaremos en contra. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. De manera breu, per posicionar-nos. Serà abstenció des del
nostre grup polític.
Nosaltres podem compartir que es faci des de la Diputació la gestió, la liquidació i la
recaptació d’algun tipus d’impostos o taxes, com és l’IAE o com el punt següent, però no
compartim que això pugui ser una norma general per a tots els tributs que es puguin
gestionar des de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Per tant, és una qüestió que fan altres municipis, no amb l’extensió que farà l’Ajuntament de
L’Hospitalet, tal com han explicat altres portaveus, i davant de que nosaltres compartim que
alguns tributs els pugui fer la Diputació de Barcelona i no tots, el nostre grup s’abstindrà, tal
com hem explicat també en el punt 1 d’aquest Ple.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Què pensen vostès que és cedir la gestió, la liquidació, la
inspecció dels tributs? Mirin, jo puc entendre que s’estigui d’acord o no s’estigui d’acord, de
fet i em sembla que ho deia el Sr. Rainaldo Ruiz, i també ho deia la Sra. Lozano, si vostès
miren l’expedient, fa molt de temps que estem treballant en aquesta qüestió, i que s’ha vist
des de diferents perspectives i s’han abordat en diferents moments.
També els hi dic, hi hagut moments que hem anat a la Diputació per abordar aquest traspàs,
i ho explicava la Sra. Sonia Esplugas en el moment que ho va fer Badalona, jo crec que tres
dies després vam anar nosaltres i des de la Diputació ens van dir, si us plau ara no. Estem
amb Badalona, deixa’ns que fem Badalona i després ens posarem amb L’Hospitalet.
I per a tranquil·litat també d’algun altre portaveu, quan acabin amb nosaltres, ens tinguin
ordenats i ben assumits, el següent que està a la cua d’espera per entrar, serà Sabadell. Ja
els hi dic.

El Sr. Ruiz Narváez parla sense micròfon.

