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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 15/2019
Data: vint de desembre de dos mil dinou
Hora: 10:35 hores fins a les 13:05 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
Jaume Graells i Veguin
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
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
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d000000'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes, benvingudes i benvinguts al Ple ordinari del mes de
desembre.
Per començar donaríem pas a l’ordre del dia amb la lectura i aprovació de
l’esborrany de l’acta del 27 de novembre de 2019.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE NOVEMBRE DE 2019.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l’Acta corresponent a la
sessió ordinària del 27 de novembre de 2019, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.
I. PART RESOLUTÒRIA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.

SRA. ALCALDESSA
Bé gràcies. Té la paraula el Tinent d’Alcalde el Sr. Belver per explicar i fer una
presentació del pressupost 2020.
Demanaria si us plau a la gent que està a la sala si poguessin baixar la veu, se sent
un runrun important, gràcies.

SR.BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies senyora Alcaldessa. Bon dia a tots i totes. Per fer una explicació sobre els
punts 5 i 6.
En el punt 5, l’acord de l’aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances
fiscals, el que fem en aquest acord és portar l’aprovació definitiva i resoldre les
al·legacions que s’han presentat a les mateixes. Dir que s’han presentat dos
paquets d’al·legacions, una presentada pel grup municipal del PP i un altre pel de
LHECP-ECG que passaré a comentar.
En les al·legacions presentades per el grup municipal del PP, desestimem el
conjunt de les al·legacions i sense entrar en el fons de la qüestió de cap d’elles
perquè tal i com figura en els informes i en el mateix dictamen, les al·legacions que
es fan no ho fan en referencia al contingut de l’acord i per tant, no podem resoldre
esmenes respecte d’elements que no formen part del dictamen, per tant sense
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entrar en el fons de la qüestió hem de desestimar-les per aquesta qüestió.
Respecte de les al·legacions presentades pel grup de LHECP-ECG, aquí hi ha
alguns elements diferents. Hi ha una al·legació que té exactament el mateix
tractament, que no fa referencia a cap de les modificacions que es fan a les
ordenances i per tant hem de desestimar-la perquè no fa referencia a això.
Després hi ha una segona al·legació que fa referencia al tema del recàrrec sobre
els habitatges buits. Fan una sèrie de propostes i ho diu en la resolució de
l’al·legació, ja ho diem de manera expressa, aquesta al·legació, si s’incorporés seria
una modificació substancial sobre el que representa però si que és cert, que hi ha
aspectes que ens han semblat força interessants i a tenir en compte. La meva
proposta és que, malgrat ara desestimar-la per no tornar a iniciar tot el procediment
que requeriria fins i tot un nou informe del Tribunal Econòmic Administratiu i per tant
no podríem tenir la ordenança en vigor el dia 1 de gener.
El que els hi proposem és treballar en base a aquesta al·legació de cara a les
ordenances 2021 per poder incorporar molts o alguns dels aspectes que vostès
proposen.
Una tercera al·legació que proposaven respecte de l’aprofitament del sòl, subsòl,
que aquesta sí que ha estat acceptada i queda incorporada en el dictamen definitiu
de les ordenances. Això pel que fa referència al dictamen d’ordenances fiscals.
I el dictamen número 6 que és el que fa referència a l’aprovació inicial del
pressupost, respecte a l’aprovació inicial del pressupost, avui el que portem a
aprovació, és un pressupost d’inici de mandat i això per sí mateix vol dir que és un
pressupost de transició del final del mandat anterior (2015-2019) i l’inici d’aquest
nou mandat.
És important a l’hora de veure l’elaboració d’aquest pressupost el context de com
treballem o en quin entorn tant polític, econòmic, social, estem treballant a l’hora de
l’elaboració d’aquest pressupost.
El pressupost per l’exercici 2020, lògicament s’ha d’emmarcar dintre del que és el
programa d’actuació municipal del govern, que com vostès saben hores d’ara no
està aprovat i per tant és, encara que l’orientació sigui molt similar a la que veníem
treballant en el mandat anterior amb la continuïtat del govern municipal, però si que
hem incorporat alguns elements que ens semblen rellevants com és, tenir com marc
de referencia pel desenvolupament del pla d’actuació i per tant del pressupost
municipal incorporar els 17 objectius com a marc de referencia de desenvolupament
sostenible recollits a l’agenda 2030 que marcaran el que és el pla d’actuació
municipal i els pressupostos d’aquest mandat.
Per tant, en base a això i en el context que ens trobem, hem elaborat aquest
pressupost. En quin context estem treballant aquest pressupost? En un context de
desacceleració en el ritme de creixement del producte interior brut en el conjunt de
l’Estat per als exercicis 2019-2020 i amb un context polític d’incertesa, tant pel que
fa a referencia a Catalunya com a Espanya.
Pensin que els pressupostos de l’Estat estan prorrogats des de l’any 2018. Els
pressupostos de la Generalitat des de l’any 2017. Això genera un mar d’incertesa
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que a l’hora de l’elaboració de pressupostos marca de manera molt important la
seva redacció.
Aquí, a més a més el no tenir uns pressuposts generals de l’Estat per tant, un
element fonamental com és la participació en els tributs de l’Estat s’ha de treballar
sobre aproximacions i en base a dades o informacions que generem des del propi
ajuntament, en funció de les dades macroeconòmiques però que genera una certa
incertesa.
A més a més, com saben encara estem immersos en el pla d’estabilitat financera
amb el PEF que vam aprovar per als anys 2019-2020 i per tant això ens marca els
límits de quin pot ser el nostre nivell de pressupost.
Dit tot això d’aquest marc, si alguns elements propis de l’ajuntament com saben, en
el cas de l’ajuntament de l’Hospitalet hem continuant reduint el deute per part de
l’ajuntament. En aquests moments en la liquidació del 2018, que és la última
liquidació que teníem aprovada, la baixada del nivell d’endeutament porta que ens
permet tenir unes finances molt més sanejades i també significa que, podem
destinar despesa que destinem o destinaven a pagar a entitats financeres
amortitzacions de capital i interessos, aquests diners els podem destinar a despesa
corrent en els capítols 2 i 4, això vol dir, sense incrementar el pressupost, tenim
més recursos disponibles per poder fer front a les necessitats dels nostres veïns i
veïnes.
En el cas del pressupost 2020 respecte l’any 2019, la reducció d’aquesta despesa i
per tant el nou destí, puja 1,2 milions d’euros.
El pressupost per l’any 2020 és un pressupost de 261,4 milions d’euros, el que
significa un increment del 5,4 respecte del 2019. En que creix a grans trets el
pressupost? O perquè creix en el marc que definíem? Creix fonamentalment en el
capítol 1 de despesa del personal al servei d’aquesta administració amb les
previsions d’increment salarial i actualitzacions d’antiguitat i altres elements que
s’han anat produint durant el 2019 i la previsió d’increment salarial i acords de
conveni per l’any 2020.
Creix amb l’aportació que fa el propi ajuntament a Fira 2000 com a soci d’aquella
fira i a les actualitzacions dels contractes del capítol 2, que són contractes en vigor i
que tenen previst un increment d’un any per l’altre d’actualitzacions, així com en els
nous contractes que fem de determinats serveis on en tots ells s’incorpora com a
salari base el nou salari mínim interprofessional. La qual cosa significa que els nous
contractes tenen un increment dintre de les empreses que acaben essent
contractades amb els llocs de treball de base que veuen incrementat el seu salari
respecte del que era l’anterior salari mínim.
Pel que fa referència als ingressos, com saben mantenim la pressió fiscal tant en el
que són impostos, taxes i preus públics amb la salvetat dels preus públics que
tenen a veure amb les instal·lacions esportives que sí que ells tenen un petit
increment al voltant del 2%.
La pressió fiscal que es manté per sota de la mitjana estatal en el conjunt del
municipi per tots els tributs és de 562,6 euros per habitant i això significa un esforç
fiscal del 2,25%.
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Del capítol d’ingressos com saben, bona part dels ingressos venen per una banda
del que són ingressos propis de l’ajuntament de la nostra pressió fiscal, del que
rebem en impostos, taxes i preus públics i de les aportacions d’altres
administracions. Les aportacions d’altres administracions, l’aportació dels tributs de
l’Estat signifiquen en números rodons un terç del total dels ingressos que rep
aquest ajuntament. Per tant, una incertesa sobre aquest element, no és una
incertesa menor però, amb els càlculs que hem fet en aquests moments, estem
parlant del 33,7% del total d’ingressos de l’ajuntament.
Per una altra banda amb les aportacions de la Generalitat de Catalunya, que encara
que siguin de menor quantia, afecten a serveis essencials com és, el contracte
programa de serveis socials i altres programes vinculats tant fonamentals com
educació.
Les aportacions que rebem tant de l’àrea metropolitana com de la Diputació de
Barcelona, que són les altres administracions que ens aporten diners tenen un nivell
molt menor, així com els programes que tenim cofinançats i que ja tenim certesa de
la seva aportació per part de la Unió Europea.
Respecte del que serien les despeses tal com els hi deia, despeses que s´han vist
incrementades en els elements que abans els hi feia referencia. I en el que és el
repartiment de la despesa i per les polítiques pressupostàries que tenen una major
dotació i que per tant signifiquen un major nivell de destinació de recursos. Tenim
en primer lloc, l’espai públic, tot el que té a veure amb neteja, recollida, enllumenat i
tot el que té a veure amb el manteniment d’aquest espai públic, que significa el
15.8% del conjunt de la despesa per l’any 2020.
En serveis socials i foment de l’ocupació que representa el 14.7%, i en Seguretat i
mobilitat ciutadana que representa el 14.1%.
Aquestes són les tres grans polítiques de despesa o les tres més grans polítiques
de despesa a les quals destinem els nostres recursos.
Presentem evidentment un pressupost equilibrat, ajustat, tenint en compte totes les
circumstàncies en les quals jo els hi feia esmen a l’inici de la meva intervenció i crec
que és molt destacable que durant tot aquest període en els últims anys que hem
viscut amb la situació aquesta de incertesa, de pressupostos prorrogats tant en
l’Estat, com a la Generalitat de Catalunya i en tot aquest entorn, aquesta
administració ha sigut capaç de mantenir la seva solvència, de ser capaç de reduir
el deute i a la vegada ser capaç d’atendre les necessitats dels nostres veïns i
veïnes.
La última dada respecte del deute que els hi dono, de l’any 2013 a l’any 2018, s´ha
reduït en un 32%. A l’any 2013 teníem un deute del 65% dels ingressos corrents,
significava 130 milions d’euros de deute. En la liquidació del 2018, estàvem, en un
37% i 88 milions d’euros. Per tant, una reducció total, neta del deute, de 42 milions
d’euros que com efecte principal té que podem destinar 1,2 milions d’euros que
destinàvem a pagar crèdits, els destinem per serveis per la nostra ciutadania. Crec
que aquest és un element principal de la política de despesa i per tant per això fem
força esmen.
Dit tot això, segur que tenim elements per part de tots els grups que els agradaria
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que incrementessin despesa en moltes qüestions. Segur que a més a més, tindrem
propostes d’incrementar despesa i reduir ingrés. No cuadra. No podem recaptar
menys i gastar més. No és pot. Com saben tenim l’obligació de tenir unes finances
no només sostenibles, sinó equilibrades. Aquestes finances equilibrades ens
obliguen a que a l’hora de fer el pressupost, el nivell d’ingressos certs sigui igual
que les despeses certes i qualsevol variació en un sentit o l’altre acaben
desequilibrant el pressupost i això com saben no ens ho poden permetre.
Per tant, presentem uns pressupostos equilibrats, centrats fonamentalment en
l’atenció a les persones i esperem el suport dels grups municipals a aquesta
proposta. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula a
les regidores i als regidors representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major representació.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Buenos días a todos. En primer lugar hacer referencia al expediente número 2,
sobre la modificación del régimen de la retribución de la Síndica de Greuges.
Respecto a esta modificación, nosotros nos vamos a abstener siguiendo el
posicionamiento inicial que ya hicimos en su momento. Entendemos como positiva
esta figura para que la ciudadanía, tanto de manera individual como colectiva, pues
tenga una herramienta más para hacer valer sus derechos. Como ya dijimos en su
momento, nos parece además positivo que este órgano, como no puede ser de otra
manera, sea independiente y ejerza el control de la administración municipal y de
los servicios municipales.
Cómo podemos observar en el expediente que nos traen a pleno son muchos los
agravios y los problemas que tienen nuestros ciudadanos. No en vano hoy lo que
se propone es incrementar la dedicación de la Síndica de las 20 horas que tenía
hasta ahora, a las 40 horas que finalmente pues va a tener.
Nosotros pedimos al equipo de gobierno que reflexione porque lo que supone, es
que queda en evidencia, que a día de hoy los ciudadanos de L’Hospitalet con más
frecuencia recurren a la Síndica de Greuges porque el ayuntamiento y las áreas de
gobierno, a día de hoy, no consiguen dar respuesta. Por tanto, no dudamos de la
figura de la síndica, ni de la persona que ocupa el cargo, pero sí que podemos
dudar, de la efectividad a la hora de hacer valer esos derechos frente al
ayuntamiento. Es decir, la síndica puede presentar decenas de informes pero si el
equipo de gobierno o las áreas correspondientes no le dan curso, pues
evidentemente, es luchar contra una pared.
Nosotros pedimos al equipo de gobierno que dé curso en el momento que llegan
esas quejas, esos informes por parte de la síndica para conseguir solventar esos
problemas.
Por último nosotros, respecto a este expediente queremos recordar a la Síndica su
independencia respecto al gobierno municipal. Desde el PP pedimos que no siga la
estela del Síndic de Greuges de Catalunya, el señor Ribó, que en lugar de
solucionar problemas lo que hace es crearlos.
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Respecto al expediente de la aprobación definitiva de la modificación de las
ordenanzas fiscales, nosotros como hicimos en la aprobación inicial votaremos en
contra. Como decía el Teniente de alcalde, nosotros presentamos alegaciones para
esta ordenanza, atendiendo pues que, la presión fiscal de L’Hospitalet es muy
importante, por tanto nosotros queríamos rebajarla.
Ya es un clásico que el PP cada año presenta alegaciones en el sentido de rebajar
el IBI y es un clásico también por parte del equipo de gobierno, pues que esa
demanda no sea considerada, y que se rechace.
Como decía el objetivo del PP es rebajar la presión fiscal de los ciudadanos
especialmente de las familias y de los colectivos más vulnerables. Nosotros hemos
presentado diferentes alegaciones para bonificaciones, los parados de larga
duración, a las familias numerosas, familias monoparentales. Un conjunto de
alegaciones que no han sido estimadas por el equipo de gobierno. Como también
decía el Teniente de alcalde pues haciendo referencia a que las alegaciones que
nosotros presentábamos no eran objeto de modificación, entonces nosotros en ese
sentido recriminamos al equipo de gobierno que sólo podamos modificar lo que
ellos quieren modificar. La ordenanza entra en vigor en toda su plenitud el 1 de
enero y por tanto nosotros entendemos que desde los grupos municipales
deberíamos poder hacer modificaciones a todo el articulado de la ordenanza.
Respecto al tema del presupuesto, votaremos en contra por varias razones, la
principal, consideramos que el presupuesto no es bueno para las familias de
L’Hospitalet. El equipo de gobierno presenta un presupuesto según dicen con
sentido social y de apoyo a las familias pero entendemos que sólo hace falta rascar
un poquito para darse cuenta de que no es así.
A nuestro entender ustedes plantean una estimación de aquello que quieren o que
desean los ciudadanos de L’Hospitalet pero finalmente no se cumple. Estamos
acostumbrados en este pleno a que haya desvíos de partidas, modificaciones de
crédito, una herramienta que se plantea desde la administración como algo
excepcional pero que ustedes lo plantean como algo ya convencional. Luego
finalmente, el presupuesto que se plantea con la liquidación final dista mucho de lo
que era en un principio.
Respecto a la previsión de ingresos que hace el ayuntamiento vuelve a recaer en
las familias de L’Hospitalet con el pago del IBI básicamente. Como ya he hecho
referencia, nosotros planteábamos el hecho de rebajar el IBI o de incrementar las
ayudas a las familias pero se ha rechazado.
Además ustedes han anunciado la congelación del impuesto del IBI pero la realidad
no es así. Ustedes mismos apuntan que se aumenta en un 3% el valor catastral y
por tanto los vecinos y vecinas de L’Hospitalet tendrán que pagar más. Ustedes en
el mismo presupuesto ya establecen que hay un aumento de recaudación por ese
concepto.
Si ustedes hubieran querido congelar el IBI como han anunciado, pues sólo hubiera
bastado bajar el tipo de gravamen, para compensar la subida del valor catastral,
cosa que no han hecho.
Entendemos que en este afán recaudatorio también ponen el foco en este caso en
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los vehículos, en los conductores, ya que prevén aumentar la recaudación un 14%
respecto a las multas de tráfico. No sabemos muy bien cómo los agentes de la
guardia urbana se lo harán para conseguir esos objetivos. Lo que nos preocupa
además es que, en lugar de perseguir al delincuente, se persiga a los conductores
de la ciudad.
Como ya he dicho antes creemos que el equipo de gobierno olvida a los vecinos y
también olvida a los emprendedores y a los autónomos. Evidentemente nuestro
modelo de ciudad en materia fiscal es completamente diferente al que ustedes
plantean, nosotros entendemos que una de las mejores maneras de ayudar a
nuestros vecinos es rebajando los impuestos y ayudando a los emprendedores para
que creen oportunidades a los propios vecinos de la ciudad.
Respecto a los ingresos de otras administraciones, nos encontramos como el año
pasado, unos presupuestos generales que no existen y por tanto volvemos a hacer
el cuento de la lechera.
Si hablamos de la Generalitat de Catalunya se prevén unos ingresos de un 5,48%
más, que nosotros consideramos poco creíbles porque nos bastaría con que la
Generalitat de Catalunya cumpliera con los compromisos adquiridos y por tanto
diera luz verde a todas aquellas cosas que se tienen entre manos por parte de la
Generalitat y que están todavía bastante atascadas.
Qué decir tiene que tenemos entre manos un gobierno de la Generalitat que está
obsesionado con el procés y que a día de hoy olvida no sólo a los ciudadanos, sino
en concreto a los ciudadanos de L’Hospitalet.
Si hablamos de la Diputación hay un descenso del 3,26% de ingresos de la
Diputación. Entendíamos que ahora que nuestra alcaldesa pues es la presidenta de
la Diputación, pues esa nueva dedicación se vería reflejada en una mayor
aportación y no en una disminución en este caso de la aportación.
Respecto a la previsión de gastos que se prevén desde el presupuesto, tenemos
dudas de las prioridades que se marcan por parte del gobierno. Analizando las
partidas no entendemos cómo el área de convivencia y seguridad, no es una
prioridad para el gobierno. Siendo una de las áreas que más preocupan a los
ciudadanos. Tampoco compartimos que el área de empleo, empresa, turismo y
economía social, sea también una de las áreas con menos dotación presupuestaria.
Sobre el incremento de gasto, los capítulos 2 y 4, estamos de acuerdo en el
aumento de gasto en la limpieza en el sentido de que es necesaria. Pero también
entendemos que se deba de hacer una reflexión conjunta de todos los miembros
del consistorio, de todos los grupos municipales, porque entendemos que la
solución no es poner más dinero encima de la mesa cuando no hay una solución
respecto al tema de la limpieza. Estamos acostumbrados a que en este pleno se
presenten modificaciones y que vengan más dotaciones para el tema de la limpieza
pero entendemos que no se soluciona el problema y por tanto pedimos que haya
una reflexión sobre el tema de la limpieza.
Tampoco nos parece bien que se destine casi el mismo importe a la dinamización
del comercio, que la que se destina a publicidad o propaganda.
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Respecto al capítulo 6, el tema de las inversiones. Encontramos que hay un
retroceso respecto al presupuesto del año 2019. Vemos que se prevé una inversión
para la adquisición de material para la Guardia Urbana, nos parece perfecto porque
además nos da la razón, cuando pedimos, insistimos en este pleno que se dote de
mejores medios a la Guardia Urbana pues siempre se nos ha negado la carencia.
Vemos con buenos ojos que finalmente se incluya como una inversión la mejor
dotación para la Guardia Urbana.
Dudamos de la inversión del proyecto ejecutivo “sky” del barrio de la Torrassa,
atendiendo que hay otras prioridades. Echamos de menos en el capítulo de
inversiones que no aparezca por ejemplo, la rehabilitación de Can Trinxet, o el
Castell de Bellvis. Proyectos para adecuar finalmente los parques infantiles y
hacerlos inclusivos para todos los niños, tengan diversidad funcional o no. O el
proyecto de sustitución de la hierba artificial en el campo de rugby que fue
aprobada por este pleno.
En resumen, creemos que este presupuesto penaliza un año más a las familias de
L’Hospitalet. No da prioridades a las necesidades que tienen nuestros vecinos.
Penaliza a los comerciantes y a los emprendedores y por tanto votaremos en
contra. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt bon dia a tots i totes. Primer de tot, saludar als treballadors i treballadores
d’aquest ajuntament que porten avui a aquest ple les seves reivindicacions.
Comentar-vos que el nostre grup municipal està a la vostra disposició quan
vulgueu.
Volíem comentar també el primer votarem a favor, però volíem puntualitzar que el
1998 es va aprovar la incorporació de L’Hospitalet al Consorci del Parc Agrari
malgrat que no aportava terreny agrari. Aquesta incongruència es pot solucionar
incorporant Cal Trabal al parc agrari del Baix Llobregat per preservar la darrera
zona agrícola de L’Hospitalet en greu perill pel projecte del PDU de la Granvia.
També volem comentar breument, el punt 2. Nosaltres valorem molt positivament la
tasca realitzada per la Síndica en defensa de la ciutadania de L’Hospitalet així com
la seva dedicació. Però no estem d’acord amb la escala salarial per càrrecs públics i
personal eventual que s’aplica en aquest cas, que ja el nostre grup va rebutjar en el
primer ple d’aquesta legislatura.
Per tant, nosaltres ens abstindrem d’aquest dictamen.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo m´hi referiré al punt 5, acord relatiu a l’aprovació definitiva de les modificacions
de les ordenances fiscals. Els impostos, la fiscalitat local són un instrument que
tenim per garantir benestar, qualitat de vida i drets per tothom. Són un primer pas
fonamental per tenir una societat més justa, més sostenible, més democràtica.
Posem la política fiscal de la ciutat al servei de protecció dels bens comuns i les
cures, la igualtat, el medi ambient, la ocupació estable de qualitat, la protecció del
comerç de proximitat i les petites i mitjanes empreses.
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Essent les 11:06 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2n Tinent d’Alcaldia.