No, casualidad no. Sentido común.
Per tant, és una tendència que jo crec que si treballem des del punt de vista d’allò que tant
diem de l’eficiència dels recursos de l’administració pública, aquest té tot el sentit. La
Diputació de Barcelona té un servei de recaptació absolutament conegut i reconegut, i
evidentment, no hi ha cap altre municipi de gran població de Catalunya que hagi cedit els
impostos a la Diputació. Igual deu ser que no hi ha cap altre municipi de gran població a
Catalunya. No n’hi ha cap altre. Per tant, cap altre li pot cedir els impostos a la Diputació.
Mirin, la Diputació en aquests moments gestiona, amb diferents intensitats, 305 municipis.
305, no 3 o 4 o 5, no, no, 305, i d’aquests amb diferent intensitat, i això al llarg dels anys
s’ha anat modulant. Fixin-se que un municipi gran, com és el cas de Badalona, es va
generar un model expressament per a ell. Nosaltres, quan vam començar en aquesta última
etapa a parlar amb l’organisme de recaptació de la Diputació, ens parlaven del model
Badalona, perquè és un model fet pràcticament a mida per a aquella ciutat, una ciutat gran
amb complexitat, amb tota una sèrie de característiques molt semblants a les que podíem
tenir nosaltres com a ciutat i com a engranatge tributari.
I nosaltres el que estem fent en aquest moment, és intentar ser el més eficients possible. El
que no entenc és quina és la por, és a dir, què pensen que fem nosaltres amb els tributs?
Què pensen que farà la Diputació amb els tributs? El que farem serà recaptar-los de la millor
manera possible, de la manera més eficient possible. No és una qüestió de tenir desídia o
no tenir desídia, el que no tindria sentit és que nosaltres en els dos darrers anys, una
vegada alliberat el tema de la taxa de reposició, haguéssim començat a contractar
funcionaris, a contractar plantilla, sense tenir clar, sense tenir decidit del tot quin seria el
model de gestió. Pensem que l’ordre ha de ser aquest, primer decidim com ens volem
organitzar, i quan tinguem decidida l’organització, veiem quins són els recursos necessaris.
Aquesta ha estat la lògica, amb la qual es pot estar d’acord o no, però ja els explico quina
ha estat la lògica. Primer decidim com ens volem organitzar, i després els recursos que
aplicarem a aquesta organització.
Es parlava de costos. Evidentment, estem convençuts que a partir del segon any, en el
document es parla que el tercer any, teòricament, és quan l’experiència ens diu que es
veuen plenament els avantatges d’aquesta cessió, esperem que pugui ser abans. L’acord és
per a dos anys, prorrogable any a any. També els hi dic, dels 305 municipis que han fet el
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camí de cessió de gestió cap a la Diputació, cap ha tornat. Deu ser que funciona bé, perquè
així sembla que opinen 305 municipis contra cap. No hi ha cap, que una vegada cedit, hagi
tornat. Jo espero que nosaltres passem a ser el 306 en aquesta direcció.
Per tant, fem un pas que no és de no retorn, si volem retornar, podem retornar, tindrem els
funcionaris formats, perquè són els nostres funcionaris els que estaran fent aquesta tasca,
sota un paraigües d’una organització com és l’organisme de recaptació de la Diputació, amb
expertesa i amb recursos especialitzats en aquesta qüestió, i amb un abast territorial molt
més gran.
Per tant, evidentment, hi ha avantatges, segur que trobarem inconvenients, però pensem
que, en aquest moment, pesen bastant més els avantatges que els desavantatges.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Presidenta. En primer lugar he hecho una pregunta y el Sr. Fran Belver, como en
muchas otras ocasiones, ha pasado de contestarla, pero bueno, lo obvio.
Lo siguiente seria pedirle que por favor no haga usted lo que le ha achacado al Sr. Toni
Garcia, no manipule las palabras que he dicho yo, es decir, yo, cuando he relacionado los
cuatro municipios, he puesto como elemento esencial que nosotros somos un municipio de
gran población, no que ellos lo sean, que nosotros lo somos, y lo he recalcado porque a
nosotros, a ellos no, nos es de aplicación el artículo 135 que nos atribuye la gestión integral
del sistema tributario, por eso lo he dicho, porque eso tiene muchísima trascendencia.
Luego, hombre, que esté ahora esperando Sabadell para negociar con la Diputación, no se
lo voy a negar, no lo sé, usted sabrá de dónde saca sus datos, yo no lo sé, pero, ¿sabe qué
pasa? Si quiere, le puedo dar más datos, solo hace falta ponerse en la página web de la
Diputación y mirarlo.
Mire, Cornellà, es un municipio más pequeño que el nuestro con 100 y poco mil habitantes.
Cornellà ha cedido la gestión y recaudación del impuesto de circulación, el resto de tributos,
la gestión y la recaudación voluntaria lo hace él, y la gestión de la recaudación ejecutiva la
hace la Diputación.
Mataró, exactamente igual, cede el impuesto de circulación y las multas de tráfico, y el
resto, la gestión la lleva el Ayuntamiento y la recaudación voluntaria ejecutiva, la Diputación.
Mire, hay muchos modelos, pero ustedes han optado por el más bestia de todos, y además,
vuelvo a reiterar, somos municipio de gran población, que eso significa que nosotros nos
desprendemos de una responsabilidad importante de ser municipio de gran población.
Entonces, no tergiversemos las palabras, asuman ustedes que, como gobierno, hombre, al
final el gobierno lo ha gestionado muy bien, cuando debemos acabar en manos de la
Diputación. Y luego dice usted, hombre, hay tantos municipios y ninguno ha vuelto. Es que
es muy complicado volver.
¿Sabe qué pasa? Vamos a tener que hacer una inversión importantísima, vamos a tener
que ceder toda la gestión a la Diputación, el personal va a dejar de pertenecer a nosotros,
ya se lo adelanto, y va a dejar de ser especializado, y va a ser muy complicado. Si ahora
necesitamos 80 y tenemos 40, cuando tengamos solo 20, ¿dígame usted como volvemos?
¿Cómo vamos a volver? Vamos a estar a manos y a expensas de la Diputación, quiera
usted o no.
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Y sí, es más sencillo, se hará, y estoy convencido. Tiene unos especialistas buenísimos y se
hará muy bien, y sé que esto no es una cuestión que afecte mucho a la ciudadanía, la
ciudadanía va a tener que pagar los impuestos o las sanciones sí o sí, le da igual quien se
lo cobre, pero para nosotros, como ayuntamiento, es muy importante. Como ayuntamiento
de gran población, es muy importante. -finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí Alcaldessa. Rápido. Sr. Rainaldo, usted sabe que me sabe fatal causarle dolor, me sabe
fatal, pero en este caso además no sé por qué se lo causo, con lo que aún me angustia
más.
Mire, usted ahora hacía al final un relato un poco apocalíptico. Los trabajadores que vayan
allí van a perder especialización, más bien al contrario, la van a ganar. Van a ser
especializados aún más en tributos y en una nueva manera de hacer. Si tuvieran que volver,
volverán, pero volverán quedándose donde están, es que los trabajadores van a seguir
sentados en la misma silla y en la misma mesa, van a estar en el mismo sitio y van a cobrar
la nómina del mismo sitio, van a tener las mismas condiciones laborales.
El trabajador en sí, lo que va a hacer es ganar en herramientas y en conocer, en todo caso,
nuevos métodos, en poder añadir recursos, tecnológicos sobre todo, a la hora de realizar su
función, y va a verse acompañado de compañeros, de sistemas, de métodos, que también
se comparten con otros municipios, donde se han ido y se pueden ir probando cosas y
mejorando cosas, con lo que la experiencia fiscal de la ciudad, ya no digo del Ayuntamiento,
de la ciudad de L’Hospitalet, entendemos que se va a ver mejorada.
Yo no tengo ningún sentimiento de patrimonialización de la gestión o de necesidad de ser
yo el que le da a la tecla. La gestión, la decisión, y así lo expresa el propio dictamen, el
dictamen en su redactado, en lo que significa el acuerdo con la Diputación, en los propios
acuerdos lo expresa, y además hay una reserva de funciones expresamente escrita para el
Ayuntamiento, que en cualquier momento incide o puede reservarse sin necesidad de
abocar competencias, sino simplemente ejerciéndolas en cuanto él lo decida, tal como se
expresa en el acuerdo cuarto, si no recuerdo mal, del propio dictamen.
Yo creo que emprendemos un camino, pensamos que es un camino hacia la mejora,
creemos que es un camino hacia la especialización, y que en el caso de que no fuese bien,
tiene un camino de retorno, y el camino de retorno es no prorrogar, como se dice
tácitamente a partir de un determinado ejercicio, esa delegación, y con los mismos
trabajadores que las están ejerciendo bajo la dependencia funcional, aunque orgánica del
Ayuntamiento, podríamos seguir funcionando y evidentemente deberíamos crecer e invertir
en una herramienta propia, cosa que ahora mismo nos podemos ahorrar.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 4 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
15 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; amb 8 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 4 vots en contra dels
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representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment
de la votació; adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorguen els decrets de l’Alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB l’13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència aquest acord per a la seva aprovació
pel Ple:
Vista la provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports de data 16/09/2020 on demana s’iniciï l’expedient administratiu per
delegar a la Diputació de Barcelona, les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic.
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi
correspon.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques comporta, i també, la seva rellevància
dins del més ample àmbit de la Hisenda Local, aconsella en el moment present, la utilització
de fórmules que permetin una eficaç i adequada execució i exercici de les potestats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació esmentades, dins dels sistemes que per a aquest fi
preveu la normativa local aplicable. No debades, l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya disposa, entre altres coses, que els municipis tenen dret a cooperar entre ells i
amb altres ens públics per exercir llurs competències i, també, per complir tasques d’interès
comú.
Pel que fa a la recaptació dels tributs i els altres ingressos de dret públic, els articles 7.4 i
8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposen que una Entitat local que gestiona per delegació o
col·laboració facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de dret públic
d'altra, pot exercir les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial.
Aquesta previsió legal permet una major efectivitat en la gestió i recaptació que realitzen les
diputacions provincials per delegació dels ajuntaments de la seva demarcació, perquè les
actuacions executives que realitzen poden abastar els béns i drets situats dins de tota la
demarcació, en el nostre cas la de Barcelona.
La Diputació de Barcelona porta a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
de les entitats locals a través del seu Organisme de Gestió Tributària creat per a aquesta
finalitat i que ha assolit un elevat índex d'eficàcia, tant per l'especialització del seu personal
tècnic com per les economies d'escala dimanades d’un projecte global de volum creixent.
Tenint en compte l'interès que representa per a aquesta Corporació la gestió i la realització
adequada de les funcions atribuïdes, i atès que la Diputació de Barcelona va crear en el seu
dia l’Organisme de Gestió Tributària que té com a missió específica realitzar les funcions de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs locals i altres ingressos de dret públic per
delegació o encàrrec de les entitats locals de la demarcació de Barcelona, es considera
convenient procedir a la delegació d'aquestes a l'empara del que disposen els articles 7.1 i
8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local, l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i
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de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 8.b) del Reglament
general de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.
Vist l’interès de la Corporació de poder establir un vincle ample de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona a traves de l’ORGT, es considera convenient proposar que
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat delegui la recaptació municipal dels ingressos de
dret públic a la Diputació de Barcelona i li sol·liciti la col·laboració singular en els aspectes
tècnics per a la gestió i inspecció de determinats tributs municipals mitjançant la utilització
de l’aplicació informàtica de l’ORGT.
Vist que l’òrgan competent per aprovar la delegació de competències és el Ple de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.j) de la LRBRL i que és necessària la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació de conformitat amb l’article 123.2 de
la LRBRL.
Vista la memòria de reorganització de la gestió i recaptació del Tresorer municipal, informes
de la Gerència Municipal, del Servei d’Informàtica i Tecnologies d’Informació i comunicació,
del Servei de Planificació i desenvolupament dels RRHH, del delegat de Protecció de dades,
del Gabinet d’alcaldia i Open data, del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet i
informe jurídic de l’òrgan de gestió tributària.
Vist l’informe preceptiu de la Intervenció General municipal i la Secretaria General del Ple
amb número de referència L’H 29/2020.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de
Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s’especifiquen:
I.- Impost sobre béns immobles
· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
II.- Impost sobre activitats econòmiques
· Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
· Revisió i comprovació de les declaracions presentades
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
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·
·
·
·

Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d’inspecció de l’Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d’expedients sancionadors resultants d’aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
· Concessió i denegació d’exempcions i bonificacions
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
· Concessió i denegació de beneficis fiscals
· Revisió de les autoliquidacions presentades
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Expedició de documents cobratoris
· Pràctica de notificacions de les liquidacions
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
· Expedició de documents cobratoris
· Pràctica de notificacions de les liquidacions
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
VI.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
· Concessió i denegació de beneficis fiscals
· Revisió de les autoliquidacions presentades
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris
· Expedició de documents cobratoris
· Pràctica de notificacions de les liquidacions
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
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Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VII.- Altres Taxes:
· Per recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals
· Per aprofitament especial de la via pública.
· Per aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública.
· De Cementiri Municipal
· Per prestació de serveis en els mercats municipals i per l’ocupació del domini públic per
exercici del comerç
· Per la utilització privativa del domini públic als establiments adscrits als serveis socials
· Per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local dels
equipaments culturals
· Per prestació del servei d’intervenció sobre les activitats i els espectacles públics de
l’Hospitalet de Llobregat
· Per la utilització de plaques i altres distintius autoritzats per l’Ajuntament
· Per la retirada de vehicles i contenidors de la via pública, immobilització per
procediments mecànics i dipòsit
· Per la prestació de serveis d’Urbanisme
· Per actuacions singulars de la Guardia Urbana
· Per l’expedició de còpies i reproducció de documents que consten en els serveis
municipals
· Per l’estacionament públic de vehicles.
· Per la prestació dels serveis municipals de Salut.
· Per l’elaboració de documents proposta d’informes d’arrelament social, d’integració
social, d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i renovació del permís de
residència.
· Per l’ús dels equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils
· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
VIII.- Contribucions especials
· Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
IX.- Preus públics:
· Dels serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
· Dels serveis socials municipals
· Del servei equipament municipal Gornal Activa
· Del servei equipament municipal de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
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·
·
·
·
·
·
·

Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

X.- Preus públics:
· Dels serveis culturals
· De les instal·lacions esportives municipals
· Dels serveis educatius
· Dels serveis de salut
· Del servei de formació, creació, innovació en noves tecnologies informàtiques i
audiovisuals i en industries creatives
· Dels serveis vinculats a determinats aparcaments municipals de gestió directa
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XI.- Quotes d’urbanització
· Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XII.- Execucions subsidiàries
· Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XIII.- Sancions administratives
· Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius
· Emissió de documents cobratoris
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
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·
·
·
·

Liquidació d’interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XV.- Cànons derivats de concessions administratives
· Notificació de les liquidacions practicades per l’ajuntament
· Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d’interessos de demora.
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
XVI.·
·
·
·
·
·
·

Multes coercitives
Notificació de les liquidacions practicades per l’ajuntament
Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d’interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XVII.- Altres ingressos tributaris i no tributaris
·
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament
·
Recaptació dels deutes en període executiu
·
Liquidació d’interessos de demora
·
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
·
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
·
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
SEGON.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la col·laboració per a la realització de les
funcions de gestió i d’inspecció tributàries que es duran a terme mitjançant l’ús de les
aplicacions informàtiques de l’ORGT.
TERCER.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de Gestió
Tributària, en l’exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l’apartat primer d’aquest acord,
establir els llocs i els mitjans de pagament d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació,
l’Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la
normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d’aquest servei.
QUART. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació
de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial
dels serveis municipals, ho facin convenient.
CINQUÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus
efectes, a partir de l’1 de gener del 2021, sempre que prèviament s’hagi produït
l’acceptació per la Diputació de Barcelona, i per un termini de dos anys a comptar
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des d’aquesta data.
Tanmateix, la durada de la delegació s’entendrà prorrogada tàcitament per períodes
consecutius d’un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen
els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la
prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l’Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d’atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques.
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris
que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L’aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.
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3. L’Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l’Ajuntament, interessos de demora al tipus d’interès establert a la normativa
vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte
de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l’Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d’ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s’ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l’Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva
la gestió de la recaptació executiva.

b. Establir les vies d’informació continuada a l’Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l’estat de la recaptació.

c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals
que disposi l’Organisme.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l’altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per
a la gestió del servei.

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General
f.