Per aquest motiu al ple de setembre vam expressar de manera provisional, una
abstenció per tal de poder disposar d’una major concreció d’alguns aspectes de les
mateixes respecte els quals vam formular en el seu moment al·legacions.
Al·legacions que donada la falta de tarifació social aprofundien en aspectes
relacionats amb la capacitat adquisitiva i de pagament del ciutadà o fomentaven
pràctiques socialment responsables com el lloguer social.
Inicialment teníem previst un vot en contra donat el fet de que no s’havien recollit
cap d’aquests aspectes amb arguments com que, el calat de les aportacions exigia
d’un nou informe del Tribunal Econòmic-administratiu i posterior període
d’informació publica, arguments que perden pes si tenim en consideració que
s’haurà de produir una prorroga pressupostaria que s’argumentava que no
formaven part d’un acord de ple, que avui serà modificat.
No obstant a la atenció a les consideracions efectuades per el senyor Belver i el seu
oferiment per treballar conjuntament ordenances fiscals a l’exercici 2021 i amb
aquest condicionament respecte als elements principals de les al·legacions
formulades per LHECP-ECG i tenint present que s’ha recollit una de les al·legacions
formulades que com molt bé situava al seu informe el Tribunal Econòmic
Administratiu de la nostra ciutat, millorava la seguretat jurídica del contribuent,
qüestió en absolut menor. Tenint en consideració tot aquest seguit de qüestions
malgrat que considerem des de LHECP-ECG que la nostra ciutat deixa passar un
any més l’oportunitat d’introduir conceptes fonamentals com els descrits, o la
tarifació social amb el que implica en qualsevol contribució ciutadana el finançament
d’un servei públic municipal com a model de garantia d’equitat i d’accessibilitat als
serveis públics essencials. Doncs bé, tenim en compte les consideracions anteriors
mantindrem l’abstenció expressada al ple anterior.
Pel que fa al punt 6, sobre l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici
2020, respecte a l’acord relatiu a aquesta aprovació inicial, nosaltres votarem en
contra perquè resten absents partides pressupostaries que considerem
d’importància per un projecte social, inclusiu de ciutat mentre en d’altres s’ha reduït
la dotació o aquesta ha perdut pes específic respecte al pressupost en la seva
globalitat.
Des de LHECP-ECG considerem que un pressupost inicialment responsable implica
un pressupost inclusiu i amb respostes a la vulnerabilitat social, quelcom
imprescindible tractant-se de l’administració més propera a la ciutadania, i que per
tant, tot i que cal no deixar de denunciar la passivitat ni d’exigir la necessària
intervenció en moltes matèries de les administracions competents, que no oblidem,
són l’administració autonòmica i estatal. No podem d’altra banda restar impassibles
davant la precarietat vital extrema, la vulnerabilitat i exclusió social en que hi viuen
molts dels nostres veïns i veïnes. En alguns casos es tracta de necessitats prou
clares com perquè hi hagin mocions aprovades pel ple, aquesta corporació
municipal, també amb el vot favorable del grup socialista com és el cas de
l’adquisició d’habitatge per destinar-ho o ampliar el parc d’habitatge públic. L’any
2016, el ple va aprovar una moció del grup de Canviem per destinar un mínim de
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800.000 euros en el pressupost de cada any. Una quantitat assumible que no va
quedar reflectida als pressupostos de l’any 2017, ni 2018, ni 2019, ni tampoc a la
proposta del 2020 malgrat la greu situació que pateixen moltes persones i famílies
que no poden exercir el seu dret a accedir a un habitatge digne.
Essent les 11:10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
La suma que detalla l’annex d’inversions per als exercicis 2017-2021, no sembla
suficient traducció de la voluntat política que s’afirma tenir per tal d’atendre la
emergència habitacional a la nostra ciutat. Expressàvem el debat sobre les
ordenances fiscals que ens semblaven positives propostes com, la introducció d’un
recàrrec sobre l’IBI dels habitatges declarats desocupats tot i que caldria, així
mateix, adquirir un compromís pel que fa a l’aplicació pressupostaria d’aquests
ingressos públics malauradament i donat que es confirma la falta d’inversió en
habitatge públic, no ens és possible catalogar l’aplicació pressupostaria com a
positiva.
Sense tenir cobertes les necessitats més elementals, i el sostre és una de bàsica,
no estem en condicions de garantir la qualitat de vida de les ciutadanes de
L’Hospitalet i per tant cal posar la garantia d’aquests drets en primer terme, cal
expressar la voluntat política de ser garantia d’aquests drets i posar-ho al centre de
les nostres polítiques.
També des de LHECP-ECG trobem a faltar la partida pressupostaria per tal
d’atendre una reivindicació recurrent al llarg dels últims anys com és l’obertura en
festius de les biblioteques de L’Hospitalet, un servei que ciutats veïnes ofereixen i
que no sembla ser una qüestió de disponibilitat de fons, donat que la quantitat
destinada al bibliomercat de Santa Eulàlia té un cost equivalent.
O respecte a la conservació del patrimoni històric, una qüestió a la que fan
referència dues mocions. Una sobre el pla de protecció patrimonial i una segona
sobre el Castell de Bellvis i Can Trinxet aprovades als anys 2017 i 2018
respectivament. En canvi no s’observa cap quantitat destinada a revisió del PEP
sense que hi figuri cap referencia a l’annex d’inversions del pressupost.
Discrepem també respecte a la gestió econòmica de l’anomenat “conveni Planeta”
on sí bé l’empresa paga una concessió demanial per un import superior a 600.000
euros, no és menys cert que recupera l’import amb la seva practica totalitat, via
transferències corrents per idèntic import i en conseqüència, obté un edifici com
aquest pràcticament a cost zero, fet que cal afegir que en el sistema de beques
previs, li garantim un volum d’alumnes que d’una altra manera doncs potser es
plantejarien altres alternatives de formació.
No voldríem deixar de fer esment a una moció corresponent a aquest mateix 2019 i
que per tant seria possible implementar en aquest pròxim exercici pressupostari que
aposta pel suport de la recuperació del riu Llobregat en un moment com l’actual, de
emergència climàtica. Amb els nivells de contaminació que patim a la nostra ciutat i
en l’horitzó de compliment dels objectius de desenvolupament sostenible, sembla
més necessari que mai afavorir l’accés de la ciutadania al contacte amb l’entorn
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natural, per fer de la nostra ciutat un lloc més amable i de més bon viure. En aquest
aspecte, és una altra oportunitat que deixem passar de llarg, especialment si tenim
en compte la continua reducció d’arbrat a la nostra ciutat i la necessitat de
recuperació d’espais verds com el parc de l’Alhambra, que és absent a l’annex
d’inversions un cop el procés participatiu ha clarificat la ubicació del poliesportiu a la
pastilla de Gasòmetre.
Un últim factor a tenir en consideració, en coherència amb la moció aprovada per
unanimitat el passat ple sobre violència de gènere, des d’una perspectiva integral
LHECP-ECG, pensem que és imprescindible per fer debats d’aquestes
característiques acompanyar els pressupostos d’una anàlisi des d’una perspectiva
d’impacte de gènere. El que implica una anàlisi d’efectes en termes de desigualtat,
bretxes, accés a recursos, etc. No només en aspectes com ús del llenguatge o
desagregació de dades per sexe.
La política fiscal i pressupostaria no ha de ser vista només com a sistema
d’obtenció d’ingressos, sinó com a eina de política i que pot contribuir també a la
justícia de gènere emmarcant-se en una anàlisi global de les polítiques publiques
en perspectiva de gènere que considerem necessari.
Tenim en compte aquestes consideracions LHECP-ECG votarem en contra de la
seva aprovació. Moltes gracies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Buenos días a todos y todas.

SRA. ALCALDESSA
Un momento señor García, veo que hay movimiento, ruido. Esperemos que hagan
la rúa.

Diversos representants sindicals dels treballadors passen per la sala amb
pancartes i repartint fulletons.

Creo que ahora sí, puede empezar señor García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Buenos días a las persones que asisten a este pleno último de año. Mire vamos a
posicionarnos en cuanto el punto número 1, votaremos a favor. El 2 y por
coherencia con lo que venimos diciendo al principio con el tema de la síndica,
vamos a votar en contra. Ya dijimos en principio cuando se constituyó esa figura,
que para nosotros no era necesaria teniendo en cuenta que teníamos una comisión
de quejas y sugerencias que podía hacer ese trabajo y nos salía mucho más
barata. No estamos para hacer dispendios importantes como cuesta esa oficina, no
porque estemos en contra de la figura como tal, en cuanto a la señora que la
representa, que es una buena persona y de momento no tenemos ninguna
reticencia a que ella pueda ocupar ese cargo, pero sí que es cierto que estamos en
contra de la figura porque no hace falta gastar más dinero. A tenor de lo que vemos
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que pasa con los síndicos, como no es vinculante lo que ellos proponen pues los
gobiernos al final hacen lo que quieren.
Por lo tanto para hacer eso, la comisión de quejas y sugerencias podría suplir
perfectamente y nos ahorraríamos ese dinero.
En cuanto al punto 3, estamos enterados, el 4 a favor, y el 5 y 6 ahora haremos la
exposición.
El tema del presupuesto, acuerdo relativo a aprobación inicial del presupuesto.
Señores del gobierno, creemos que estos presupuestos son ficticios, que no
reflejan un proyecto de progreso para esta ciudad. Contemplan una subida que
para nosotros es muy grave, del 3% del IBI. Racanean con la política social
mientras son generosos con la propaganda y el clientelismo. Y lo más importante,
no son unos presupuestos socialmente inclusivos. Ya se ha dicho aquí pero
nosotros abundamos también.
Los presupuestos son una herramienta básica para la planificación de las políticas
sociales, sin embargo, para el gobierno de Núria Marín los presupuestos son una
mera formalidad que elaboran porque les obliga la ley pero que no tienen la más
mínima intención de cumplir. Lo decimos porque lo venimos viendo a lo largo de los
años. Si algo caracteriza a la acción de este gobierno, es la improvisación y el
incumplimiento. Llevamos este año 80 modificaciones de los presupuestos, el año
pasado incluso hubieron más, 84, eso representa de media que cambian los
presupuestos cada 4 días, algunas veces obviamente está justificado, pero otras
muchas no. Tiran de la herramienta permanentemente y al final desvirtúan los
presupuestos. Son especialistas en poner partidas en los presupuestos que no
ejecutan. Llevan años poniendo una partida para la elaboración del plan local de
viviendas, que luego no se ejecuta ni un euro.
¿Porque nos hemos de creer que este año si lo van a hacer? A tenor de lo que
venimos diciendo, llevan años sin ejecutar ni la mitad de las inversiones reales que
presupuestan. Aquí tienen la gráfica –El Sr. García Valle mostra una gràfica-. Lo
verde es lo que han ejecutado y lo rojo lo que no. Es mucho más lo que no ejecutan
que lo que sí.
Han descubierto, según nos parece, que no ejecutar las inversiones
presupuestarias les permite anunciarlas varias veces. Llevan años recitando
anuncios y acumulando incumplimientos. De tanto anunciar las cosas hasta parece
que hacen más. Son siempre los mismos anuncios reciclados año tras año. Por
ejemplo, en este presupuesto incluyen una inversión de 1.129.573 euros para la
renovación del poliesportiu Fum d’Estampa. ¿Cuántos años llevan anunciando que
esta renovación es inminente? Llevan años anunciando y presupuestando esta
inversión. Es lo que decimos, se abonan a los anuncios grandilocuentes cada
temporada, por decirlo de alguna manera en términos futbolísticos, y al final no se
ejecuta.
Improvisan porque les resulta más cómodo disponer de los recursos públicos. Esa
sensación nos da. Improvisan porque no tienen proyecto de ciudad, su único
proyecto es seguir en el poder porque para muchos, no para todos, la política la ven
como un modo de vida. Creemos que es así en muchos casos. Hay honrosas
excepciones.
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Es imposible que los ciudadanos de L’Hospitalet sepan que el gobierno municipal
en los presupuestos contempla una subida del 3 % en el recibo del IBI. Ustedes
habían anunciado a bombo y platillo que en el 2020 no subían el IBI y han vuelto a
engañar a los vecinos. Lo digo porque he visto declaraciones del señor Fran Belver
diciéndolo. Después de bajar un 1,5% el IBI justo antes de las elecciones. Pasadas
las mismas lo recuperan con creces subiendo el doble, el 3%. Eso es hacer trampa.
No puede ser que el gobierno espere que el vecino se entere por la subida cuando
le llegue el recibo. Hay que explicárselo antes. Y luego cruzan los dedos ustedes
para que no se den cuenta. Es una mala técnica. El recibo del IBI va a subir por la
subida del catastro. Pero eso ustedes lo sabían y podían haber hecho acciones
para sí de verdad quieren cumplir con lo que es su voluntad de no subirlo, en las
ordenanzas municipales haber bajado la parte porcentual que le toca para no tener
que decir en el consejo de distrito, que tienen que tocar luego las ordenanzas. Se
prevé antes y se hace. Teniendo en cuenta además que tenemos el tipo impositivo
más alto de todas las ciudades de nuestro entorno. Ya lo he discutido dos o tres
veces aquí. Se nos dice que no, pero no es cierto. Está aquí la gráfica –El Sr.
García Valle mostra una gràfica-, no nos lo inventamos.
Que no podemos echar la culpa como siempre a Madrid, porque tenemos
herramientas para poder arreglar eso, señor Fran Belver. Si hay voluntad de no
subirlo como se dijo aquí. No lo hacen porque les va bien recaudar 2,5 millones
más para gastar en las cuestiones que ustedes consideren importantes. El
resultado es que, el recibo del IBI va a subir en el 2020, cuando habían prometido lo
que habían prometido. Claro era una promesa antes de las elecciones. Una vez
pasadas, desaparece el compromiso. Si señor Belver. No descarguen la
responsabilidad sobre el gobierno, sobre Madrid. La culpa de todo la tiene Madrid.
Cuando es posible que tenga alguna culpa en algunas cosas, pero no es menos
cierto que aquí, en este caso, tenemos factores correctores que nos pueden
permitir perfectamente, ayudar a que se implemente lo que ustedes dijeron.
Nosotros estamos de acuerdo en no subir.
Lo venimos reclamando ya que el IBI viene subiendo mucho durante unos años, en
los que se subió casi un 20%. Eso se ha comido el IPC de un montón de años.
Entendemos, a tenor de lo que le he dicho y la gráfica que he mostrado, es una
exageración el seguir ahondando en eso. No es tolerable que L’Hospitalet tenga
pisos de pobres con impuestos de ricos. Se lo vengo diciendo desde hace tiempo,
se lo seguiré diciendo mientras persista la situación. Siguen castigando a los más
vulnerables con impuestos insufribles. Mucho más en la vivienda, que saben
perfectamente que no es un lujo, sino una necesidad de primer orden.
Necesitamos más políticas sociales y menos políticas clientelares. Lo hemos
criticado muchas veces aquí. El Partido Socialista vive del nombre que tienen y que
a lo largo del tiempo, por su trayectoria, que ahora ya la ha perdido, hacer políticas
sociales en el que estuvimos muchos y creíamos en esas políticas. Parece que
ustedes las han abandonado.
Sus votantes esperan que priorice las políticas sociales pero no es así, sólo lo
simulan. Si con algo racanean es con las políticas sociales. Con las que todos
estaríamos de acuerdo. Apenas 74.000 euros. Para que nos hagamos una idea,
sólo para la Casa de la Música destinan más de 79.000 euros.
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No es que estemos en contra de la Casa de la Música, se trata de prioridades.
Vivienda, lo mismo, mucho ruido pero pocas o ninguna nuez. En el plan local de
vivienda ya lo hemos dicho, no se ejecuta ni un euro, vivienda de alquiler social,
ponen 60.000 euros todos los años, menos de lo que se gastan ustedes en
atenciones protocolarias, que son casi 70.000 euros. Lamentablemente la vivienda
de alquiler social tiene menos dotación presupuestaria que lo que gasta este
ayuntamiento en atenciones protocolarias. En comidas e historias que a veces se
podían ahorrar o por lo menos, ir un poquito con el freno.
En Plan de Regeneración Urbana Integral de los bloques florida, está muy bien que
hagan actividades ahí. Pero no lo utilicen para abonar a los vecinos la parte
fundamental de un plan integral, que es la renovación urbanística.
¿Tienen previsto alguna actuación urbanística? ¿Van a reformar de una vez la
avenida Catalunya que necesita desde hace tiempo una intervención urgente?
Hablamos de un L’Hospitalet de dos velocidades. Miren, si hay que hacer una
ampliación en la Fira, son ustedes rápidos en buscar la financiación, 7 millones de
euros en estos presupuestos. Nos parece perfecto, no estamos en contra de que
identifiquen ustedes proyectos invirtiendo, porque hay que invertir para generar
riqueza. Pero es una comparación, queremos la misma velocidad para los barrios.
Sra. Nuria Marín, llevan más de 11 años estudiando qué hacer con los bloques, es
demasiado tiempo tomándoles el pelo a los vecinos, nos parece.
Ustedes señores socialistas van de izquierdas pero sus políticas son de derechas.
Favorecen promociones inmobiliarias sin velar por los intereses generales en una
ciudad con alta densidad de población y falta de equipamientos.
Ceden las escasas instalaciones públicas a la empresa privada que a ustedes les
parece, generando a nuestro modo de ver, puede ser subjetivo para ustedes,
capitalismo de amiguetes. En vez de utilizarlas para equipamientos sociales que
tanta falta hace. Ahí está los antiguos juzgados, la fábrica Albert Germans, el
espacio para el circo del Sol. Miren señores del gobierno, ustedes son rácanos con
las políticas sociales porque las verdaderas prioridades del PSC son la publicidad y
redes clientelares, que ustedes identifican les da votos.
Mire Sra. Nuria Marín, usted se ha dado cuenta que le sale más a cuenta reciclar
grandes anuncios todos los años que llevar a cabo sus promesas. Eso da trabajo,
genera conflicto y enseguida los vecinos lo dan por descontado.
No merece la pena, por eso cada año inunda a los vecinos con grandes anuncios,
vende ilusión, que a todo el mundo le suena muy bien y al final nada tiene muy
claro. Hablar de muchas cosas y no ejecutarlas, dejarlas en stand-by esperando a
ver qué pasa.
El polideportivo de Santa Eulalia, ¿lo acabarán en este mandato? No sabemos ni
de cuando lo llevan prometiendo, esperemos que sí lo acaben.
Luego, lo recalcaré mil veces, dan dinero a un puñado de gente que les puede ir
bien a la hora de los votos. Y a tirar 4 años más. Eso es lo que vemos muchas
veces en los presupuestos. Nos duele, nos duele más cuando se trata de hacerlo
un partido que se autoproclama de izquierdas, con conciencia social importante.
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¿Para qué se van a molestar en la engorrosa tarea de definir un modelo de ciudad?
Planificar actuaciones, proyectos.