de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
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Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la
de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents
i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració
"d’encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l’entitat delegant
aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades
personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva
conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la
consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant
per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o
cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en
que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d’alta en el Registre
d’Activitats de tractament de dades personals de l’ORGT. Així mateix l’Administració
delegant serà responsable respecte el tractament de les dades personals a les que
pugui tenir accés com conseqüència de la informació que proporciona l’ORGT a
l’entitat delegant, respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte,
les entitats signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les
dades tributàries i d’ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar
les violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures
seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l’Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació del
servei.
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Regla dotzena. Són causes d’extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L’incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
SISÈ.- Per tal de col·laborar amb la realització de les funcions de gestió, inspecció i
recaptació dels tributs o altres ingressos de dret públic que dugui a terme l’ORGT en base a
la delegació efectuada, l’Ajuntament es compromet a facilitar el suport material i humà
necessari i a tal efecte procedirà a adscriure funcionalment un total de 20 funcionaris/ries,
que realitzaran les tasques derivades de les esmentades funcions en les dependències de
l’Ajuntament.
Aquesta adscripció funcional tindrà caràcter voluntari i en cap cas implicarà pèrdua dels
drets i garanties que tingui el/la funcionari/a en la Corporació, el vincle amb la qual no es
veurà afectat, romanent d’alta i percebent les seves retribucions amb càrrec a l’Ajuntament
de l’Hospitalet. La relació o catàleg de llocs de treball de l’ens local delegant reflectirà que
aquest lloc te atribuït l’esmentada funció de col·laboració i cooperació i que els requisits del
seu exercici (lloc, dependència, etc.) són els abans esmentats. Igualment la relació o catàleg
indicarà les característiques pròpies que afectin a la dependència funcional dels assenyalats
funcionaris.
El personal adscrit funcionalment prestarà els seus serveis d’acord amb les directrius que,
en relació a les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs o altres ingressos de dret
públic hagin estat objecte de delegació, dugui a terme l’ORGT. La gestió de les incidències
de dit personal es portarà a terme de manera coordinada entre l’Ajuntament i l’ORGT, en els
termes que es determinin.
L’adscripció dels funcionaris indicats, quedarà sense efecte a partir del moment en què
l’Ajuntament i/o l’ORGT decideixin denunciar la delegació de funcions de gestió i recaptació.
Aquesta adscripció quedarà igualment sense efecte, quan l’ORGT consideri que l’efectiu no
reuneix les condicions necessàries per realitzar les funcions encomanades o si així ho
sol·licita voluntàriament el/la mateix/a funcionari/a.
La compensació econòmica anual derivada d’aquesta cooperació i coordinació que ha de
ser assumida per l’Organisme de Gestió Tributària, serà l’establerta per la seva Junta de
Govern, a raó de l’import dels mòduls per efectiu adscrit en funció del seu grup professional,
que serà objecte d’actualització en els termes que també determinarà la Junta de Govern.
Abans del dia 1 de desembre de cada any, l’Ajuntament haurà de remetre certificació a
l’ORGT on s’expliciti el cost anual del període compres entre gener i novembre, més la
previsió teòrica del mes de desembre, del personal afectat, així com els períodes en què
els/les funcionaris/es no hagin prestat serveis, amb indicació de la causa, als efectes de
practicar la corresponent regularització.
El 50 per cent de la compensació econòmica serà abonada per l’ORGT en el mes de juny i
el restant 50 per cent abans de finalitzar l’exercici, un cop l’ORGT hagi procedit a la seva
verificació.
SETÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per
la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada
publiqui aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord
d’acceptació de la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme
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de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
VUITÈ.- L’efectivitat de la Delegació resta condicionada a l’adopció de l’acord del Ple que
aprovi la dissolució de l’Òrgan de Gestió Tributària.
NOVÈ.- Traslladar aquest acord a la Gerència Municipal, a la Intervenció i la Tresoreria
Municipals, a l’Òrgan de Gestió Tributària, al Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet, al Servei d’Informàtica i Recursos Humans, al Delegat de Protecció de Dades
Personals i al Servei de Gabinet de l’alcaldia i open data, per al seu coneixement.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 5 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ACORD 5.APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DE LES FUNCIONS DE RECAPTACIÓ DE LES MULTES EN MATÈRIA DE TRÀNSIT I
CIRCULACIÓ DE VEHICLES. AJT/47136/2020

SRA. ESPLUGUAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, muy brevemente. Incidir en los comentarios que hemos hecho en el punto anterior,
en la mejora de la eficacia en la gestión de la administración, en este caso, con el tema de
las sanciones de tránsito, lo que conseguimos es reducir las limitaciones que a día de hoy
tenemos para cobrar esas sanciones de conductores de fuera de la ciudad y por tanto, eso
mejora nuestra eficacia y mejora también nuestra recaudación y por tanto, el Partido
Popular lo ve con buenos ojos y votaremos a favor. Gracias.