SRA. ALCALDESSA
Perdón señor García. Tenemos un problema, el reloj se ha muerto. No va a sonar.
Pero se le ha acabado el tiempo.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
No se me ha acabado

SRA. ALCALDESSA
¿Ah no? No le voy a discutir. Hable lo que quiera. Le digo, quien está controlando el
tiempo me dice que se ha acabado. Si usted cree que le estamos engañando, siga
hablando hasta que considere que puede hablar.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Esto lo he leído varias veces y sobraban 4 minutos. Yo sé.

SRA. ALCALDESSA
Acabe por favor.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Como decía el gobierno es rácano con las políticas sociales. Porque sus
verdaderas prioridades son la publicidad y las redes clientelares.
En fin, ¿Para qué se van a molestar en la engorrosa tarea de definir un modelo de
ciudad? Planificar actuaciones, proyectos, ejecutarlos. Eso da mucho trabajo y
pocos votos. Pueden tirar de la improvisación y del incumplimiento. Su único
proyecto político, es la publicidad y las redes clientelares. Lo tengo que recalcar.
En fin, señores y señoras del gobierno, estos presupuestos son más de lo mismo,
en los últimos años; olvidan los barrios que más necesitan inversión; olvidan a
nuestros vecinos más vulnerables; olvidan equipamientos básicos de primerísima
necesidad, en definitiva, olvidan las políticas sociales que les prometen a los
vecinos en épocas electorales.
Lo que no olvida Sra. Marín, es facilitar que L’Hospitalet vuelva a los años en que la
especulación inmobiliaria campaba a sus anchas y nos llevó a una crisis enorme de
la que aún no hemos salido.
Usted no va a dejar un centímetro cuadrado en la ciudad sin inundar de cemento.
No, este no es nuestro modelo de ciudad. Por eso, entre otras cosas votamos en
contra de los presupuestos. Muchas gracias.
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SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bon dia a tothom començarem la nostra intervenció tal i com ho fem des de fa més
de dos anys, reclamant la llibertat de tots els presos polítics i les preses polítiques i
el retorn dels exiliats. Persones honestes, de pau i demòcrates que estan privades
de llibertat, segrestades per l’Estat Espanyol per posar les urnes l’1 d’octubre,
defensar la democràcia i el dret a decidir.
Aprofitem també aquest ple per tal d’instar al govern de l’Estat Espanyol a que
complexi la sentencia del Tribunal de Justícia Europeu, que posi en llibertat
l’eurodiputat Oriol Junqueras i que faci la nul·litat del judici de l’1 d’octubre.
Respecte als diferents punts de l’ordre del dia, començarem fent la intervenció
sobre el dictamen 1: modificació dels estatus del parc agrari. Com fem habitualment
en aquest ple, quan venen aquestes modificacions anualment dons manifestem
avui que l’equip de govern forma part d’aquest consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i no destina ni un metre quadrat a espai agrícola, per tant demanem a
l’equip de govern que incorpori la darrera zona agrícola de la nostra ciutat, Cal
Trabal i aquesta zona de gran valor agrícola, ambiental i ecològic s’incorpori al Parc
Agrari del Baix Llobregat.
Respecte al punt 2, sobre el tema de la Síndica, votarem a favor d’aquest dictamen.
Voldríem aprofitar aquesta intervenció per posar en valor el treball que està fent la
Sindica de Greuges a la nostra ciutat. Crec que la proposta que presentà ERC en el
seu moment de fer la Síndica a la nostra ciutat i que va aprovar aquest plenari
únicament amb els vots en contra de Ciutadans, va ser una bona opció per a la
ciutadania. Perquè la Síndica és la defensora de les persones, dels ciutadans i
ciutadanes, que escolta al ciutadans i que defensa els drets de la ciutadania quan
es senten vulnerats pel propi Ajuntament. La Síndica no va contra ningú, sinó que
l’objectiu de la Síndica és millorar com a institució per continuar atenent el millor
possible als nostres ciutadans i ciutadanes. I en aquests anys que portem ja de
Síndica, està demostrat dons que el treball que s’està desenvolupant a la nostra
ciutat és eficient per la ciutadania i és eficient també per millorar i corregir aspectes
que no es realitzant bé en aquest consistori.
Referent a les ordenances fiscals en l’anterior ple que es va fer l’aprovació inicial,
ERC va presentar diferents propostes en aquest plenari. Unes propostes per fer
unes ordenances fiscals més justes, socials i més progressistes. Propostes que no
han tingut retorn de l’equip de govern de la ciutat i per tant interpretem que les
propostes d’ERC no volen ser assumides per l’equip de govern. Propostes que
nosaltres considerem essencials per millorar la qualitat de vida dels nostres
ciutadans i també els ingressos a la nostra ciutat.
Fèiem un plantejament a l’equip de govern que era necessari una vegada més,
intentar rebaixar l’IBI un 2,5% durant aquest mandat i compensar aquesta baixada
amb l’augment de l’IBI especial a les grans empreses i hotels de la nostra ciutat que
treuen grans beneficis.
També proposàvem que posessin en marxa un acord del 2015 que encara no han
complert, la tarifació social. És important potenciar i desenvolupar la tarifació social
a la nostra ciutat i que vostès encara no han aplicat.
També fèiem la proposta de separar la taxa de residus de l’IBI per tal de que els
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ciutadans i ciutadans sabessin què paguen d’impostos pel tema de les
escombraries, però sobretot que amb la nova contractació i hagués un nou mètode
de contenidors amb targeta personalitzada i també dels diferents elements que
permetessin que la ciutadania que fa bé el reciclatge poguessin tenir bonificacions a
l’àmbit d’aquesta taxa de residus municipals.
I també demanàvem més ajudes a les famílies nombroses i monoparentals.
Unes propostes progressistes, socials, intentant millorar les ordenances fiscals per
tal de poder tenir unes ordenances més justes. No hem tingut resposta de l’equip de
govern i per tant davant la negativa de l’equip de govern de fer i arribar a un acord
amb el tema de les ordenances com vam arribar amb l’anterior mandat, el nostre
grup municipal votarà en contra d’aquestes ordenances fiscals.
Referent al punt dels pressupostos, el Sr. Belver començava la seva intervenció
explicant el context en que s’havien fet el pressupostos, aspectes que nosaltres
coincidim, hi ha manca de pressupostos del govern de l’Estat, de la Generalitat de
Catalunya i també avui hi ha una Llei d’estabilitat pressupostària que ofega als
municipis.
Però també caldria afegir en aquest context que Catalunya continua patint un dèficit
fiscal de més de 15.000 milions anuals que afecta als nostres veïns i veïnes; que
s’està incomplint l’Estatut o el tema d’inversions o les que s’aproven a nivell de
l’Estat espanyol incompleixen o no s’executen.
Posar sobre la taula també, que cal una nova llei de finançament local que doti de
més recursos econòmics als municipis.
Avui els pressupostos que porta a aprovació el govern de la ciutat, per ERC són uns
pressupostos insuficients que no serveixen per fer front als reptes socials i
econòmics que té aquesta ciutat durant l’any 2020.
Uns pressupostos que no satisfan les necessitats dels veïns i veïnes, que
augmenten les desigualtats entre barris, que no afronten la problemàtica de
l’habitatge, que tampoc donen solucions a la manca d’un problema existent a la
nostra ciutat com és la manca de neteja als nostres carrers i places. Que no tenen
cura de la protecció del patrimoni arquitectònic i que no inverteixen prou per crear
un model econòmic diversificat que creï ocupació de qualitat a la nostra ciutat.
I és que en el tema de l’habitatge el govern municipal no inverteix en polítiques
d’habitatge. Avui a la nostra ciutat tenim un greu problema, com en el conjunt del
nostre país amb el tema de l’habitatge però sobretot a L’Hospitalet.
No hi ha dia que no surti la nostra ciutat amb notícies, amb alguna noticia, que som
una de les ciutats on el preu del lloguer és del més cars o ha pujat més en els
darrers anys, un 40% des de 2015. Moltes famílies estan perdent les seves cases.
L’altre dia també veiem una noticia que el nostre jovent destina el 119% del seu sou
al lloguer per poder assolir un lloguer assequible a la nostra ciutat.
Està clar també que la problemàtica de l’habitatge ha de venir de la mà de totes les
administracions, de l’Estat espanyol que ha de canviar lleis, la dació en pagament,
limitar els preus de lloguer, també polítiques de la Generalitat de Catalunya. El que
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està clar, és que institucions com la municipal, no fan inversions polítiques en el
tema de l’habitatge a la nostra ciutat.
Difícilment podrem fer front aquesta problemàtica quan el govern d’aquesta ciutat
només destina 60.000 euros, que és el conveni que tenen l’ajuntament amb la
Sareb, el banc dolent pels temes de cessió d’habitatges a L’Hospitalet.
Des del 2015, ERC està demanant a l’Ajuntament una partida pressupostària per tal
de poder adquirir habitatge a la nostra ciutat. En diferents propostes que vam fer en
l’anterior mandat demanàvem que poguessin destinar entre 2 i 4 milions d’euros per
comprar habitatge.
Possiblement si ho haguessin fet, avui segur que tindríem recursos suficients i
haver comprat habitatges per a famílies i persones amb pocs recursos.
Des d’ERC els tornem a reclamar que hi hagi una partida per tal de crear un parc
municipal d’habitatge a la nostra ciutat i poder tenir-ho com ho tenen altres ciutats
del nostra entorn metropolità.
Continuant amb l’àmbit de l’habitatge ens trobem que les polítiques de rehabilitació
de façanes a la nostra ciutat, la partida destinada, el seu govern l’ha baixat. Ja era
insignificant, no arribava als 200.000 euros, i ens trobem que aquesta partida ara la
baixen.
Ens trobem en una ciutat on s’envelleixen els edificis construïts als anys 60 i 70 i
per tant necessiten un suport de la pròpia administració per tal de fer aquest tipus
de rehabilitació.
Tornem a fer la mateixa proposta, que portem des de fa molts anys. Dotem
econòmicament una partida suficient perquè la ciutadania es pugui beneficiar i
poder rehabilitar les façanes de la nostra ciutat.
En l’àmbit del patrimoni cultural també veiem una partida ridícula. Únicament en
aquests moments hi ha una partida per a estudis tècnics de 75.000 euros per a la
revisió del PEPPA.
Faig un parèntesis. Estem esperant encara que l’equip de govern després de 6
mesos de posada en marxa d’aquest nou consistori, convoqui una reunió per poder
continuar treballant en l’elaboració del PEPPA.
Cal partides econòmiques per rehabilitar, dignificar el poc patrimoni de la nostra
ciutat, que està en mal estat com el carrer Xipreret, la masia del Parc de la
Remunta, Castell de Bellvis, Can Trinxet, o altres elements arquitectònics de gran
valor. I per posar en valor aquest patrimoni cal invertir per preservar-lo.
També notem a faltar que en aquests pressupostos hi hagi una partida per
promoure un pla de millora de la recollida selectiva. L’Hospitalet de Llobregat és un
dels municipis que menys recicla de tota l’AMB i del nostre país. Uns nivells de
reciclatge del 25%, quan al conjunt de l’AMB és del 36% i les directives europees
demanen que al 2020 arribem al 50%. Per tant és necessari que hi hagi una partida
efectiva per tal de poder millorar la recollida selectiva.
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També veiem que no incorporen els recursos suficients per promoure el petit
comerç i mercats de la nostra ciutat, tot i que incorporen alguna partida de millora
com l’observatori del comerç. Però creiem que fa falta més recursos per promoure
el petit comerç de la nostra ciutat i per donar impuls als nostres mercats.
Trobem que hi ha recursos insuficients per lluitar contra la xacra social de les
violències masclistes. Cal més recursos per part del propi consistori i també dotar
econòmicament el pla local de polítiques LGTBI aprovat per aquest ajuntament a
inicis del mandat.
En aquests pressupostos també hem vist que el govern ha congelat la partida als
esplais de la nostra ciutat. Des d’ERC en l’anterior mandat vam poder arribar a
acords per augmentar la partida en aquest àmbit. Avui els esplais de la nostra ciutat
treballen els 365 dies pels nostres infants i pel nostre jovent, per aquest motiu els
demanem més recursos pels nostres esplais. És molt important que estableixin un
conveni i un contracte programa amb els recursos suficients. Que les pròpies
entitats puguin treballar amb certa comoditat i recursos suficients. I sobretot que els
esplais tinguin un únic interlocutor amb aquesta administració. En aquests moments
tenen interlocutors diferents i això moltes vegades dificulta la seva tasca i la seva
relació.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per comentar alguna de les qüestions que s’han dit.
Començaré per dir una cosa de manera general.
M’ha semblat que portaven tots vostès lògicament, moltes notes. Jo diria, a
excepció feta del grup de L’Hospitalet En Comú, que són tots conscients que han
demanat que ingressem menys diners i que gastem més. Tots. Sí Sr. García, vostè
ha demanat que baixem el 2% l’IBI. Tots han demanat menys ingressos i més
depesa. Ja els hi dic, no pot ser de manera general.
Ara a partir d’aquí algunes qüestions. Algunes que ha dit algun grup i algunes que
s’han repetit pels diferents grups.
Sra. Esplugas, que tengamos una previsión de incrementar la recaudación en
multas, quiere decir que la previsión es que hagamos una mejor gestión y
mejoremos nuestra capacidad de cobro. No es que nos dediquemos a perseguir
conductores en vez de delincuentes y en todo caso los conductores que
perseguimos son lo que cometen infracciones, cosa que me parece razonable a no
ser que usted me diga lo contrario.
Y luego, el comentario que usted hacía que no se nota que la Sra. Marín es la
Presidenta de la Diputación porque no tenemos más ingresos, ¿qué me quiere
decir? ¿Que si usted fuera Presidenta de la Diputación lo que haría sería beneficiar
a los ayuntamientos gobernados por sus colegas? ¿Esa es la propuesta? La
nuestra no, la nuestra es que las administraciones se gobiernan como se deben
gobernar y los recursos van donde deben ir y donde se necesitan.
En el tema de… ha salido en un par de ocasiones, el tema del canon de Planeta,
que se paga un canon y luego ese canon se destina una parte a pagar becas a los
ciudadanos y ciudadanas de L’Hospitalet para que vayan a estudiar allí y alguien
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decía, eso en el fondo estamos beneficiando a la empresa. Son maneras de verlo,
yo creo que cada año entre 180 y 200 alumnos de esta ciudad puedan cursar
estudios superiores en ese centro, creo que a quién beneficia es a esos estudiantes
y no a otros.
Desde Ciudadanos nos decían, ustedes bajaron el IBI en el 2019 porque la
oposición apretó. No, bajamos el IBI el 2019 porque teníamos un acuerdo con
Esquerra Republicana y tenemos por costumbre cumplirlos. Entonces como
teníamos un acuerdo, lo cumplimos y no prometimos antes de elecciones nada de
bajada de impuestos, ni nada que se le parezca.
Respecto al tema del IBI, como ha salido recurrentemente, creo que se lo he
explicado a, no sé si a todos, pero a casi todos los que han querido, yo se lo vuelvo
a explicar en dos minutos. Tenemos una previsión presupuestaria de que se haga
una actualización catastral por parte del ministerio y hacemos la previsión porque si
no hacemos la previsión y se da, luego ese dinero que cobrásemos de más, no lo
podríamos utilizar durante el año 2020, con lo cual, digamos, perderíamos el efecto
de ese dinero.
Lo que no podemos hacer es, como algunos dicen, en previsión de que eso pueda
pasar, baje usted ya por adelantado el dinero. Si lo bajo por adelantado el dinero en
el presupuesto y luego no se produce el incremento, lo que tengo es menor ingreso
y eso no nos lo podemos permitir.
A partir de ahí, hacer una bonificación como algunos pretenden, universal para
todos los contribuyentes, simplemente es ilegal, simplemente es ilegal, no se
puede. Entonces, como no se puede, si se da el caso, porque, insisto, a fecha de
hoy no tenemos la garantía de que esa actualización del valor catastral se dé, si se
diera el caso, no podríamos hacer frente con una bonificación general porque
simplemente, como les digo, es ilegal.
Luego hacían referencia a temas del IBI y los gastos y que si es muy alto. Miren,
números redondos, si quieren se lo doy con decimales, el 95% de las viviendas de
L’Hospitalet tienen más de 20 años y ustedes pueden pensar, ¿y ese dato qué me
dice? Pues ese dato les dice que el 95% de las viviendas de L’Hospitalet tienen el
IBI, tienen el valor catastral que se fijó en el año 1999, hace 20 años. Eso significa
que el IBI, con el coeficiente que se aplica por parte del ayuntamiento, está desde
aquella época, con lo cual los valores catastrales superiores han sido con
promociones superiores, pero que en todo caso afectan como máximo al 5% del
parque inmobiliario.
Luego otra cosa que también ha sido recurrente, el tema de las modificaciones de
crédito. Miren, en el año 2018, vamos a ejercicio cerrado si les parece. En el año
2018 el 95% de las modificaciones de crédito que se efectuaron, fue para hacer
generación de crédito. Es decir, que una vez iniciado el ejercicio, desde otras
administraciones llegaban recursos y hacíamos una modificación de crédito de
incorporación de esos créditos. Como no les gustan a ustedes las modificaciones,
¿qué hacemos? ¿Renunciamos a esos créditos?
Porque supongo que ustedes que hacen el seguimiento, sabrán que por ejemplo en
el año 2016 el presupuesto inicial fue de 224 millones y el presupuesto definitivo de
257. Que en el 2017 fue de 236 y el definitivo de 295 y en el 2018 fue de 250 el
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inicial y el definitivo de 323.
¿Me están pidiendo que el ayuntamiento renuncie entre 70 y 80 de euros cada año
para no hacer modificaciones de crédito? ¿Esa es su propuesta? Ya les digo que si
esa es su propuesta no la aceptamos, porque lo que creemos es que es nuestra
obligación intentar buscar el máximo de recursos para poderlos traer a la ciudad y
eso significa que como hoy no sabemos, y no tenemos la certeza de que esos
recursos van a venir al ayuntamiento, no los podemos impactar en el presupuesto.
Por tanto, será en la ejecución del presupuesto cuando se generen esos créditos.
El Sr. García, Toni García, feia referència, que coincidim una mica en el que és el
context, i vostè feia una petició a la qual nosaltres ens hi afegim, que és que el que
realment cal és una nova llei de finançament local. Bé, una nova no, una llei perquè
portem tota la vida dels ajuntaments democràtics sense llei de hisendes locals
“comme il faut”, allò del 50-25-25, diguéssim que quan arribem al 14 fem una festa.
Per tant, déu n’hi do els problemes que tenim. Ara, a partir d’aquí, sí que crec que
les diferents administracions hem d’assumir les nostres responsabilitats i les nostres
competències.
S’ha fet molta referència a l’habitatge. Fem-ho al revés, l’administració competent
quants habitatges de lloguer va fer l’anterior mandat a la ciutat? Ja els hi dic jo. La
promoció de Ca n’Arús, que venia d’una cessió de sòl gratuïta per part de
l’ajuntament. Fin de la cita. Ni una més.
Vostè feia referència, nosaltres en el mandat anterior vam arribar a un acord perquè
s’incrementés en 100.000 € la partida pels esplais i es va fer i vostè es va
comprometre a aconseguir 100.000 € més de la Generalitat o de la Diputació. No,
no han vingut. Per tant, diguéssim que si parlem de compliments, complim tots i si
no complim, escolti, segur que tenim altres prioritats.
S’ha fet referència a algunes de les inversions que es van aprovar en els Consells
de Districte de manera participada per les entitats i que ara hi ha qui les qualifica de
no prioritàries o no necessàries, aquestes inversions es faran perquè es va arribar a
un acord en els Consells de Districte amb el conjunt d’entitats i anem amb retard i ja
els hi dic, els plans d’inversions a quatre anys, que coincideixen amb un mandat
municipal, això sí que es fer-nos trampes, no les que deia el Sr. García. És
impossible complir un pla d’inversió a quatre anys, aprovat sis mesos després
d’iniciar un mandat.
Per tant, o fem els plans d’inversions a cinc, sis, set anys, i llavors hi ha opcions de
poder complir-los o sinó tal com és tot el tema de la tramitació, tot el tema del debat
que es genera al voltant de les noves inversions, és impossible que un pla
d’inversions d’un ajuntament com aquest, que té un cert volum d’inversions i per
tant de procediments i d’expedients a realitzar, en quatre anys es pugui complir, és
impossible materialment.
Per tant, ja els hi avanço que la proposta que farà aquest regidor per aquest mandat
serà que el pla d’inversions vagi a més de quatre anys –finalitza la intervenció
perquè s’ha exhaurit el temps-.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en