SRA LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Pel que fa a la delegació de les funcions de recaptació de les multes,
L’Hospitalet En Comú Podem, donarem per reproduïdes les consideracions ja efectuades al
punt anterior, i tot i això, volem compartir amb vostès alguns dubtes i reflexions.
Parlàvem abans de la necessitat d’assumir costos que seran imputats al primer exercici.
Una situació que es reprodueix al cas de les multes de trànsit, en aquest cas, a part dels
conceptes a que fèiem referència anteriorment, caldria afegir el de la inversió en dispositius
de comunicació electrònica per a la introducció de les dades per part dels agents, però no
és aquí on em vull detenir. Es dóna la particularitat de que, en aquest cas, les tres persones
que actualment s’encarreguen de la gestió de les multes de trànsit no continuaran amb
aquesta tasca per passar a desenvolupar altres funcions, per tant, no estaran assignades a
aquest servei que prestarà la Diputació, i per tant, la taxa a abonar no es veurà minorada pel
pagament d’aquests mòduls .a que fèiem referència anteriorment per part de la Diputació.
Es planteja a més una altra qüestió relacionada, a la proposta es parla de 20 funcionàries
municipals per a totes les tasques, incloses les multes. Donat que ningú de sancions de
trànsit formarà part d’aquestes 20, això vol dir que aquestes 20 persones s’encarregaran a
part de la tasca que desenvolupen en aquests moments, també de les multes de trànsit? O
vol dir, que la Diputació ho assumirà amb personal propi? Qüestió no menor, donat que
podria suposar una modificació substancial de les condicions d’aquestes persones, a qui
s’hauria d’informar oportunament d’aquest fet quan se’ls hi demani que voluntàriament
s’incorporin a la unitat d’exercici de funcions delegades.
I un últim element, en cas d’impagaments, si les despeses per via de constrenyiment
excedeixen de la taxa a abonar anualment, la Diputació li girarà a l’Ajuntament, la diferència,
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compensant la de recaptacions futures. Tenint en compte que és un dels motius
argumentats per tal d’efectuar la delegació, es tracta d’una condició que implica un cert risc
d’incrementar la taxa anual a abonar, sense poder fer una previsió al respecte.
Com a conseqüència de l’expressat fins ara, així com en atenció als arguments emprats al
dictamen anterior, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem desfavorablement
respecte a la proposta de delegació de les multes de trànsit. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Muchas gracias Presidenta. En relación con el dictamen por el que se delega a la
Diputación de Barcelona mediante el Organismo de Gestión Tributaria, las competencias
municipales relativas a la gestión y recaudación de multas de tráfico, en primer lugar,
destacar que de los cuatro municipios de más de 200.000 habitantes que antes he citado,
sólo uno de ellos, Badalona, ha cedido la gestión y recaudación de las multas de tráfico a la
Diputación.
El Departamento de multas se diferencia del servicio de Gestión Tributaria, siempre ha
estado infradotado, tanto de personal como de medios. Creo que hablo con conocimiento de
causa porque he estado trabajando allí 15 años.
El Tesorero en su memoria para justificar la necesidad de la delegación, resalta la situación
de retraso en la completa aplicación de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo
común en lo referente a la administración electrónica.
Y como esto afecta a la prestación ágil, eficiente, eficaz de los servicios de gestión tributaria
y de multas, pues opta por la delegación a la Diputación.
Como es obvio, no entro a valorar quien es el responsable de esa situación, pero es nuestra
obligación denunciarlo. El único responsable de haber llegado a esta situación tanto en
relación al servicio de Gestión Tributaria como en relación al Departamento de multas ha
sido el Gobierno municipal y el responsable político concreto.
La Intervención, en un informe común para la cesión de gestión de tributos e ingresos
municipales y para las multas de tráfico, nos sale otra de las consecuencias directas de la
delegación a la Diputación de estas competencias, que podemos resumir en los siguientes
ámbitos: Primero, impacto en la actual organización de gestión integral del sistema tributario
aplicable a los municipios de gran población. Para la delegación y gestión y la recaudación
de los tributos y otros ingresos de derecho público de la inspección tributaria y de la gestión
y recaudación de las multas de circulación a la Diputación de Barcelona, comporta una
ruptura del modelo de gestión integral del sistema tributario del Ayuntamiento previsto por el
artículo 135 de la Ley de bases de régimen local para los municipios sujetos al régimen de
organización de gran población como L’Hospitalet.
La consecuencia es que se ha optado por un modelo organizativo de mínimos que nos aleja
de la responsabilidad que como municipio de gran población deberíamos asumir y del que
otros municipios de parecida o de menor envergadura, están dotados.
Segundo, modificación del régimen de revisión. Esta delegación conllevará la desaparición
del Tribunal Económico Administrativo de L’Hospitalet. Este tribunal independiente era una
vía para que el interesado intentara evitar la vía del contencioso-administrativo, siempre
más costoso y lento. A partir de enero, esta posibilidad desparecerá.
Tercero, repercusiones tecnológicas y funcionales voy a obviarlas porque como bien ha
desarrollado la Sra. Núria Lozano, las ha explicado perfectamente, tenemos que hacer una
inversión simplemente para el tema de la migración de información de datos a la Diputación
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y posteriormente para comunicación permanente entre la Diputación y los diferentes
servicios que están en delegación, necesariamente implementada.
Implicaciones económicas de la delegación, a partir de los datos facilitados por la Tesorería
General y los propios obtenidos por la Intervención parece desprenderse, y no lo ponemos
en duda, esa previsión, un incremento de la recaudación cubrirá los costes derivados de la
asunción por la imputación de ingresos del Ayuntamiento. Como digo, es una previsión y
también les adelanté antes de que hubiera otras opciones como la que habían trabajado los
directores de área y jefes de servicio, en la que las empresas decían que se podían
incrementar un 20% de los ingresos.
Nuestro grupo municipal es partidario de adaptar y modernizar la estructura organizativa del
ayuntamiento para poder dar un mejor servicio al ciudadano y es posible y se lo puedo
asegurar, que la decisión como la que están ustedes trayendo al Pleno va a mejorar la
calidad de dichos servicios pero lo hacen a sabiendas de que eligen el camino más fácil
sacrificando la responsabilidad que ha de asumir alguien que está al frente de un municipio
de gran población. No es de recibo que hayan explorado otras soluciones y que no
supongan la capacidad integral de ingresos municipales y con ello la desaparición del
Tribunal Económico Administrativo de L’Hospitalet.
El gobierno municipal sí como he dicho explota posibilidades, la problemática de
modernización del ayuntamiento y los directores de área y de servicios pusieron al alcance
del gobierno municipal una posible solución alternativa a la que nos traen ustedes al Pleno y
la rechazaron por cuestiones presupuestarias y de recursos humanos, no me han
contestado a ver si aprovecho para ver si me pueden contestar cuáles son las razones de
carácter presupuestario que impedían implementar esta solución. Votaremos en contra.
Muchas gracias.

Essent les 12:32 hores, abandona la sessió la Sra. Ramirez Pérez, regidora del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Com he dit en anteriors punts, sobre aquest tema, que estàvem
d’acord en la gestió d’alguns tributs i en altres no, doncs en aquest punt que vostès ens
porten, Esquerra Republicana estem d’acord. Perquè creiem que la recaptació de multes
per poder executar aquestes infraccions de trànsit de persones que han comés aquesta
infracció en la nostra ciutat, però que viuen a altres ciutats de la nostra demarcació, en
aquesta gestió de la Diputació de Barcelona, el què fem és poder tenir recursos per poder
executar les infraccions de trànsit que han fet persones que no resideixen a la nostra ciutat.
Per tant, en aquest punt, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, votarem a favor.