…/…

23

el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Usted dice que lo que se va a hacer es mejorar la
gestión en el caso de las sanciones, las multas de circulación. Entonces usted me
está reconociendo que hasta ahora no se hacía bien y que el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, en el presupuesto anual cada año ha ido perdiendo dinero en esta
materia en concreto, porque no se ha recaudado bien, porque no se ha gestionado
bien.
Nosotros cuando hablamos de priorizar, usted dice, no se puede gastar más de lo
que se tiene, pero se puede gastar mejor y ahí usted ahora mismo me está dando
la razón cuando está diciendo que hay una recaudación mayor con el tema de las
multas, porque no es que se pongan más sanciones, sino que se gestionan mejor.
Ahí es donde nosotros queremos incidir, en gestionar mejor el presupuesto.
Respecto al tema de la Diputación, evidentemente nosotros lo que pensábamos es
que nuestra Alcaldesa a día de hoy tiene dos dedicaciones, es una evidencia. Es
Alcaldesa de L’Hospitalet y Presidenta de la Diputación. Evidentemente nosotros no
queremos que nos regalen nada, pero la Diputación, como ustedes mismos
reconocen, se encarga de los programas de financiación de escoles bressol, de
tema de la asistencia, del plan educativo d’entorn, programas complementarios de
garantía de bienestar social. ¿Usted cree que el Ayuntamiento de L’Hospitalet o en
este caso los ciudadanos de L’Hospitalet se merecen que por parte de la Diputación
haya una rebaja de un 3,26%, o sea 92.000 € menos? Yo creo que no. No es
favoritismo, es simplemente justicia social de la que ustedes hacen bandera.
Y respecto al tema de las modificaciones de crédito, decirle que usted hace
trampas, porque claro está diciendo aquí que si no hacemos modificaciones de
crédito pues hay muchas subvenciones, mucho dinero que el Ayuntamiento de
L’Hospitalet no podría cobrar. Nosotros no estamos discutiendo en ningún momento
eso, evidentemente es una herramienta legal, evidentemente es una medida
excepcional, lo que nosotros en este caso el Partido Popular lo que critica es que
de una herramienta excepcional, ustedes la hacen convencional y entonces al final
lo que se hace es modificaciones de crédito aprovechando circunstancias
plenamente objetivas para colar cosas que sinceramente nosotros creemos que no
tienen demasiado sentido.
Por tanto, nosotros insistimos en que hay que gastar lo mismo que evidentemente
ingresos con despeses, pero nuestro foco se pone en gastar mejor y usted mismo
lo ha reconocido, en este caso con la recaudación de las multas.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo em referiré en primer lloc al tema del conveni Planeta. Nosaltres l’element que
ens sembla més negatiu en aquesta qüestió, no és que hi hagi una inversió en
beques educatives per a estudiants de la ciutat, sinó que aquestes estiguin
restringides únicament i exclusiva a una única entitat educativa. Per això situàvem
que potser fa que aquests estudiants no es plantegin tenir un altre centre al qual
adreçar-se partint de l’exercici de la seva llibertat d’elecció del centre educatiu.
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Una segona qüestió té a veure amb el tema de l’habitatge. Hem posat de manifest
en primer lloc que efectivament hi ha altres administracions que són les
veritablement competents, però davant del patiment dels ciutadans i ciutadanes de
la nostra ciutat, més enllà d’aquesta realitat que es posa en evidència, que és
totalment exacta, jo crec que no podem mirar cap a una altra banda i hem de ser
especialment sensibles a la precarietat vital en la que estan instal·lats alguns
sectors de la nostra ciutadania.
I una última qüestió, fer referència a l’element d’impacte de gènere que creiem que
és també important i és que en un debat pressupostari. En una institució com la
nostra que té prou sensibilitat amb aquesta matèria com per aprovar per unanimitat
una moció com la que vam aprovar tots els grups en el Ple anterior, pensem que
tenint en consideració aquesta perspectiva de gènere per aportar aquest punt de
vista al debat pressupostari, ens sembla absolutament imprescindible. Moltes
gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Como viene siendo habitual y para seguir con la canción, vamos a
decirle al señor de Esquerra Republicana que en España no hay presos políticos, lo
que hay son políticos presos por lo que han hecho y que están condenados y en la
cárcel, por sedición y malversación. Y otra cuestión ahora que se ha suscitado este
debate, de si el Sr. Puigdemont puede venir o no a España, yo le invito a que se
venga cuando quiera. Mire, en mi casa tiene usted un sitio para pasar la Navidad,
Sr. Puigdemont. Véngase rapidito que aquí con mucho gusto hay turrones y hasta
pavo si usted quiere. En mi casa tiene usted un sitio, véngase. Si está usted tan
seguro que es inocente, véngase para España, Sr. Puigdemont que aquí lo
recibimos con los brazos abiertos. En mi casa tiene usted un asiento con turrones y
con pavo para pasar la Navidad, pero que no hay presos políticos en este país, que
quede claro.

Essent les 12:05 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2n Tinent d’Alcaldia.