Essent les 12:34 hores, abandona la sessió la Sra. Carmona Martínez, regidora del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Usted Sr. Rainaldo Ruiz, empezaba creo que al principio de su
intervención y hacía referencia, con lo cual, seguramente de los que estamos aquí quien
más conocimiento de causa es usted y usted conoce ese departamento perfectamente y
todo el trabajo que ahí se ha hecho, lo que se ha intentado hacer, lo que ha salido bien y lo
que ha salido mal y en muchos casos incluso conoce las causas.
Usted sabe que una buena parte de las dificultades era la notificación, porque usted y yo
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hemos tenido oportunidad, digamos en otro marco, digamos, de debatir cuáles eran esas
dificultades y cómo nos complicaba sobremanera esa cuestión.
Pero miren, yo les voy a introducir una variable que seguro que algunos de ustedes pondrá
una cara estupenda cuando yo se lo diga. Saben una de las virtudes que además tiene, en
el dictamen creo que lo ponen o en el informe, al final son muchas cosas. Si no lo recuerdo
mal de las sanciones que se ponen por tráfico, a propietarios de fuera del término municipal
de L’Hospitalet, la recaudación no llega a un 25%, las que se cobran. Yo creo que
simplemente con ese dato ya nos debería llevar a ver que es un buen camino el que
emprendemos porque haciendo lo que hiciéramos en el ámbito de gestión y mejorando
procedimientos que hay capacidad de mejora, evidentemente, siempre la hay, eso no lo
podríamos modificar nunca. Nuestra capacidad de seguimiento o perseguimiento de la
deuda fuera del término municipal, eso no se modifica, hagamos lo que hagamos y
pongamos los recursos que pongamos.
Con lo cual, yo les voy a dar una variable que creo que no ha de ser menor, también, en
esta cuestión y que el Sr. Rainaldo Ruiz también, por su experiencia profesional, conoce.
Aunque sólo sea para que los agentes de la Guardia Urbana no se sientan como
tontorrones que van poniendo sanciones y que luego no hay manera de cobrar,
simplemente, para que vean que es útil su función, aunque sólo fuera por eso, ya valdría la
pena.
Porque mucho decir que no cobramos el 25% de las sanciones que se le imponen a
propietarios residentes fuera de L’Hospitalet, creo que ya es motivo suficiente para justificar
esto y teniendo en cuenta que además no va a tener costes añadidos, no es aquello de y
eso le cuesta dinero al ayuntamiento, al contrario, seguramente como mínimo
equilibraremos costes y estamos convencidos que en un plazo razonable, el balance desde
el punto de vista económico también será positivo pero aunque fuese a cero, aunque fuese
a igualar, a equilibrar costes e ingresos, simplemente con la sensación de los profesionales
que tenemos en la calle ejerciendo la función, simplemente con eso, ya valdría la pena.
Y contestando, creo, que intentaré contestar alguna cosa que planteaba el Sr. Rainaldo.
Respecto del tema del Tribunal Económico Administrativo, que también salía antes,
estamos viendo si realmente eso nos lleva sí o sí a la desaparición, es muy probable, no se
lo niego, pero estamos viendo, si es la desaparición o si es una limitación de funciones.
Estamos viendo exactamente cuál es el alcance respecto del Tribunal.
Y respecto a lo que usted planteaba de por qué, en su momento cuando se vieron varias
posibilidades y se plantearon alternativas no se optó y se argullo temas, tanto desde el
punto de vista económicos como desde el punto de vista de recursos es que esa es la
justificación.
Si usted dice, destinar 3 millones o 4 millones en cinco años no debería ser el gran
problema de esta administración, seguramente tiene usted razón, pero si puedo hacer lo
mismo y ahorrarme los 4 millones, yo diría que es mejor. Y creo que en estos momentos, lo
que estamos haciendo es eso, estamos haciendo esa delegación de la gestión, no tenemos
que hacer la inversión, especialmente, en toda la cuestión informática, de software
informático que además conlleva todos los temas de interface con nuestros sistemas
propios de la casa, y sí evidentemente no es una cantidad de dinero exorbitada como para
poner en crisis las finanzas municipales, pero creo que merece la pena que si podemos
hacerlo por menos coste o coste cero, aun es mejor.
Essent les 12:36 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Ramirez Pérez, regidora del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Presidenta, y perdón mi insistencia, pero es que ¿sabe qué pasa?, que las razones
que he avalado ahora el Sr. Belver, son las que apoyaríamos nosotros para una cesión de
competencias a la Diputación, es decir, si habláramos de ceder la recaudación ejecutiva de
la que ha estado hablando usted del 25% de los infractores que viven fuera del municipio,
estaríamos de acuerdo. Tan es así que le recordaré que siendo usted Teniente de Alcalde y
siendo yo, jefe de sección del área, usted me encomendó que fuera a hablar con el
responsable del organismo de gestión tributaria y fui allí y le propusimos, que cómo
podíamos llegar a un acuerdo para ceder la recaudación ejecutiva exclusivamente, ni la
gestión y recaudación en vía voluntaria, porque eso no afectaba al funcionamiento normal
del departamento. Yo trasladé lo que me respondieron, mire, si podemos llegar a un
acuerdo para gestionar la recaudación ejecutiva, siempre que el ayuntamiento ceda un
impuesto obligatorio, la recaudación obligatoria, yo lo trasladé y me dijeron que ni hablar.
Bien, no estamos hablando de hace muchos años, bueno igual sí, pero muchos, muchos no.
Entonces, esa salida es la que nosotros compartiríamos, es decir, no podemos permitir que
las sanciones las paguen los ciudadanos de L’Hospitalet y los que viven fuera de
L’Hospitalet se puedan escapar. No lo podemos permitir esta salida, pero de eso a ceder
todos los tributos y toda la gestión, recaudación tanto en vía voluntaria como ejecutiva, nos
parece a nosotros una dejación de funciones por parte de un municipio que es municipio de
gran población, que tiene asumidas unas competencias en razón del artículo 135 de la Ley
de bases de régimen local, y que como consecuencia de esta decisión va a desaparecer un
órgano importantísimo para el ciudadano, como es el Tribunal Económico Administrativo de
L’Hospitalet. Es un Tribunal, para los que no lo sepan, al que puede acudir cualquier
ciudadano si el Ayuntamiento no le ha dado la razón, antes de ir al contencioso
administrativo, ¿quién va al contencioso administrativo por 200 euros?
Hay un órgano que es independiente y que yo, vamos me fiaría 100% que es independiente
y que puede intentar valorar si tengo razón o no tengo razón, si no tengo razón ya ni me
planteo ir al otro lado. Y si me da la razón, mira ya está anulada la sanción o la liquidación
del tributo, la tienen que volver a realizar.
Es un órgano importantísimo y va a desaparecer, es que no hay, cómo se llama,
competencias residuales que pueda sumir, además no tienen ningún sentido mantenerlo
para competencias residuales. Y eso es todo, muchas gracias.
Essent les 12:39 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Carmona Martínez, regidora del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu, perquè crec que tampoc podem traslladar la sensació de que quan estem fent
aquesta transferència, quan estem fent aquesta delegació a la Diputació de Barcelona, a
una administració supramunicipal, però molt rellevant, i que no m’agradaria que quedés aquí
com que fem un desistiment de funcions, com en algun cas ha dit el Sr. Rainaldo Ruiz.
Les polítiques i la sobirania fiscal d’aquesta ciutat continua estant a l’Ajuntament i la
continua exercint el govern d’aquesta ciutat. El que canvia és el model de gestió i més enllà
que ens sàpiga greu que ho facin aquí o allà, és que encara no m’han donat, cap de vostès
que estan en contra d’això, no m’han donat cap argument: és que això empitjorarà les
condicions, això serà fiscalment més injust. No hi ha res d’això, si a més a més afegim que
des del punt de vista de la gestió dels recursos som conjuntament, en global, som més
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eficients, jo crec que és la nostra obligació, ser eficients amb els recursos públics.
Per tant si millorem l’eficiència, no generem perjudici en el ciutadà o a la ciutadana que es
relaciona amb l’administració per temes tributaris, i les polítiques i la sobirania fiscal
continuen sent del govern municipal, l’organisme de recaptació de la Diputació no decidirà
quin és el coeficient a aplicar en el IBI, això ho decidirà aquest govern.
Si estiguéssim cedint això, jo podria entendre les recances, però és que això no es fa. Qui
decideix, qui pren les decisions, qui governa la fiscalitat d’aquesta ciutat, continuarà sent el
govern municipal i l’únic que fa, és canviar el model de gestió, el que al nostre entendre és
mirar cap a un model més eficient, i creiem que dintre de les nostres obligacions està
millorar l’eficiència de l’administració pública, en el seu conjunt.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 5 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
20 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb
7 vots en contra dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i
Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació; adoptant-se, amb el
quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
en exercici de les facultats que li atorga els Decret d’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la provisió conjunta dels tinents d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports i de l’Àrea de Convivència i Seguretat de dates 16/09/2020 i
18/09/2020 on disposen s’iniciï l’expedient administratiu per delegar a la Diputació de
Barcelona, les facultat de gestió i recaptació de multes que s’imposin per infraccions a la
normativa en matèria de trànsit i de circulació de vehicles per part de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que la complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Viària i la resta de la normativa vigent en matèria de trànsit i circulació de
vehicles, justifica la realització d’actuacions per una administració supramunicipal que pugui
instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat dels municipis.
VIST que correspon a aquest municipi, de conformitat amb l’article 25.1.g) de la LRBRL, les
competències com a pròpies, en els termes de la legislació de l’estat i de les Comunitats
autònomes en matèria de: trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, les quals es
concreten a l’article 7 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
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competència que també compren la facultat sancionadora prevista com a delegable de
conformitat amb l’article 84 de la mateixa norma.
VIST que en exercici d’aquestes facultats, l’ajuntament aprova en cada moment les seves
ordenances municipals.
VIST que les multes tenen la consideració d’ingrés de dret públic segons disposa l’article 2.2
del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que l’article 7 d’aquesta mateixa norma preveuen la
delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de dret
públic.
ATÈS que aquesta previsió legal té per finalitat permetre una major efectivitat en la gestió i
recaptació que realitzen les diputacions provincials per delegació dels ajuntaments de la
seva demarcació, perquè les actuacions executives que realitzen poden abastar els béns i
drets situats dins de tota la demarcació, en el nostre cas la de Barcelona.
ATÈS que la Diputació de Barcelona porta a terme la gestió i recaptació dels ingressos de
dret públic de les entitats locals a través del seu Organisme de Gestió Tributària, creat per
aquesta finalitat i que ha assolit un elevat índex d’eficàcia, tant per l’especialització del seu
personal tècnic com per les economies d’escala dimanades d’un projecte global de volum
creixent.
VISTA la documentació que integra l’expedient administratiu tramitat per a aquesta
delegació en el qual figuren incorporades la Memòria de la Direcció de Serveis de
Convivència i Seguretat, la Memòria de la Tresoreria Municipal i els informes del Servei
d’Informàtica i Tecnologies d’Informació i comunicació, del Servei de Planificació i
desenvolupament dels RRHH, del delegat de Protecció de dades, del Gabinet d’alcaldia i
Open data, l’informe jurídic de l’Òrgan de Gestió tributària, així com l’informe de la Gerència
que conclou la conveniència de la delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats
d’aquest ajuntament sobre gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions
contraries a la normativa sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
VIST el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de 10 de març de 2020, incorporat a
l’expedient.
VISTOS els informes preceptius emesos per la Secretaria general del Ple (L’H 28/2020) i la
Intervenció general municipal.
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.j) en relació amb l’article 123.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple
amb el quòrum de la majoria absoluta, l’adopció dels acords relatius a la transferència de
funcions o activitats a d’altres administracions públiques.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
A C O R D A:
PRIMER.1. Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través de l’ens
instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
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2/2004, de 5 de març, les funcions relatives a la gestió i recaptació de les multes
imposades per accions u omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i la resta de la normativa vigent en
matèria de trànsit i circulació de vehicles, i l’exercici de les competències, les
activitats i les funcions que es relacionen a continuació.
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades
facilitades per l’Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de
Trànsit.
b. Requerir als obligats, de conformitat amb la normativa legal vigent, per tal que
identifiquin al conductor responsable de la infracció.
c. Notificar els acords d’incoació i denúncia adoptats per l’òrgan competent
municipal, en matèria de trànsit i seguretat viària.
d. Tramitar les comunicacions d’identificació de conductor i continuar el procediment
sancionador contra aquests.
e. Notificar les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent i les
resolucions de recursos administratius que puguin interposar-se contra les sancions.
f. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les
dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària.
g. Recaptar en període voluntari i executiu les multes, incloses aquelles que es
trobin en procediment de constrenyiment a l’inici de la vigència de la delegació,
sempre que no estiguin prescrites.
h. Dictar provisions de constrenyiment.
i. Liquidar interessos de demora.
j. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament.
k. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, tenint en
consideració:
1. Que quan la devolució d’ingressos s’acordi en relació a un expedient
sancionador municipal (voluntària), aquest acord haurà de ser adoptat per l’òrgan
competent municipal, al igual que la procedència de la devolució dels interessos
corresponents, si és el cas, determinant la quantia exacta dels mateixos.
2. Que quan la devolució d’ingressos s’acordi en relació a un expedient de
recaptació en via executiva, l’acord serà adoptat per l’òrgan competent de
l'ORGT.
l. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés
recaptatori.
m. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar
fallits els obligats al pagament.
n. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de
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les multes puguin presentar els interessats davant l’Organisme de Gestió Tributària,
posant els mateixos a disposició de l’Ajuntament a traves de l’aplicatiu informàtic de
l’Organisme, cas de resultar aquest últim l’Administració competent per a la seva
resolució o tramitació.
o. Establir els llocs i els mitjans de pagament d’acord amb la normativa que sigui
d’aplicació, l’Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la
prestació d'aquest servei.
p. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
2. L’Organisme de Gestió Tributària prestarà l’assistència per a la realització
d’actuacions preparatòries dels acords municipals, tals com l’elaboració de
propostes de resolució d’al·legacions formulades pels presumptes infractors i en els
supòsits en què no resulti preceptiu l’informe de l’agent municipal. Un cop dictada la
corresponent resolució per part de l’òrgan municipal competent, l’ORGT procedirà a
la seva notificació, sempre que es pugui practicar abans que hagi prescrit l’acció per
sancionar.
SEGON.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en l’apartat
primer, es regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus efectes a
partir de l’1/01/2021, sempre que prèviament s’hagi produït l’acceptació per la Diputació
de Barcelona i per un termini de dos anys a comptar des d’aquesta data.
Tanmateix, la durada de la delegació s’entendrà prorrogada tàcitament per períodes
consecutius d’un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la
per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, establerts en la normativa sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna
de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d’aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa
interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d’aquest servei.
Per la seva banda, l’Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general
i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. Per a l’eficaç expedició de notificacions, s’observaran les regles següents:
1. L’ORGT posarà a disposició de l’Ajuntament un aplicatiu de gestió que permeti la
introducció telemàtica de les dades de les denúncies i aquelles altres que es derivin dels
actes de competència municipal (suspensions, anul·lacions...), així com la resta
d’informació precisa per a la correcta tramitació dels procediments.