Mire, a ver Sr. Belver, las modificaciones de crédito ya le he dicho a usted que no
siempre se utilizan mal, que a veces hay que utilizarlas porque si reviento la
caldera, habrá que hacerla con carácter urgente y habrá que hacer una
modificación, pero mire, a tenor de lo que vemos, muchas no se justifican, incluso
están cuestionadas por la Intervención. Lo hemos visto, hemos visto el expediente,
luego ustedes algunas veces subsanan, otras veces no y hemos visto advertencias
de la propia Intervención y nosotros claro, como usted dice, y efectivamente hay
que respetar a los profesionales, pues nos creemos que esos informes son
correctos, no faltaba más, y claro que los respetamos.
Por tanto, a tenor de que eso lo vemos, utilizan el presupuesto con demasiadas
modificaciones de crédito, lo que les permite cambiar a su antojo muchas cosas,
entendemos que eso no debía ser. Habría que tener más previsión, porque ustedes
tienen ya mucha experiencia y no cabe pensar que con su experiencia pues tengan
ustedes que hacer tantas modificaciones de crédito, porque la experiencia es un
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grado, y yo se la doy, por supuesta como mínimo.
Y en cuanto a lo del IBI, oiga mire, al final ustedes tenían un compromiso, lo tenían,
porque usted lo ha verbalizado aquí, si está… yo le he escuchado en la televisión
decir que ustedes decían que no, que este año no se iba a subir. Pero mire, si al
final hay una imprevisión, como usted dice, que no es tan imprevisión porque usted
lo sabe y prácticamente le consta, que si vas a subir a primero de año el valor
catastral, tiene que tener previsión también, si es que realmente quieren cumplir
ustedes con su compromiso, que yo no digo que ustedes no quieran cumplirlo, pero
les viene bien que el Pisuerga pasa por Valladolid para decir dos millones y medio
más a la saca y yo creo que no hay que sacar el dinero de ahí, de la gente más
vulnerable. Yo creo que no y si hay un compromiso, cúmplanlo. Los compromisos
no son cuando se llega en elecciones con el catálogo de cosas para decir, oiga a
ver esto sí, esto sí y luego después al final si te he visto no me acuerdo. Hay que
cumplirlos.
¿Por qué se cree usted que los políticos tenemos tan mala fama? ¿Por qué hay
tanta desafección a la política y a los políticos? Precisamente por estas actuaciones
y yo espero de ustedes, por su experiencia y sobre todo porque me creo cuando
dicen alguna cosa, aunque no debería creérmela porque el gato escaldado del agua
fría huye, pero en cualquier caso me los quiero creer y luego cuando veo lo que
hacen me defraudan y ciertamente me indigna.
Sr. Fran Belver cumpla. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Diferents qüestions. Començarem pel tema de les ordenances.
El Sr. Belver comentava que nosaltres demanàvem baixar l’IBI i gastar el mateix.
Vostè sap molt bé, quan li vam fer a l’anterior mandat la rebaixa que vam acordar
d’un 2%, era una rebaixa d’un 2% per a la ciutadania i augmentar l’IBI especial.
Quan li tornem a proposar en aquest mandat que cal continuar rebaixant aquest IBI
per als nostres ciutadans i ciutadanes, ho fem amb la mateixa direcció, volem que
rebaixi l’IBI un 2,5% durant aquest mandat i pugin aquell IBI especial, aquest
percentatge que baixem a la nostra ciutadania.
Perquè en aquest tema dels ingressos i despeses, el nostre grup polític no fa
demagògia i té molt clar que el tema dels ingressos són necessaris, que cal un
equilibri per poder no tenir despesa.
Referent al tema dels esplais, dir-li que jo com a diputat a l’anterior mandat vaig
complir i si no li pot preguntar a les diferents entitats i esplais de la nostra ciutat, és
a dir, la XEASC, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació de l’Esplai, s’hi han rebut
més diners de la pròpia Diputació als seus esplais.
També des de la pròpia Diputació hem finançat, i va ser qüestió d’aquest propi
diputat, el projecte ICI a L’Hospitalet de Llobregat, si no li pot preguntar a la gent
d’Itaca i esperem que aquest finançament que estàvem donant a nivell d’entitats de
la nostra ciutat, el nou govern de la Diputació de Barcelona, entre el Partit dels
Socialistes i Convergència i Unió no tregui aquests recursos que nosaltres hi vam
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abocar.
Essent les 12:09 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Per tant, des del nostre grup municipal considerem que aquests pressupostos que
avui el govern socialista ens ha presentat són pressupostos insuficients, que no fan
front als reptes socials, econòmics, amb política d’habitatge, en defensa del
patrimoni arquitectònic, a les polítiques ambientals o la creació d’un model
econòmic que creï ocupació de qualitat i aquests pressupostos són uns
pressupostos que són molt millorables i des d’Esquerra Republicana de Catalunya
tenim la mà estesa a millorar aquests pressupostos, a fer aquesta rebaixa també de
l’IBI, un 2,5% per als ciutadans i les ciutadanes, perquè el nostre objectiu és que hi
hagi uns pressupostos i unes ordenances fiscals més socials, més justes i més
progressistes i per aquest motiu, perquè no són ni progressistes, ni justes, ni
suficientment socials, aquests pressupostos i aquestes ordenances, el nostre grup
municipal hi votarà en contra.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breument. Nosaltres, el pressupost evidentment és un instrument fonamental
per fer les polítiques de qualsevol govern, però no és qualsevol cosa, per tant el
tractem amb molt respecte i el fem servir com a una eina, ni lo cambiamos a
nuestro antojo, ni hacemos de nuestra capa un sayo. El pressupost es fa servir y se
hace servir como se debe hacer.
No puc acceptar Sr. Toni García que digui que aquests no són uns pressupostos ni
progressistes, ni d’atenció social, crec que no és just, li dic així de clar, crec que no
és just i no em sembla que des dels partits que donen suport al govern de la
Generalitat, a hores d’ara ens puguin venir a dir això, quan vostès porten quatre
anys sense pressupostos. Crec que no és just que vostè vingui a dir-nos això.
Per tant, si vostès allà no fan pressupostos és pel que és i això sí que ens està
afectant i no a l’ajuntament, als ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet. Això sí que
perjudica a la gent i això sí que està a les seves mans arreglar-ho i no ho fan. Per
tant, aquí en les pitjors èpoques hem fet pressupostos i hem atès a la gent i hem
atès a la gent quan el govern del que el seu partit forma part, va decidir que les
escoles bressol s’oblidava d’elles; quan va decidir que els contractes programa
s’oblidava d’ells; quan va decidir que tots els programes que tenien a veure amb
educació, amb els plans educatius d’entorn s’oblidava d’ells; quan vostès des del
govern de la Generalitat van decidir fer tot això, aquest ajuntament va assumir el
que vostès no feien amb recursos del conjunt de ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet.
I ara em diu que els nostres pressupostos no són progressistes? Que no són prou
avançats? Home, em sembla que no és just, com a mínim em sembla que no és
just. Per tant, vostè diu mà estesa, jo espero parlar a partir de l’1 de gener per
elaborar uns millors pressupostos pel 2021 amb vostès, i amb tots els grups
d’aquest ajuntament, però posem les coses cadascuna en el seu lloc. No ens pot
dir, quan altres administracions han deixat tirats als ciutadans i ciutadanes de
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L’Hospitalet, dir que aquests pressupostos no són socials perquè han hagut de
suportar l’absència de tota la resta d’administracions en aquesta ciutat i en totes les
ciutats d’aquest país.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Jo crec que el debat s’ha produït suficientment. Jo sí volia simplement
comentar dues qüestions. Una perquè fa referència directament a la Diputació de
Barcelona i jo entenc que la Sra. Sonia Esplugas tingui ambició i que vulgui que la
nostra ciutat tingui més recursos que mai i evidentment podem coincidir plenament
si algú també té ambició perquè es destinin els recursos que són necessaris en
aquesta ciutat, vaja, podríem estar en igualtat de condicions. Jo crec que no només
nosaltres dues, sinó jo crec que tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament.
Ara, també s’ha de dir, perquè crec que també és important, dir algunes coses.
Primer, ahir precisament, aquests dies, estem aprovant per sort, perquè algunes
institucions ens estem convertint en els pilars bàsics del benestar en aquest país,
quan parlo de país vull dir, no tenim pressupostos a Espanya, no tenim
pressupostos a Catalunya i els únics pressupostos que per sort estan funcionant en
aquests moments són els municipis, on realment hem tirat endavant els
pressupostos, la Diputació de Barcelona i en aquest cas, en el nostre àmbit, l’Àrea
Metropolitana.
Ahir es va aprovar el pressupost de la Diputació, amb el vots favorables de quatre
grups presents a la Diputació i amb tres abstencions, entre els quals està el seu
grup i el Sr. Albiol i el seu company van fer una exposició com sempre s’ha de fer,
ambiciosa, crítica, però positiva per impulsar determinades polítiques.
Li haig de dir que tranquil·la. Estem en un any, ho deia el Sr. Fran Belver, estem en
un impàs a nivell de Diputació, entre un govern que va estar governant fins a
mitjans d’aquest exercici i que en aquests moments estem un altre govern tirant
endavant unes polítiques que evidentment volen posar les coses en el seu lloc. Algú
de vostès, ara no recordo, no sé si era el Sr. Miguel García, parlava, crec que era
ell, de que hi ha algunes administracions que no estan fent, el Sr. Belver també ho
estava dient ara mateix, que no estaven assumint la seva responsabilitat i ha estat
la Diputació de Barcelona, gràcies a la Diputació de Barcelona, que s’han assumit
aquestes polítiques que s’han deixat de fer per part de qui té la responsabilitat, com
han estat les escoles bressol, que gràcies a la Diputació hem pogut ajudar a molts
municipis, perquè sinó avui moltes places d’escola bressol en aquesta província de
Barcelona estarien tancades, així de clar, igual que estem assumint moltes
qüestions en altres àmbits, sobretot en els temes educatius i socials i el que pretén
la Diputació de Barcelona i així està treballant amb el govern de la Generalitat de
Catalunya, és que cadascú assumeixi la seva competència i la seva responsabilitat.
I per tant, en els pressupostos que s’hauran d’aprovar, espero i desitjo el més
ràpidament possible, la Generalitat de Catalunya haurà de passar de zero euros per
les escoles bressol als 70 que són necessaris per dotar d’aquells compromisos que
s’havien adquirit i per tant, aquesta petita baixada que s’ha produït aquest any
2020, és un impàs per aprovar el pla d’actuació del mandat i per dotar de més
recursos per a les polítiques municipals.
No pateixi, la Diputació de Barcelona té molt clar quina és la seva prioritat, que és
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ajudar als ajuntaments, ajudar als 311 municipis, no a una part, a tots els municipis,
fer-ho en aquelles polítiques que evidentment són imprescindibles en els
ajuntaments i sobretot impulsar i treballar polítiques transformadores que realment
puguin ajudar al territori i sobretot i principalment als ciutadans.
Per tant, vostè estigui perfectament tranquil·la, la presidenta de la Diputació i
alcaldessa de L’Hospitalet té molt clar que la prioritat és aquesta, que són els
ciutadans i ciutadanes, no una part, jo vull governar per a tots i per a totes els
ciutadans, igual que fem en aquesta ciutat i en aquest ajuntament i per tant, en
aquest sentit era simplement clarificar aquesta qüestió.
I l’altre és el tema dels esplais. Sr. García, jo no sé si és que vostè no té la
informació. Jo sé que vostè en un moment determinat, i així ho vam acordar i tal
com ha explicat el Sr. Belver, ens vam comprometre a que els esplais en aquests
moments des de fa molts anys, però estan fent una tasca importantíssima per la
cohesió i pel treball amb els més petits i amb els joves, això ho reconeixem,
nosaltres hem estat una de les ciutats, bé, ells mateixos ens ho diuen, que som una
ciutat que som referent en el món de l’esplai i per tant en aquest sentit no vam tenir
cap dubte d’acordar amb vostès que incrementàvem nosaltres 100.000 euros i
també la Diputació en aquest cas de Barcelona o en aquelles administracions on
vostès estan representats.
Miri, no és que li digui jo, acabo perquè arriba un moment que ja portes molts temes
al cap i que tens una cosa que penses i bé, a veure si puc estar equivocada, jo
també com tothom ens podem equivocar. Li acabo de preguntar no només a l’àrea
de Cultura, que evidentment són els que gestionen aquestes qüestions, sinó també
als esplais, és a dir, al responsable màxim dels esplais de la ciutat. M’acaben de
confirmar que realment va haver-hi un acord, però que la part municipal la va
complir, es van consolidar aquests 100.000 euros més d’aportació que estan també
en el pressupost d’enguany, però en canvi per l’altra banda no s’ha complert. Per
tant, el que hem de fer no és mirar enrere, sinó mirar endavant, intentem allà on
vostès estan governant i on poden també ajudar a que ciutats com L’Hospitalet tirin
endavant, en aquest cas ara des de la Generalitat de Catalunya, crec que és molt
important que els discursos estan bé, però que també els fets acompanyin els
discursos. Per tant, en el tema dels esplais vostè i ho podrà confirmar i sinó després
tindrem ocasió de parlar d’aquesta qüestió, però li haig de dir que la informació que
jo tinc en aquests moments, i des d’ara mateix, és que vostès no van complir amb el
compromís que existia per part de la Diputació.
Per tant, tampoc em vull allargar, però era per clarificar les dues qüestions perquè
d’una forma o d’una altra afecten a una institució que no és la nostra, però que jo
com a presidenta en aquest cas volia clarificar.
Finalitzem aquest debat de la qüestió del pressupost.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Podem parlar? Podem debatre? És que vostè ha fet una intervenció de 10 minuts i
em sembla molt correcte.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, és que la Presidència d’aquest Ple té la possibilitat d’intervenir sempre que ho
consideri adient i sense que es generi un debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Està bé que vostè exposi temes, però que si vostè obre també un debat amb el
tema pressupost...

SRA. ALCALDESSA
No, jo no obro cap debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ha fet una intervenció de més de 5 minuts

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no vull tornar a insistir. Jo estic tancant el debat en aquest cas,
clarificant dues qüestions que s’han produït en aquest Ple. Ha estat un Ple en el
que cadascun dels grups polítics ha pogut explicar-se de la forma que ha
considerat. He volgut clarificar la qüestió de la Diputació que ha fet relació la Sra.
Esplugas perquè entenia que ella pogués aprofitar aquesta doble condició.
I en el cas dels esplais no és per entrar en debat. Vostè manté que això s’ha fet i jo
li dic que la informació que aquest ajuntament, aquesta Alcaldessa i el Tinent
d’Alcalde tenen, a banda d’altres membres i dels responsables, és que l’ajuntament
va aportar els recursos que s’havien compromès, però que en canvi la Diputació no
ho va fer. No és que ho digui jo, no ho dic com a presidenta de la Diputació, ho dic
com a alcaldessa que acabo de consultar al responsable.

El Sr. García Acero intervé sense micròfon.
Sr. García estic parlant jo. Deixi’m si us plau, tranquil·litat. Tothom tranquil. Tenim
temps per parlar tot el que sigui necessari. No és un debat, és una qüestió que és la
informació que jo puc aportar en aquests moments. Tindrem ocasió per comprovar
si el que vostè diu és cert, o la informació que jo en aquests moments puc posar
sobre la taula, perquè vostè ha estat el que ha posat la qüestió com si aquí
nosaltres no estiguéssim per la tasca del tema dels esplais, dir, escolti si aquí hi ha
hagut algú que ha complert, hem estat nosaltres. Així que comencem a que
cadascú també col·labori i posi els recursos a que es compromet, simplement això.
Vostè pot tenir molt bona intenció, però li haig de dir que la Diputació no va
aportar...