…/…

58

La introducció de dades relatives a les denúncies es podrà dur a terme mitjançant les
PDA’s dotades de telefonia mòbil que utilitzin els agents denunciants o mitjançant el
webservice creat per l’ORGT a tal efecte.
A través del mateix aplicatiu, l’ORGT possibilitarà l’accés en temps real a la informació de
les actuacions realitzades en els procediments sancionadors, a les dades de tipus
comptable relatives a la gestió (càrrecs, cobraments, baixes i fallits) i als fitxers que
s’hagin de trametre a l’Ajuntament en relació a la tramitació dels procediments
sancionadors.
2. L’Ajuntament comunicarà a l’ORGT el quadre d’infraccions i sancions, a efectes de la
seva informatització, havent de comunicar puntualment qualsevol modificació aprovada.
3. L’ORGT processarà en temps real la informació tramesa per l’Ajuntament i consultarà
les dades del Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, podent donar-se les
següent situacions:
a) La infracció denunciada coincideix amb el quadre d’infraccions de l’Ajuntament, les
dades del NIF/NIE de l’infractor identificat, en el seu cas, coincideixen amb les existents a
la base de dades de l’ORGT i la matrícula informada existeix a la base de dades del
Registre de vehicles, en quin cas s’acceptarà el càrrec i s’impulsaran les actuacions
necessàries per iniciar el procediment recaptador de les multes de trànsit.
b) La infracció codificada no coincideix amb el quadre d’infraccions de l’Ajuntament, les
dades del NIF/NIE de l’infractor identificat, en el seu cas, no es corresponen amb les
existents a la base de dades de l’ORGT o la matrícula informada és inexistent en la base
de dades del Registre de vehicles; en aquests casos no pot acceptar-se el càrrec i es
deixarà constància en l’aplicatiu informàtic per a coneixement de l’Ajuntament.
4. La pràctica de notificacions de denúncies, sancions i de les diferents fases del
procediment recaptatori es portarà a terme per l’ORGT d’acord amb les previsions
contingudes a la seva Ordenança general.
Regla cinquena. Les modificacions procedents com a conseqüència de la resolució
d’al·legacions o recursos presentats davant l’Ajuntament es traslladaran a l’ORGT
mitjançant la seva gravació en l’aplicatiu de gestió de multes.
Si l’Ajuntament no comunica suspensions o anul·lacions, el procediment recaptador
s’impulsarà i prosseguirà de conformitat amb el que es regula en el Reglament General
de Recaptació i en la normativa interna de l’ORGT.
Regla sisena. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d’atendre a fi de portar a terme amb eficàcia les
funcions delegades, la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en
cada exercici.
Regla setena. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
exercicis i tipus de multes s’efectuarà mensualment.
Així mateix, es realitzarà mensualment la transferència de les quantitats recaptades una
vegada deduït l’import de la taxa previst a la regla sisena.
Regla vuitena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de
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la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.
L’Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general
de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla novena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l’Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a) Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
b) Establir les vies d’informació continuada a l’Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l’estat de la recaptació.
c) Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
d) Informar als ciutadans de l’estat de tramitació del seu expedient i aclarir els dubtes
que se’ls plantegin dins de la matèria delegada.
e) Registrar la documentació que es presenti en qualsevol dels registres auxiliars de
l’ORGT relativa a procediments sancionadors per infraccions de circulació, posant a
disposició la mateixa a l’Ajuntament a traves de l’aplicatiu informàtic de l’ORGT, restant
l’original sota la seva custòdia fins que es pugui procedir a la seva eliminació definitiva
quan així ho prevegi la normativa sectorial d’aplicació.
f) Comunicar a la Direcció General de Trànsit, dins els terminis fixats per la Llei de
seguretat viària, la informació necessària per a l’anotació en el Registre de conductors de
les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos en la
normativa de Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la
delegació, tindrà els següents drets:
1) Percepció de les quantitats establertes en la regla setena.
2) Percepció dels contribuents de les despeses que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
3) Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que precisi per a la
gestió del servei.
4) Aconseguir l’auxili de l’Autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
Recaptació i disposicions concordants.
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per
donar compliment a la normativa específica en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en
l’Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Del mateix mode, l’Ajuntament donarà compliment a dita normativa i, en particular, a les
instruccions dictades per l’Organisme en aplicació de la mateixa, en tant que usuari de la
base de dades de l’ORGT a través de l’aplicació informàtica WTP.
Regla dotzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració “d’encarregat
del tractament” respecte de les dades personals que l’entitat delegant aporti, per tal de
materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
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adequades per a la protecció de totes les dades personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per
l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; comunicarà les
violacions de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades
amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres
persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o
qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb
una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT
també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per
tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o
cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o
qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en que
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat
de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels tractaments de
dades personals que es duguin a terme per al compliment de les funcions públiques
derivades de la delegació, que seran donats d’alta en el Registre d’Activitats de
tractament de dades personals de l’ORGT. Així mateix l’Administració delegant serà
responsable respecte el tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés
com conseqüència de la informació que proporciona l’ORGT a l’entitat delegant, respecte
a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur
a terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i d’ingressos de dret
públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la
protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l’àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als drets i
les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives
adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació
d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i
l’Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per concretar
les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació del servei.
Regla tretzena. Són causes d’extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.- El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d’acord
amb allò que estableix la regla primera.
2.- L’acord mutu entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3.- L’incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4.- Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
TERCER.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada la
delegació el publiqui per a general coneixement, juntament amb l’acceptació de la
delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
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QUART.- L’efectivitat de la Delegació resta condicionada a l’adopció de l’acord del Ple que
aprovi la dissolució de l’Òrgan de Gestió Tributària.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a la Gerència Municipal, a la Intervenció i la Tresoreria
Municipals, a l’Òrgan de Gestió Tributària, al Tribunal Econòmic Administratiu, al Servei
d’Informàtica i Recursos Humans, al Delegat de Protecció de Dades Personals, a la Direcció
de Serveis de l’Àrea de Convivència i Seguretat i al Servei de Gabinet de l’alcaldia i open
data, per al seu coneixement.

SRA. ALCALDESSA
Per tant quedarien tots els punts de l’orde del dia aprovats. No hi ha més punts, per tant,
donar les gràcies a tots i aixequem la sessió. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la sessió
essent les dotze hores i quaranta-vuit minuts, del dia nou d’octubre de dos mil vint, de tot el
qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