El Sr. García Acero intervé sense micròfon.
Doncs mentirà la persona que m’ho ha dit des de l’àmbit dels esplais i em mentiran
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els tècnics de l’àrea de Cultura que són els que controlen aquesta qüestió. Ja en
parlarem. I aquí no podrem aportar absolutament cap informació respecte a aquest
tema. Vostè ha dit una cosa, jo li dic que la informació que a mi em donen és una
altra, que és totalment la contrària, i escolti, aquestes coses són molt fàcils de
justificar. Si vostè té raó, no tingui cap dubte que jo li reconeixeré. D’acord?
Passem a la votació dels punts.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts de l’1 al 6 de
l’ordre del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en
cada un d’ells en aquesta acta.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA AL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL
BAIX LLOBREGAT I RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS SEUS
ESTATUTS. (EXP. 64443/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels 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:
“ATÈS que el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, constituït formalment el
26 de juny de 1998, és un ens consorcial públic de caràcter local i voluntari,
l’objecte del qual és l’ordenació, gestió i desenvolupament integrals de l’espai agrari
definit pel Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així
com la promoció dels instruments de cooperació que garanteixi la participació, el
debat i la col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats en el marc
d’aquest objecte.
ATÈS que aquest Ajuntament, per acord del Ple de 4 de desembre de 1998, va
aprovar la seva incorporació al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.
VIST els vigents Estatuts del Consorci, que van ser aprovats pel Consell Plenari del
Consorci, en sessió de 12 d’abril de 2015, i ratificats per aquest ajuntament per
acords del ple de 28.07.2015, 26.04.2016 i assabentat del 28 de febrer de 2017 i
que figuren en text íntegre publicat al BOPB, de 26 d’abril de 2017.
ATÈS que el Consorci és un ens que integra el sector institucional públic de la
Diputació de Barcelona, els membres del qual són: la Diputació de Barcelona, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Unió de Pagesos com a entitats
promotores, conjuntament amb els ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei,
Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant
Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat,
El Prat de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i Gavà, i la Generalitat de Catalunya
per mitjà del Departament Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
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ATÈS que per acord del Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, de 9 d’abril de 2019, es va aprovar el Conveni per a l’adhesió de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al Consorci.
VIST l’article 1 apartat 5 dels vigents Estatuts del Consorci, que preveu la
incorporació de nous membres al Consorci, amb finalitats d’interès públic
concurrents amb l’objecte i finalitats del Consorci, que es comprometin, en el seu
cas a fer aportacions regulars per al seu funcionament, requerint l’acceptació de
l’adhesió a més de l’acord favorable del Consorci el de totes les entitats
consorciades.
ATÈS que l’acord del Consell Plenari de 9 d’abril de 2019, va aprovar la modificació
parcial dels Estatuts del Consorci que afecta al preàmbul, article 1 apartats 2 i 4;
article 9 apartat 2, l’article 10 apartat 23, l’article 12, l’article 15 i la Disposició final
dels Estatuts actualment vigents publicats en el BOPB de 26 d’abril de 2017, que es
concreta en:
Preàmbul
S’actualitzen els antecedents normatius fent esment a les disposicions de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques, es fa
referència a la darrera reforma estatutària operada (BOBP 26.04.2017) i es motiva
la present sota la necessitat d’acollir la petició d’incorporació de l’Àrea Metropolitana
al Consorci.
Article 1
Apartat 2n in fine: S’afegeix l’AMB com a ens que forma part del Consorci.
Apartat 4t: És objecte d’una modificació en la qual:
a) Es suprimeix la referència a la classificació per no comprometre així
possibles variacions en el futur; conseqüentment, la classificació haurà
d’adoptar-se pel Ple de la Diputació de Barcelona, que és l’única exigència
continguda a la disposició addicional 12ª, apartat 2, de la LBRL, sense
consignar-ho als Estatuts.
b) Es substitueix la referència a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, per la referència a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de
les administracions públiques.
Article 9
Apartat 2n, paràgraf 1r: Com a conseqüència de la incorporació de l’AMB al
Consorci, es modifica el nombre d’integrants del seu Consell Plenari, que passarà a
estar integrat per 19 membres –en lloc dels 18 anteriors–, 1 per cadascuna de les
19 entitats consorciades.
Apartat 2n, paràgraf 2n: S’atribueixen 3 vots al representant de l’AMB en el Consell
Plenari del Consorci –al igual que a cadascun dels representants de la Diputació de
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Unió de Pagesos i la
Generalitat de Catalunya, i a diferència de cadascun dels ajuntaments integrants del
Consorci, als quals els correspon 1 vot a cadascun–.
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Articles 10.23 i 12
Com a conseqüència de la incorporació de l’AMB, s’amplia el nombre de
vicepresidències a quatre i es permet que les persones titulars de la Presidència del
Consorci i de les Vicepresidències puguin ser representants de l’AMB.
Article 15
Es modifica la composició de la Comissió Executiva, la qual passa a estar integrada
per un total d’11 membres, els quals corresponen 2 a la Diputació de Barcelona, 2
al Consell Comarcal del Baix Llobregat, 1 a la Generalitat de Catalunya, 2 a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, 2 a la Unió de Pagesos i 2 als municipis consorciats.
Disposició final
Es suprimeix la referència a la celebració de les eleccions locals de 24 de maig de
2015 com a esdeveniment que determina que es faci efectiva la composició del
Consell General.
VIST que la Diputació de Barcelona en sessió de 31 d’octubre de 2019, amb motiu
de la ratificació de l’adhesió de l’AMB al Consorci i la ratificació de la modificació
dels seus Estatuts, va reclassificar, de conformitat amb la Disposició Addicional
12a. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el
Consorci com a entitat del seu sector institucional públic dins del grup 2, cosa que
legitima la composició del Consell executiu del Consorci per 11 membres.
VIST que el Consorci va fer pública l’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts
i el seu Text refós al BOPB de 18 d’abril de 2019 i al DOGC núm. 7875, de 15 de
maig.
VISTA la Provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat i l’informe favorable de la directora de servei d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, que figuren incorporats a l’expedient.
VIST l’informe de la Secretaria general del Ple 45/2019, de 3 de desembre, que
figura incorporat a l’expedient i el de la Intervenció Municipal.
VIST l’article 1 apartat 5 i 33 dels Estatuts del Consorci, i l’article 123.1.f) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, que atribueix al Ple la
competència en relació a l’article 123.2 de la mateixa norma, en relació amb l’article
313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals a Catalunya pel qual es requereix el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple per a l’adopció dels
acords relatius a la participació de l’ajuntament en ens supramunicipals i per
adoptar els acords dels ens locals per a la modificació dels estatuts dels consorcis.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia en exercici de les facultats que li atorga l’article
124.4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci
del Parc Agrari del Baix Llobregat acordada pel Consell Plenari del Consorci en
sessió de 9 d’abril de 2019, de conformitat amb l’article 1 apartat 5 dels Estatuts del
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Consorci.
SEGON.- RATIFICAR la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, aprovada pel seu Consell Plenari en la sessió de 9 d’abril de 2019,
que afecta al Preàmbul, als articles: 1 apartat 2 i 4; article 9, article 10 apartat 23,
articles 12 i 15 i a la Disposició final conforme s’ha referit a la part expositiva
d’aquest acord.
TERCER.- FER PÚBLIC aquest acord de modificació dels Estatuts per mitjà
d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Tauler d’anuncis de la corporació, per termini de 30
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i/o suggeriments en
compliment del que determina l’article 312.2 en relació amb l’article 160 del Decret
179/1995, de 17 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals a Catalunya.
Cas que durant aquest termini no es presentin al·legacions ni suggeriments l’acord
de ratificació es considerà definitivament aprovat.
QUART.- DONAR conformitat al Text Refós dels Estatuts del Consorci que
incorpora les modificacions proposades, amb efectes de la data de l’aprovació
definitiva de la ratificació que figura a l’apartat quart anterior, amb el contingut literal
següent:
TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX
LLOBREGAT
ÍNDEX
Preàmbul.
Títol I. DISPOSICIONS GENERALS.
Art. 1 Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica. Art. 2
Denominació.
Art. 3 Domicili I centre gestor.
Art. 4 Finalitats I serveis.
Títol II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL.
Art. 5 Àmbit territorial.
Art. 6 Funcions.
Art. 7 Durada.
Títol III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ.
Art. 8 Òrgans del Consorci.
Art. 9 El Consell Plenari. Naturalesa i composició.
Art. 10 Competències del Consell Plenari.
Art. 11 Sessions del Consell Plenari.
Art. 12 La Presidència i les Vicepresidències.
Art. 13 Competències de la Presidència.
Art. 14 La Comissió Executiva.
Art. 15 Composició de la Comissió Executiva.
Art. 16 Sessions de la Comissió Executiva.
Art. 17 La Gerència.
Art. 18 Funcions de la Gerència.
Art. 19 El Consell Agrari.
Art. 20 Secretaria i Intervenció.
Art. 21 Règim de sessions.
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Art. 22 Personal.
Títol IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER.
Art. 23 Règim econòmic.
Art. 24 Patrimoni del Consorci.
Art. 25 Recursos del Consorci.
Art. 26 Aportacions dels ens consorciats.
Art. 27 Elaboració del pressupost. Art. 28 Comptabilitat del Consorci.
Art. 29 Els béns del Consorci.
Títol V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.
Art. 30 Separació.
Art. 31 Dissolució.
Art. 32 Procediment i efectes de la dissolució.
Títol VI. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ.
Art. 33 Procediment de modificació dels estatuts.
Art. 34 Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci.
DISPOSICIÓ FINAL.
PREÀMBUL
El Parc Agrari del Baix Llobregat és un espai que forma part de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, on el desenvolupament de
l'activitat agrària, de la funció ambiental i de l’ús social es compatibilitzen
amb la preservació dels recursos naturals, l'equilibri ecològic i el patrimoni
cultural.
El Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat,
aprovat en sessions de data 17 de desembre de 2003 i 16 de juny de 2004
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i publicada la seva
aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4.216 de 10
de setembre de 2004, pàgines 16582-92, és l'instrument jurídic administratiu
que regula les activitats econòmiques compatibles amb la preservació dels
recursos naturals, l’equilibri ecològic i el patrimoni cultural, raó per la qual
delimita l'àmbit del Parc, ordena els usos agraris, de lleure i urbanístics, la
creació d'infraestructures i serveis generals i fixa els instruments de gestió.
En data 5 de març de 2015 es va aprovar definitivament la Revisió del pla
especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, i es va
publicar el DOGC núm. 6959 de 18 de setembre de 2015.
En data 14 d’abril de 2015 es va aprovar definitivament la Modificació del Pla
General Metropolità a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i es va
publicar el DOGC núm. 6959 de 18 de setembre de 2015.
En data 12 de Gener de 2016 es va aprovar el Pla Director Urbanístic
d’Àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat, als termes municipals
de Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans. En l’article 16 de les normes
urbanístiques del Pla Director Urbanístic en el que es regula la zona de
rústic protegit de valor agrícola (Clau 24) estableix que “Els sòls situats en
els àmbit de Remolar/Filipines i de l’Antic Híper que es qualifiquen amb
aquesta zona s’han de considerar a tots els efectes incorporats al parc
agrari.”
El Pla de Gestió i Desenvolupament, aprovat definitivament pel Consell
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Plenari del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat en sessió de 5 de
juny de 2002, defineix el marc general d'actuació per consolidar i
desenvolupar la base territorial, impulsant programes específics per
preservar els valors i desenvolupar les funcions de l'espai agrari en el marc
d'una agricultura que tendeixi cap a la sostenibilitat, integrada en el territori i
en harmonia amb el medi natural.
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens gestor del Pla
Especial i ha de vetllar pel compliment de les seves normatives, i pels
objectius específics i les mesures del Pla de Gestió i Desenvolupament,
tenint present que el Parc Agrari del Baix Llobregat és un agroecosistema
fràgil, com tots els ecosistemes mediterranis, i sobre el qual cal establir
mecanismes que facin possible la seva conservació així com poder
desenvolupar l’activitat que li és pròpia, l'agrària, sense oblidar les seves
funcions ambientals i socials.
El Consorci es va constituir formalment en Sessió Plenària de tots els seus
membres el 26 de juny de 1998, previ haver- se aprovat per tots els ens
integrants la constitució de l'ens i els seus estatuts, que van ser publicats el
10 d'abril de 1998 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En data
3.11.2007 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona una
modificació estatutària motivada per la incorporació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i
també per l’adaptació a les previsions de la normativa urbanística derivades
de l'aprovació del Pla Especial i a les modificacions legislatives de règim
local concernents al Parc.
L'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013,
va incidir notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, mitjançant
la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL) i de la avui derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (LRJAPC).
La Disposició final segona de la LRSAL afegí una nova Disposició addicional
vintena a la LRJAPC que establí, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar
estatutàriament l'Administració pública a la qual s’adscriu cada Consorci,
d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici
pressupostari, així com d'altres requeriments quant al seu règim orgànic,
funcional i financer, prescripcions aquestes que es van plasmar en la
regulació dels consorcis continguda en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic de les administracions públiques (art. 118 a 127 i disposició
addicional 10a).
Fruit de la necessitat d’adaptació a les modificacions normatives
esmentades, a les quals caldria afegir les introduïdes per la Llei 15/2014, de
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de
reforma administrativa, que incorporà diverses previsions referides al dret de
separació i dissolució dels consorcis, va tenir lloc una altra modificació
estatutària, que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 26.04.2017.
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D’altra banda, en data 30 de maig de 2017, la Junta de Govern de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) va acordar sol·licitar al Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat l’acceptació de la incorporació d’aquest ens com a
membre del Consorci, petició aquesta que, previs els acords i els tràmits
pertinents, ha estat acceptada pel Consorci i les entitats que l’integren.
Conseqüentment, l’ampliació de la composició dels membres del Consorci
exigeix una modificació dels seus Estatuts, operada la qual aquest passa a
estar integrat, a més de per la incorporada Área Metropolitana de Barcelona,
per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la
Unió de Pagesos, com entitats promotores, conjuntament amb els
ajuntaments de El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan
Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat,
Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de
Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament que tingui atribuïdes les competències en
agricultura i acció rural.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte, membres, naturalesa i personalitat jurídica.
1. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és un ens consorcial públic
de caràcter local i voluntari l'objecte del qual és l'ordenació, gestió i
desenvolupament integrals de l'espai agrari definit pel Pla especial de
protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la promoció
dels instruments de cooperació que garanteixi la participació, el debat i la
col·laboració de totes les entitats i agents socials implicats en el marc
d'aquest objecte.
2. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (en endavant, "el Consorci")
està integrat per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i la Unió de Pagesos com a entitats promotores, conjuntament
amb els ajuntaments de Pallejà, El Papiol, Molins de Rei, Sant Vicenç dels
Horts, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí,
Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, El Prat
de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i Gavà, la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui
atribuïdes les competències en agricultura i acció rural i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
3. El Consorci, a l’empara de les previsions contingudes a la normativa de
règim local de Catalunya, té naturalesa institucional administrativa i
associativa, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per a
l'acompliment de les seves finalitats i gestionar serveis i activitats d'interès
local o comú, pel compliment de les seves finalitats generals de conformitat
amb els articles dels presents Estatuts.
El Consorci, en l'àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats, té les
potestats prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en
virtut de l'article 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
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4. El Consorci resta adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona,
d'acord amb les previsions de l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic de les administracions públiques.
5. Es podran incorporar al Consorci altres Administracions públiques per a
finalitats d’interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que
tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb l’objecte i finalitats del
Consorci, que es comprometin, si així ho acorda el Consell Plenari, a fer
aportacions regulars per al seu funcionament.
La incorporació de nous membres requerirà l’acord de l’òrgan de govern que
tingui atribuïda la competència per demanar la incorporació, amb adhesió
expressa als seus estatuts, i l'acord favorable del Consorci i de totes les
entitats consorciades.
Si el Consell Plenari General ho considera necessari, la incorporació de
nous membres al Consorci requerirà la formalització del conveni
corresponent, on s'especificaran les condicions d'integració, les aportacions
econòmiques i l'acceptació dels presents Estatuts.
Article 2. Denominació.
L'entitat consorciada té el nom de Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
Article 3. Domicili i centre gestor.
1. El Consorci té el seu domicili a la seu del Consell Comarcal del Baix
Llobregat i el centre gestor a la Masia de Can Comas en el terme municipal
de El Prat de Llobregat, i se'n podran establir delegacions en altres
municipis de l'àmbit de gestió del Consorci, per a la millor consecució de les
seves finalitats.
2. El Consell Plenari podrà modificar el domicili del Consorci, cosa que
notificarà a tots els ens consorciats i farà pública a través del BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i d'un diari de gran difusió, i comunicarà,
alhora, a les Administracions estatal i autonòmica.
Article 4. Finalitats i serveis.
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel Consorci són els
següents:
a) Gestionar el Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
b) Vetllar pel compliment de la legislació sectorial i el planejament vigents en
el territori del Parc.
c) Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens
integrants del Consorci, en relació amb tot el que faci referència al Parc.
d) Emetre informes i dictàmens sobre les activitats que afectin el territori de
l'espai natural i requerir a les administracions competents les actuacions
necessàries.
e) Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors naturals i
culturals i accions de protecció del Parc de possibles agressions.
f) Elaborar tot tipus d’estudis, informes, plans i projectes sobre el Parc.
g) Establir convenis de col·laboració amb altres entitats publiques i privades
sense finalitat de lucre amb objectius coincidents amb els del Consorci.
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h) Promoure els serveis propis del Parc així com la seva difusió i promoció
de la utilització.
i) Gestionar l'obtenció de recursos i ajuts tècnics o econòmics procedents
d'altres institucions públiques o privades.
j) I totes aquelles competències que dins del territori del Parc li siguin
delegades o encomanades per les Administracions implicades; així com
totes aquelles finalitats que estiguin directament o indirecta relacionades
amb les esmentades als punts anteriors.

TÍTOL II. ÀMBITS TERRITORIAL I FUNCIONAL.
Article 5. Àmbit territorial.
1. El Consorci té com a àmbit territorial l'àrea delimitada pel Pla Especial de
Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
2. Aquest àmbit podrà ser alterat a proposta dels propis ens consorciats,
com a mesura per a incorporar altres municipis dins el Consorci, prèvia
tramitació i aprovació d'una modificació puntual dels límits del Parc Agrari
descrits en el Pla especial de protecció i millora.
Les actuacions del Consorci dins el seu àmbit funcional poden estendre's
més enllà del seu àmbit territorial a petició de l'Ajuntament interessat i previ
acord de l'òrgan competent del Consorci.
Article 6. Funcions.
El Consorci realitzarà, per a la consecució de les finalitats esmentades en
l'article 4, les funcions següents:
1. Redactar i/o promoure estudis, plans, cartes i informes relatius al Parc
agrari, catàlegs d'edificis o monuments d'especial protecció així com
catàlegs de protecció de patrimoni natural i del paisatge.
2. Gestió del Pla especial de protecció i millora vigent.
3. Assessorament i ajuda tècnica necessària als membres del Consorci.
4. Estudiar, projectar i instal·lar els serveis necessaris al Parc agrari, així
com l'arranjament d'infraestructures.
5. Realitzar, contractar i fer el seguiment de les obres i actuacions
corresponents, àdhuc els serveis de manteniment i gestió posterior de les
instal·lacions i serveis del Parc agrari.
6. Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigent, podent emetre
informes i dictàmens, amb caràcter previ, sobre qualsevol proposta
d'actuació d'iniciativa pública o privada que afecti l'àmbit d'actuació del
requeriment, si s'escau, a l'administració competent pel compliment de les
prescripcions recollides en l'informe o dictamen.
7. Actuar a tots els efectes, com a òrgan de representació dels ens del
Consorci, en tot el que faci referència al Parc Agrari.
8. L'elaboració, control i realització del planejament, gestió i disciplina
urbanística dins l'àmbit del Parc agrari, prèvia delegació si s'escau, dels
membres consorciats, així com la formació del patrimoni de sòl que comporti
l'esmentada gestió segons preveu la legislació vigent.
9. Promoure campanyes de sensibilització sobre els valors agraris i naturals
i accions de protecció i millora del Parc agrari.
10. Impulsar accions de foment de les activitats agràries orientades a la seva
modernització i adaptació a les exigències agroambientals així com a la
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millora de la renda agrària.
11. Establir i potenciar vincles de cooperació amb institucions i entitats
associatives públiques o privades, tant locals com internacionals, que tinguin
com objectius la preservació, desenvolupament, custòdia i/o gestió d'espais
agraris, en especial periurbans.
12. Totes les que estiguin, directa o indirectament, relacionades amb les
funcions mencionades anteriorment i d'acord amb els òrgans gestors.
Article 7. Durada.
La durada del Consorci és indefinida.

TÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ
Article 8. Òrgans dels Consorci.
Els òrgans de govern, administració i participació del Consorci són:
1. El Consell Plenari.
2. La Presidència i tres Vicepresidències.
3. La Comissió Executiva.
4. La Gerència.
5. El Consell Agrari.
Article 9. El Consell Plenari. Naturalesa i composició.
1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del Consorci.
Els seus integrants seran designats o cessats pels respectius òrgans de
govern. En cap cas seran nomenats com a representants persones no
electes en el cas dels ens locals.
2. El Consell Plenari està integrat per 19 membres, 1 per cadascuna de les
19 entitats consorciades:
–Diputació de Barcelona.
–Consell Comarcal del Baix Llobregat.
–Unió de Pagesos.
–Generalitat de Catalunya.
–Àrea Metropolitana de Barcelona.
–14 Ajuntaments:
• Castelldefels.
• Cornellà de Llobregat.
• El Papiol.
• El Prat de Llobregat.
• Gavà.
• L'Hospitalet de Llobregat.
• Molins de Rei.
• Pallejà.
• Sant Boi de Llobregat.
• Sant Feliu de Llobregat.
• Sant Joan Despí.
• Sant Vicenç dels Horts.
• Santa Coloma de Cervelló.
• Viladecans.
Els representants de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del
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Baix Llobregat, la Unió de Pagesos, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya tindran 3 vots cadascun i la resta de membres
tindrà 1 vot cadascun.
3. Les entitats consorciades designaran lliurement un titular i un suplent en
representació seva.
4. L'assistència al Consell Plenari té caràcter personal i el vot és
indelegable.
5. Quan alguna persona que formi part del Consell Plenari, cessés del seu
càrrec o lloc dels respectius organismes que integren el Consorci, cessarà
automàticament del seu càrrec en els òrgans del Consorci, anul·lant la seva
representació i podrà, en aquest cas, l'organisme a on pertany, anomenarne una altre que la substitueixi. De la mateixa manera es procedirà en cas
de mort, malaltia, absència i dimissió d'un membre del Consell Plenari.
6. A petició d'algun dels membres consorciats, el Consell podrà convocar, si
ho considera oportú, a més dels membres que l'integren, uns altres
representants amb veu però sense vot, que tindran la consideració de
convidats, per tractar temàtiques concretes.
Article 10. Competències del Consell Plenari. Són competències del Consell
Plenari:
1. Exercir el control i la fiscalització de la resta d'òrgans del Consorci.
2. Aprovar i modificar els Estatuts.
3. Aprovar els reglaments, les ordenances i l'inventari general.
4. Aprovar el pressupost anual del Consorci, i també les seves modificacions
i liquidacions així com la plantilla del personal i les bases reguladores de les
subvencions.
5. Censurar i aprovar els comptes.
6. Disposar i alienar bens i drets del Consorci.
7. Adquirir béns immobles.
8. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d’òrgans
desconcentrats.
9. Acceptar la delegació de competències i l'encàrrec de gestió i de funcions
fetes per altres Administracions públiques diferents de les consorciades.
10. Aprovar la relació de llocs de treball.
11. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, sempre
que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost
del Consorci.
12. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
13. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, i imposar i ordenar
les taxes, si escau, dels serveis que es prestin.
14. Alienar béns i drets quan la seva quantia excedeixi del 20% dels
recursos ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació
vigent.
15. Alterar la qualificació jurídica dels béns demanials propis.
16. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de propietat, a altres
Administracions o institucions públiques.
17. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import superi el 10% dels
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recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i concertar les operacions de
tresoreria, en els termes previstos a la legislació vigent.
18. Adoptar els acords del Consorci en relació amb:
a)La integració de noves entitats i la separació dels membres del
Consorci.
b)La modificació dels Estatuts.
c)La dissolució i liquidació del propi Consorci.
19. Aprovar la tramitació de la revisió o modificacions puntuals del Pla
Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat.
20. Aprovar la tramitació i la redacció, revisió i/o modificació puntual de les
Ordenances del Parc Agrari del Baix Llobregat.
21. Aprovar els Plans de gestió i desenvolupament i els Plans i Programes
previstos en el Pla especial de preservació i millora del Parc Agrari del Baix
Llobregat.
22. Aprovar el Pla d’actuacions biennal que desenvolupa el Pla de gestió i
desenvolupament i la memòria de gestió anual.
23. Escollir i nomenar les persones titulars de la Presidència i de les
Vicepresidències, d’entre els membres de les entitats promotores del
Consorci, el Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui
atribuïdes les competències en agricultura i acció rural i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
24. Rebre compte del nomenament, per part de la Presidència, del càrrec de
Gerent/a del Consorci del Parc Agrari.
25. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les
comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de l’entitat local amb el caràcter
d'indelegables.
Article 11. Sessions del Consell Plenari.
1. El Consell Plenari es reunirà com a mínim dues vegades a l'any, en
sessió ordinària. En sessió extraordinària, totes les vegades que sigui
necessari, prèvia convocatòria per la Presidència o bé, quan ho proposin la
tercera part dels seus membres.
2. Les sessions es podran celebrar tant en la seu del Consorci com en la seu
dels ens consorciats.
3. La Presidència enviarà les convocatòries de la reunió als membres del
Consell Plenari, com a mínim amb una setmana d’antelació. En la
corresponent convocatòria de les sessions, la Presidència assenyalarà la
data, (hora, el lloc i l’ordre dels temes a tractar en la mateixa, aixecant-ne la
Secretaria l’acta corresponent.
4. El Consell Plenari s’entendrà vàlidament constituït amb la presència, en
primera convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en segona
convocatòria, pels membres presents, que en cap cas no podrà ser inferior a
tres membres.
5. L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d’urgència, pot ésser
ampliat si el Consell Plenari ho acorda per majoria absoluta, a proposta del
president o presidenta, o d'una quarta part dels membres.
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6. En cas de què, per no assolir-se el quòrum exigit, no es celebrés la sessió
del Consell Plenari, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte
als presents dels assumptes que havien estat inclosos a l’ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades al paràgraf anterior, quedaran
acreditades les raons d'urgència per tal que la Presidència del Consorci, si
així ho considera oportú, exerceixi les competències del Consell Plenari, al
qual se'n donarà compte, a la següent sessió que celebri, a l'efecte de
ratificació.
7. A les sessions de l’òrgan hi assistiran, amb veu i sense vot, les persones
que exerceixen els càrrecs de Secretaria i Intervenció o funcionaris en qui
hagin delegat, la Gerència i la Direcció.
A criteri de la Presidència podran ser convocats altres persones del Consorci
o persones alienes, que tindran la consideració de convidats amb veu però
sense vot, que informaran o assessoraran al Consell Plenari sobre els
assumptes per als quals es requereixi la seva presència.
8. En tot el que no s'oposi als presents Estatuts, el seu règim de
funcionament s’acomodarà al que disposa la legislació de règim local per als
plens municipals.
Article 12. La Presidència i les Vicepresidències.
1. Les persones titulars de la Presidència del Consorci, que ho serà dels
seus òrgans col·legiats, i les de la Vicepresidència primera, segona, tercera i
quarta seran escollides entre els membres de les tres entitats promotores
del Consorci, el Departament de la Generalitat de Catalunya que tingui
atribuïdes les competències en agricultura i acció rural i l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
2. La Vicepresidència primera substituirà la Presidència en els casos
d'absència, vacant o malaltia, en les competències d'aquesta, a l’igual que la
Vicepresidència segona respecte de la Vicepresidència primera, la
Vicepresidència tercera respecte de la Vicepresidència segona i la
Vicepresidència quarta respecte de la Vicepresidència tercera.
Article 13. Competències de la Presidència. Són competències de la
Presidència:
1. Exercir la representació institucional i l'alta direcció del Consorci.
2. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la
realització de les finalitats del Consorci.
3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell Plenari,
de la Comissió Executiva i del Consell Agrari, dirigir-ne les deliberacions i
decidir els empats amb vot de qualitat.
4. Atorgar la concessió de béns o serveis per un període no superior a cinc
anys, sempre que la seva quantia no excedeixi del 20% dels recursos
ordinaris del pressupost del Consorci.
5. Alienar béns i drets quan la seva quantia no excedeixi del 20% dels
recursos ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació
vigent.
6. Adquirir béns i drets, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, en els termes previstos a la legislació vigent.
7. Aprovar la cessió temporal de béns en el marc de les finalitats
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estatutàries.
8. Exercir en cas d’urgència les funcions encomanades al Consell Plenari i a
la Comissió Executiva, donant compte de les resolucions que adopti a la
següent reunió d'aquests òrgans col·legiats, per a la seva ratificació.
9. Nomenar la persona titular de la Gerència, nomenament del qual en
donarà compte al Consell Plenari.
10. Exercir la direcció superior del personal, que inclou l'acomiadament i la
imposició de sancions del personal propi, en els termes previstos a la
legislació vigent, i la proposta a l’Administració matriu de la imposició de
sancions al personal adscrit, donant-ne compte al Consell Plenari en la
primera sessió que tingui lloc.
11. En matèria de personal, també:
a) Nomenar els càrrecs de comandament del Consorci, d'acord amb les
previsions estatutàries.
b) Resoldre els expedients d'incompatibilitats.
12. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci, i,
a aquest efectes judicials, administratius i representatius, comparèixer sense
necessitat de poder previ davant iota classe d'autoritats, tribunals i jutjats de
qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones
públiques, privades, físiques i jurídiques.
13. En casos d'urgència, l’exercici d’accions judicials o administratives en
matèries del Consell Plenari.
14. Aprovar les operacions de crèdit quan el seu import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
15. Elevar al Consell Plenari el projecte de pressupost, amb tots els seus
annexes, que inclouen la memòria que l'ha d'acompanyar.
16. Aprovar la liquidació del pressupost i l'establiment de preus públics.
17. Ordenar els pagaments i donar compte de l'administració del patrimoni i
la gestió del pressupost.
18. Declarar la lesivitat dels actes del Consorci.
19. Elaborar l’ordre del dia de les reunions del Consell Plenari i de la
Comissió Executiva.
20. Publicar, executar i fer complir els acords del Consell Plenari i de la
Comissió Executiva, i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu
millor compliment.
21. Les que li siguin delegades pel Consell Plenari o per la Comissió
Executiva.
22. Les competències no atribuïdes a la resta d'òrgans.
23. Totes aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, atribueixi a la Presidència de l'entitat local amb el caràcter
d'indelegables.
Article 14. La Comissió Executiva.
1. La Comissió Executiva és un òrgan operatiu, l’objecte del qual és fer el
seguiment i establir els mecanismes de posta en marxa de les decisions
preses en el Consell Plenari.
2. Les seves competències seran l’aprovació de projectes i inversions i la
contractació d'obres, serveis, subministraments, consultoria i assistència
tècnica, així com aquelles competències que expressament li siguin
delegades pel Consell Plenari del Consorci o la Presidència.
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Mitjançant aquests Estatuts, s’atorguen a la Comissió Executiva les
competències específiques següents:
a) Aprovar l’oferta pública d'ocupació i les seves bases, d’acord amb la
plantilla i pressupost aprovats.
b) L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per
als concursos de provisió de llocs de treball.
c) La contractació del personal laboral.
d) L’aprovació de convenis interadministratius o amb associacions i entitats
sense ànim de lucre, sempre que el seu contingut no faci referència a
matèries no delegables o no delegades.
e) L’aprovació dels expedients de modificació de crèdits.
f) La sol·licitud i acceptació de subvencions.
g) La convocatòria de subvencions i les seves bases reguladores.
3. En qualsevol cas, la Comissió Executiva, si així ho considera oportú,
podrà delegar en la Gerència en els límits que consideri oportuns, aquelles
competències pròpies.
Article 15. Composició de la Comissió Executiva.
1. La Comissió Executiva es formarà a proposta de la Presidència i amb
l'aprovació del Consell Plenari.
2. La Comissió Executiva està integrada per 11 membres, d’acord amb la
distribució següent: 2 membres de la Diputació de Barcelona, 2 del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, 1 membre de la Generalitat de Catalunya, 2 de
la Unió de Pagesos, 2 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 2 membres
dels municipis consorciats.
3. L'assistència a la Comissió Executiva té caràcter personal i el vot és
indelegable.
Article 16. Sessions de la Comissió Executiva.
1. La Comissió Executiva es reunirà com a mínim amb una periodicitat
trimestral per tractar els assumptes de la seva competència.
2. Les sessions de la Comissió Executiva es tramiten per la Secretaria i es
convoquen per ordre de la Presidència; les convocatòries de la reunió
s'enviaran als seus membres amb una setmana d'antelació com a mínim. En
la corresponent convocatòria de cada sessió, la Secretaria assenyalarà la
data, l’hora, el lloc i l’ordre dels temes a tractar-hi, i, després de la seva
celebració, n'aixecarà l'acta corresponent.
3. La Comissió Executiva s’entendrà vàlidament constituïda amb la
presència, en primera convocatòria, d'un terç dels seus membres, i, en
segona convocatòria, pels membres presents, que en cap cas podrà ser
inferior a tres membres.
4.Al igual que en el Consell Plenari, seran d'aplicació per a les sessions de
la Comissió Executiva els apartats 6 i 7 de l'article 11 dels presents Estatuts.
Article 17. La Gerència.
1. La Gerència és l’òrgan d’administració que assumeix la direcció i la
coordinació de la gestió del Consorci.
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2. La gestió del Consorci es durà a terme a través dels serveis propis de la
Diputació de Barcelona, amb la participació dels del Consell Comarcal. La
Diputació proposarà a la Presidència per al seu nomenament la persona que
consideri més adient per ocupar el càrrec. Del nomenament se'n donarà
compte al Consell Plenari.
Article 18. Funcions de la Gerència. Les funcions de la Gerència són:
1. Coordinació amb els ens consorciats.
2. Col·laborar en la confecció de l'ordre del dia als efectes de la
convocatòria, per part de la Secretaria i per ordre de la Presidència, de les
sessions dels òrgans col·legiats.
3. Executar els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva del
Consorci.
4. Elaborar l'avantprojecte de pressupost anual per presentar a la Comissió
Executiva, el qual haurà de ser aprovat pel Consell Plenari.
5. Presentar a la Comissió Executiva i/o Consell Plenari propostes de
programa d'inversions i de finançament, el balanç, la memòria corresponent
així com la memòria de gestió anual.
6. Desenvolupar la gestió econòmica i la tramitació dels expedients de
despeses i d'ingressos, conforme al pressupost aprovat i les seves bases
d'execució.
7.Actuar com a Tresorer del Consorci.
8. Proposar la plantilla de personal del Consorci i exercir la gestió ordinària
del personal del Consorci, signant els contractes de treball, autoritzant els
pagaments de nòmines i assentaments i realitzant els altres actes
necessaris per a la gestió del personal.
9. Exercir d'òrgan de contractació quan l’import no superi els 12.000 EUR,
inclosos els contractes de caràcter plurianual de no més de quatre anys,
sempre i quan l'import acumulat de totes les seves anualitats no ultrapassi la
quantia indicada.
10. Autoritzar despeses amb càrrecs a crèdits pressupostaris del Consorci
fins a un import que no superi els límits que s'estableixin reglamentàriament.
11. Altres funcions en què el Consell Plenari o la Comissió Executiva la
faculti expressament.
Article 19. El Consell Agrari.
1. El Consell Agrari és l’òrgan on s'integraran els sectors socials,
professionals, econòmics i entitats privades del sector agrari, que
persegueixin finalitats d'interès general concurrents amb les pròpies del
Consorci.
2. El Consell Agrari es regirà pel seu reglament propi, que aprovarà el
Consell Plenari, el qual també aprovarà les seves competències i la seva
composició.
3. Tanmateix, entre d’altres, les funcions d’aquest Consell seran les
d’informació, consulta i assessorament respecte al Pla d’actuacions i
inversions del Consorci.
Article 20. Secretaria i Intervenció.
1. El Consorci estarà assistit de Secretari/a i Interventor/a que seran
nomenats lliurement pel Consell Plenari d’entre els Secretaris i Interventors
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dels ens consorciats, els quals podran designar el funcionari que pugui
suplir-los, i tot això d’acord amb la normativa que regeix l’exercici de les
funcions públiques necessàries.
2. La persona titular de la Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les
reunions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva, i n’aixecarà les
Actes corresponents, les quals, un cop aprovades, seran transcrites al llibre
corresponent i signades per les persones titulars de la Presidència i de la
Secretaria.
3. La persona titular de la Secretaria assessorarà a la Presidència i als
diferents òrgans de govern i d'administració quan sigui requerida, i assumirà
aquelles altres funcions que li siguin conferides pel Consell Plenari.
Així mateix, la persona titular de la Intervenció podrà assistir a les sessions
del Consell Plenari i de la Comissió Executiva, amb veu però sense vot.
Article 21. Règim de sessions.
El règim de sessions i l’adopció d’acords dels diversos òrgans de govern i
assessorament s’ajustaran al que disposa la legislació de règim local.
Article 22. Personal.
1. El Consorci ha de disposar del personal necessari per a l’adequat
compliment de les seves finalitats. El personal del Consorci podrà ser propi,
en els termes fixats en aquest article, o adscrits per les entitats consorciades
en règim funcionarial o laboral.
2. El personal funcionari i laboral que hagi de prestar serveis al Consorci
provindrà de qualsevol de les Administracions públiques consorciades a
través dels procediments de provisió i mobilitat i amb les requisits disposats
en la legislació vigent, i si s’escau, en el conveni col·lectiu que pugui resultar
d'aplicació.
3. El personal laboral existent a la plantilla del Consorci a 31 de desembre
de 2013, data d’entrada en vigor de la LRSAL, mantindrà la seva relació
d'ocupació amb el Consorci en els termes i condicions amb què aquella fou
establerta i conservarà, si s’escau, les seves expectatives de promoció
professional i la resta de drets reconeguts a la legislació vigent i en el
conveni col·lectiu que pugui resultar d'aplicació.
4. El Consorci no pot tenir personal eventual.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER.
Article 23. Règim econòmic.
El règim econòmic-financer del Consorci serà l’establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària, de control i comptabilitat.
El Consorci resta subjecte al règim de pressupostos, comptabilitat i control
de l’Administració d’adscripció. En tot cas, s’ha de portar a terme una
auditoria dels comptes anuals que és responsabilitat de l’òrgan de control de
l’Administració a què s’hagi adscrit el Consorci. El Consorci haurà de formar
part del pressupost i incloure’s en el compte general de l’Administració
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pública d'adscripció.
Article 24. Patrimoni del Consorci. Constituiran el patrimoni del Consorci:
a) Bens immobles que li adscrigui els ens consorciats.
b) Els que el propi Consorci adquireixi mitjançant qualsevol títol legítim.
Article 25. Recursos del Consorci.
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos
següents:
a) Aportacions dels ens consorciats.
b) Productes del seu patrimoni.
c) Rendiments dels seus serveis.
d) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
e) Emprèstits i préstecs.
f) Altres recursos que puguin establir-se-li d’acord amb la Llei.
Article 26. Aportacions dels ens consorciats.
Les aportacions econòmiques dels ens integrants en el Consorci vindran
establertes en els programes plurianuals i pressupostos dels ens
consorciats. En el seu defecte, s’establiran en els programes plurianuals i
pressupostos del Consorci. En aquest últim cas caldrà la ratificació expressa
dels òrgans de govern dels ens consorciats. Així mateix hi cap l’aportació
mitjançant la prestació de serveis i l’ajuda tècnica.
Article 27. Elaboració del pressupost.
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la
normativa vigent sobre hisendes locals. La Gerència en prepararà
l'avantprojecte, basant-se en les aportacions dels membres consorciats i, un
cop la Comissió Executiva hi hagi donat el vistiplau, s’elevarà al Consell
Plenari per a la seva aprovació.
Article 28. Comptabilitat del Consorci.
El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la
comptabilitat pública local.
Així mateix, la contractació del Consorci s'adequarà a la legislació de
contractes de les Administracions públiques, i la prestació de serveis públics
per part del Consorci s'atindrà a la normativa reguladora dels serveis
públics.
Article 29. Els béns del Consorci.
1.Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la
seva qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició limitades
que es puguin reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les
que constin als acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les
finalitats estatutàries del Consorci.
2.Els béns adquirits pel Consorci s'integren en el seu patrimoni, al qual
seran d'aplicació les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la
qualificació jurídica dels seus béns.
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TÍTOL V. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.
Article 30. Separació.
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre
que doni un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos
d’antelació, que estigui al corrent en el compliment de les obligacions i els
compromisos anteriors i que garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà el
Consell Plenari per tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i
pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
3. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci
excepte que la resta dels seus membres acordin la seva continuïtat, sent
necessària, en tot cas, la permanència en el Consorci de dues
Administracions, o dos entitats o organismes públics vinculats o dependents
de més d’una Administració.
4. Quan l’exercici del dret de separació no comporti la dissolució del
Consorci, s’aplicaran les regles següents:
a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerciti el dret
de separació, d'acord amb la participació que li hagués correspost en el
saldo resultant del patrimoni net si s’hagués dissolt el Consorci, tenint en
compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix
el dret de separació als fons patrimonials del Consorci, com el finançament
concedit cada any.
Si el membre del consorci que se separa no ha fet aportacions per no estarhi obligat, el criteri de repartiment ha de ser la participació en els ingressos
que, si s’escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al consorci.
S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de
la quota de separació, en el supòsit que resulti positiva, així com la forma i
condicions de pagament del deute que correspongui a qui exerceixi el dret
de separació si la quota és negativa.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la
quota de separació, en el supòsit que aquesta resulti positiva, o una vegada
s’hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b)Si el Consorci estigués adscrit a l’Administració que ha exercit el dret de
separació, s’haurà d’acordar a quin de la resta d’ens consorciats que
continuen en el Consorci s’adscriu en aplicació dels criteris establerts a la
Llei.
Article 31. Dissolució.
La dissolució del Consorci es produirà:
a) Per disposició legal.
b) Per impossibilitat d'acomplir les finalitats que li són pròpies.
c) Per acord unànime dels ens consorciats.
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d) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el Consorci
esdevé inoperant.
e) Per transformació del Consorci en un altre ens.
Article 32. Procediment i efectes de la dissolució.
1. La dissolució del Consorci, acordada pel seu màxim òrgan de govern, per
majoria absoluta, produeix la seva liquidació i extinció, i ha de ser ratificada
pels òrgans competents dels ens consorciats.
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l'adoptar l'acord de dissolució,
nomenarà un liquidador.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada
membre del Consorci que es durà a terme d'acord amb la participació que li
correspongui en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació,
tenint en compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat
cada membre del Consorci al fons patrimonial del mateix, com el
finançament concedit cada any.
Si algun dels membres del Consorci no ha fet aportacions per no estar-hi
obligat, el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si
s'escau, hagués rebut durant el temps que ha pertangut al Consorci.
En tot cas, s'haurà de determinar la destinació del personal del Consorci,
amb respecte a tots els seus drets.
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament
de la quota de liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5. Els ens consorciats podran acordar, per majoria absoluta, la cessió global
dels actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat
de mantenir la continuïtat de l'activitat i aconseguir els objectius del Consorci
que es liquida.

TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, DURADA DEL MANDAT
DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI.
Article 33. Procediment de modificació dels estatuts.
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ del Consell
Plenari adoptat per la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres
si escau, ha de ser ratificada per les entitats consorciades i acordada amb
les mateixes formalitats que per a l’aprovació.
Article 34. Durada del mandat dels òrgans de govern del Consorci.
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels
membres dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No
obstant això, continuaran en les seves funcions sols per a l’administració
ordinària fins a la renovació dels membres, i, en tot cas, fins que les
Administracions que formen el Consorci hagin fet les corresponents
designacions.
DISPOSICIÓ FINAL.
Els presents Estatuts entraran en vigor una vegada hagin estat complerts els
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requeriments establerts a la legislació i publicats en el Butlletí Oficial de la
Província els acords relatius a la seva aprovació definitiva i el seu text
íntegre”
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat i a les entitats consorciades.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia, a l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, als/a les portaveus dels Grups Polítics
Municipals, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal.”

ACORD 2.RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I
RETRIBUCIONS DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. (EXP. 64794/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 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 i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; amb 4 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 amb 4 vots d’abstenció dels representants de LHECPECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
“VIST el Reglament Orgànic dels Òrgans de Defensa de la Ciutadania davant
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i
Reclamacions, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 27 de juliol de 2017,
publicat en text íntegre al BOPB de 22 d’agost de 2017 i ressenya al DOGC núm.
7442, de 28 d’agost, vigent des del 23 d’agost de 2017. (en endavant RODCLH).
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 23 de gener de 2018, va nomenar la
Sra. Mercedes García Villatoro com a Síndica de Greuges de L’Hospitalet, i en la
mateixa sessió va determinar el seu règim de dedicació i retribucions, de
conformitat amb l’article 11 del RODCLH, establint una dedicació parcial de 20
hores setmanals, amb una retribució bruta anual de 36.008 € distribuïda en 12
mensualitats per import de 2.572 € cadascuna d’elles, més dues pagues
extraordinàries els mesos de juny i desembre pel mateix import o la part
proporcional que correspongui pel temps de serveis efectivament prestats.
VIST que en exercici de les facultats que li atribueix l’article 127.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de Govern
Local, en sessió de 6 de febrer de 2018, va aprovar la fitxa de funcions i el contracte
en règim laboral d’alta direcció de la Sra. Garcia Villatoro com a Síndica de greuges
de L’Hospitalet, contracte que es va formalitzar el 9 de febrer de 2018, amb
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finalització el 22 de gener de 2023.
VIST que l’article 11 del RODCLH preveu que el Ple, amb ocasió del nomenament
del/de la Síndic/a es determinarà el seu règim de dedicació i retribucions o
compensacions econòmiques, i també que el mateix ple podrà acordar
motivadament, en qualsevol moment de la vigència del càrrec, la modificació
d’aquest règim, amb el quòrum de la majoria simple dels seus membres.
VISTA la provisió de l’alcaldia-presidència de 3 de desembre de 2019, en la que en
atenció a la proposta de la Síndica de 26 de novembre de 2019, atenent l’increment
de les reclamacions i de les tasques que te encomanades la sindicatura, considera
convenient establir un règim de dedicació total i una retribució bruta anual de
70.000 €, amb efectes de l’1 de gener de 2019.
VIST l’informe L’H 46/2019, de 5 de desembre de 2019, de la Secretaria General
del Ple que figura incorporat a l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li
confereix l’article 124.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, previ el Dictamen de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR, amb efectes de l’1 de gener de 2020, l’actual règim de
dedicació de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat, que es va establir
a l’acord del Ple de 23 de gener de 2018, per passar de l’actual dedicació parcial a
dedicació total de 40 hores/setmanals.
La retribució en aquest nou règim es determina en 70.000 € bruts anuals, a
percebre en 12 mensualitats de 5.000 € cadascuna d'elles i dues pagues
extraordinàries, els mesos de juny i desembre, del mateix import o la part
proporcional que li correspongui.
SEGON.- INSTAR la Junta de Govern Local, en exercici de les competències que
te atribuïdes per l’art. 127.1.h) de la LRBRL, a la modificació de l’acord de 6 de
febrer de 2018, així com del contracte signat, per tal d’adequar les seves
determinacions al present acord.
TERCER.- La despesa anirà amb càrrec a la partida 01 9256 1430000 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2020 i successius,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en cada exercici.
QUART.- REQUERIR al Servei de Recursos Humans per tal que porti a terme els
tràmits i gestions necessàries per a l’efectiva aplicació d’aquest acord amb efectes
de l’1 de gener de 2020.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. Mercedes García Villatoro.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, als/a les
portaveus dels Grups Polítics Municipals, a la Gerència, al Servei de recursos
humans, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, als efectes legals
oportuns.”
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ACORD 3.- PER DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA
PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (4T. TRIMESTRE 2019). (EXPEDIENT
35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis, apartat 6, de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE al Ple
per al seu coneixement, de l’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a
la plantilla del personal eventual de 29 de novembre de 2019, signat per l’assessora
jurídica de recursos humans, amb el vist i plau de la cap de servei de planificació i
desenvolupament dels recursos humans, que posa de manifest que aquest
Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del
personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, va determinar la plantilla de personal eventual, el seu nom, característiques i
retribucions, de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, acord que es va publicar al BOPB
de 2 de juliol de 2019 (CVE 2019023456) i al DOGC de 4 de juliol de 2019 (CVEDOGC-B-19177080-2019).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 21 de desembre de 2018, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2019, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual. Acord que va
ser declarat aprovat definitivament, el 18 de gener de 2019, segons resolució
número 398/2019, de 23 de gener, i que es va publicar al BOP de 21 de gener de
2019 i al DOG núm. 7811 de 15 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament pel Ple el 21 de novembre de 2016;
acord que va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de
16 de febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels/de les regidors/es de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1458/2018,
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de 14 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2018 és de 261.068
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors/es que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article.
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual entre l’1 d’octubre de
2019 i el 29 de novembre de 2019, és la següent:
PERSONAL EVENTUAL

ASSESSOR/A
D'ALCALDIA
Assessor/a d'Alcaldia

Alcaldia- Presidència

total
ocupades

total
vacants

SUMA

1

1

2

1

Vacant

1

ASSESSOR/A NIVELL- 1

Assessor/a nivell - 1

1
Àrea d'Educació, amb l'assessorament
a l'Alcaldia en la coordinació per a
l'execució i implantació del Pla de
Regeneració Urbana Integral al barri
de les Planes, Blocs Florida

2

1

Vacant

1

ASSESSOR/A NIVELL- 2

7

Assessor/a nivell - 2

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Àrea d'Equitat i Drets Socials

1

Assessor/a nivell - 2

Àrea d'Educació, Esport i Joventut

1

Vacants

1

8

1

ASSESSOR/A NIVELL- 3
Assessor/a nivell - 3

1

3
Àrea d'Equitat i Drets Socials

4

7

1
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Assessor/a nivell - 3

Àrea d'Innovació i Cultura

1

Assessor/a nivell - 3

Àrea Territorial- Districte II

1

Vacants

4

ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS
Assessor/a grups
municipals
Assessor/a grups
municipals
Assessor/a grups
municipals
Assessor/a grups
municipals
Assessor/a grups
municipals

5

Grup municipal PSC

1

Grup municipal ERC

1

Grup municipal C'S

1

Grup municipal LHECP-ECG

1

Grup municipal PP

1

TOTAL

17

0

5

7

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 21 de juny de 2019 (BOPB de 02/07/2019 i DOGC de 04/07/2019) per als
respectius llocs de treball.
3.- A data 29 de novembre, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per
al personal eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per
un total de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis, apartat 6, de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el número de
llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

ACORD 4.- RELATIU AL NOMENAMENT DELS/DE LES MEMBRES DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT, MANDAT 2019-2023. (EXP. 37781/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
“ATÈS que el Ple en sessió de 29 de gener de 2013 va aprovar definitivament el
Reglament orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, el qual
inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del Consell de Ciutat previst com a òrgan
obligatori per als municipis de gran població a l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP íntegrament el text del
Reglament definitivament aprovat, que va iniciar la seva vigència el dia 26 de febrer
de 2013.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia 5771/2019, de 5 de juliol, es van determinar els
tràmits necessaris per a la constitució del Consell de Ciutat, mandat 2019-2023 i es
va nomenar la Secretaria del Consell.
VISTOS els escrits dels/de les portaveus designant els/les regidors/es en
representació dels seus respectius grups polítics municipals.
VISTOS els escrits relatius a les designacions efectuades pels respectius òrgans de
govern de la Federació d’associacions de veïns i veïnes de L’Hospitalet, de les
entitats sindicals amb representació majoritària, de la delegació de la Cambra de
comerç a L’Hospitalet i de l’associació d’antics i antigues regidors/es-Consell de
Síndics de L’Hospitalet.
VISTES les designacions efectuades per acord del plenari de cadascun dels
Consells de Districte.
VIST l’informe de la cap de servei de participació ciutadana en relació a les entitats
en representació del sector econòmic-empresarial.
ATÈS que en el termini assenyalat al Decret 5771/2019, s’han presentant instàncies
per diferents entitats, sol·licitant formar part com a vocals del plenari del Consell de
Ciutat.
VISTOS els informes de la Cap de servei de participació ciutadana en relació a les
entitats que es troben inscrites al Registre Municipal d’entitats a data 20 de
setembre de 2019 i a aquelles entitats que no compleixen els requisits de l’article 48
del ROPC.
VIST que la Secretaria del Consell de Ciutat ha fet públic el llistat d’entitats que han
presentat sol·licitud per poder formar part del plenari del Consell de Ciutat, de
conformitat amb el que determina l’article 49 del ROPC.
VIST el Decret de l’Alcaldia 10406/2019, de 3 de desembre, de designació del
Vicepresident del Consell de Ciutat de L’Hospitalet.
VIST que l’article 49.1 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat disposa que un cop finalitzat el procés s’elevarà al ple
municipal la proposta de nomenament del Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li
atorga i l’article 49.1 del vigent reglament orgànic de participació ciutadana, i amb el
dictamen previ de la comissió permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Plenari del Consell de Ciutat de
L’Hospitalet de conformitat amb l’article 48 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana, les següents persones i/o entitats:
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PRESIDENTA
VICEPRESIDENT
SECRETARIA

L’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martinez
Sr. Antoni Garcia i Acero
Sra. M. Dolores Quirós Brito

VOCALS
Grups polítics municipals
Grup polític municipal d’ERC
Grup polític municipal de Cs
Grup polític municipal de LHECP-ECG
Grup polític municipal del PP

Sra. Rosa Batalla Pascual
Sr. Jesús A. Martín González
Sra. Ana M. González Montes
Sra. Sonia Esplugas González

Tinents d’Alcaldia
Francesc J. Belver i Vallès
Cristian Alcazar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jaume Graells i Veguin
David Quirós Brito
M. Angeles Sariñena Hidalgo
Regidors/es de Govern
Sra. Laura Garcia Manota
Sr. Cristobal Plaza Lao
Regidors/es Presidents/es de Districte
Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Sra. Olga Gómez Fernández
Sra. M. Dolores Ramos Zafra
Federació d’entitats de veïns i veïnes de L’Hospitalet
Sr. Manuel Piñar López
Entitats Sindicals
UGT
CCOO

Sr. Joan Ramon Barrachina Casals
Sra. Liliana Reyes Hernández

Associacions del sector econòmic, professional, empresarial i del comerç
Asociación de maestros industriales y técnicos Sr. Manuel Rosillo López
superiores (AMITS)
Unión patronal metalúrgica de L’Hospitalet y Baix Sra. M. Paz Fiol Fernández
Llobregat
Asociación Empresarial de L’Hospitalet y Baix Llobregat Sra.
M.
Rosa
Fiol
Fernández
Representant de la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a
L’Hospitalet
Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
Consells de Districte
Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV

Sra. Maria Segalà Novell
Sra. Carmen Morro Ferreiro
Sr. Cristian Gil Martínez
Sr. Nemesio Martínez Fernández
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Districte V
Districte VI

Sra. Concepción Almécija Hernández
Sra. Luisa Rodriguez Valcarce

Associació d’antics i antigues Regidors/es. Consell de Síndics
Sr. Alfons Bonals i Florit
Entitats
ASS. PER LA JOVENTUT, ADOLESCENTS I
PROJECTES PER LA INFANCIA (JAPI)
CLUB DE FUTBOL SANTA EULALIA
PLAUDITE TEATRE. ESPAIS D’ARTS
ESCENIQUES
FORUM
L’HOSPITALET
ESPAI
INTERRELIGIOS
GATS DE L’HOSPITALET
CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT
ILDEFONS
CLUB KIHON
ASS. COMISIÓN FIESTAS DE BELLVITGE
ASS. DONANTS DE SANG LH
COORDINADORA
DE ENTIDADES Y
VECINOS DEL GORNAL
ASS. DISCAPACITADOS FISICOS LH
OMNIUM CULTURAL
ASS. VEINS INDEPENDENT BELLVITGE
CENTRE D’ESPORTS L’HOSPITALET
CENTRE D’ESTUDIS L’HOSPITALET
FUNDESPLAI
ASS. PERSONES ATURADES MES DE 45
ANYS DE L’HOSPITALET (ASSAT50)
ASS. PARES I MARES ALUMNES CENTRE
CULTURAL I ESPORTIU XALOC
EL CASALET. MOVIMENT ENSENYANTS
FUNDACIÓ AKWABA
FUNDACIÓ SANT ROC
FUNDACIÓ SANTA EULALIA
ASS. ESTUDIANTS L’HOSPITALET
AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA
FUNDACIÓ LA VINYA
CREU ROJA L’HOSPITALET
FED.
CCORDINADORA
ENTIDADES
ANDALUZAS
ASS. CULTURA TRETZE
ASS. TRES QUARTS PER CINC QUARTS
CONSELL DE L’ESPLAI
JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT
(JIS)
ASS. EDUCATIVA ITACA
ASOMOBE
AFA PACO CANDEL
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
COMISSIÓ
FESTES
LA
GRESCA
COLLBLANC TORRASSA
ASS. L’HOSPITALET AMB EL SAHARA
LA SABOGA MEDIA AMBIENT, SOCIETAT I

Sra. Almudena Fernández Polaino
Sr. José M. Banderas Vozmediano
Sra. Eugenia Delgado Mata
Sr. Josep M. Pujol i Boira
Sra. Judith del Olmo Cáceres
Sra. Antonia López Barba
Sr. José Fernández Tejero
Sr. Vicente Jorge Rodríguez
Sra. Pilar Xifré Guiteras
Sr. Pedro Bergillos Bergillos
Sr. Josep R. Carrillo Yeste
Sra. Monica Vallès Badia
Sra. Montserrat Abolafia Ruedas
Sr. Santiago Ballesté Clofent
Sr. Manuel Domínguez López
Sra. Glòria Pedró Villarino
Sra. Maria Hilda López Pérez
Sr. Carles Andreu Bofill
Sr. Enric Roldan Bermejo
Sra. Daniela Vilarasau Mitjans
Sra. Maria Segalà Novell
Sr. Jofre Fuguet Gonzano
Sra. Isabel Serrano Prados
Sr. Fernando Leiva Camacho
Sr. Xavier Loza de Balanzó
Sr. Jesús A. Solores Arroyta
Sr. Pedro García Centeno
Sra. Elena Linares Mates
Sr. Amadeu Juan i Prat
Sr. Felipe Campos Rubio
Sra. Antonia Mercader Pinel
Sra. Lídia González Moreno
Sra. M. Jesús López Reseco
Sr. Cristian Gil Martínez
Sr. Joan Toronell i Ponces
Sra. Pepa Gàsquez Gil
Sr. Pedro Pérez Muñoz
Sr. Marc Folch Manzanares
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CULTURA
FUNDACIÓ PRIVADA PERE MITJANS
ATENEU DE CULTURA POPULAR DE LH
ASS. CULTURAL MEDITERRANEA
CENTRO CRISTIANO LA ROCA EN LH
CLUB MUNTANYENC L’HOSPITALET
ASS. CLUBS DE PETANCA LH
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN
VIDALET
ASS. BIENESTAR Y DESARROLLO
AMPA CEIP POMPEU FABRA
ASS. JUBILATS I PENSIONISTES CASAL
ERMITA
ASS. JUBILATS I PENSIONISTES CAN
SERRA
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
ACA FUENTE OVEJUNA

Sra. Marta Roca Vilalta
Sr. Fèlix Puig Carbonell
Sr. Ahmed Yafou Fidaoui
Sr. Angel Alcarria Fresneda
Sra. Cristina González Monrós
Sr. Juan M. Navarro González
Sra. Sheila Beltran i Arias
Sr. Camilo Giner Maño
Sr. Roberto Villafafila Robles
Sr. Cancio Ramírez Pérez
Sr. Cristobal Quesada Sánchez
Sr. Eduard Vidal Escales
Sra. Raquel Murillo Hernández

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria del
Consell de Ciutat, al servei de participació ciutadana i FER-HO PÚBLIC al portal
web municipal.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades significant-les
que poden interposar el recurs que figura a continuació.”

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS
DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2020. (EXP. 43416/2019)
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 10 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; 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 i amb 3 vots d’abstenció 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 l’acord següent:
El tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorguen els decrets de l’Alcaldia 5700 i 5703 de
17 de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB l’1 de juliol de 2019, sotmet
a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència aquest acord per a la seva
aprovació pel Ple:
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“ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de setembre de
2019, va acordar aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances
fiscals, així com l’establiment i modificació de determinats tributs municipals, per a
la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2020.
VIST que d’acord amb el que es preveu a l’article 17.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRLRHL), l’acord d’aprovació, junt amb les referides modificacions de
les Ordenances Fiscals i l’establiment i modificació de determinats tributs, han estat
exposades al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant un termini de 30
dies, entre el dia 27 de setembre de 2019 i 11 de novembre de 2019, ambdós
inclosos, mitjançant la inserció dels respectius anuncis d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 26 de setembre de 2019), en el
DOGC (edició del dia 27 de setembre de 2019) i en el diari El Periódico (edició del
dia 26 de setembre de 2019), així com també han estat exposades en la web
municipal.
VIST que en aquest període d’exposició pública s’han presentat escrits
d’al·legacions, per part de:
A. Sra. Sonia Esplugas González, com a regidora del grup municipal del Partit
Popular a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Registre general d’entrada núm.
106101, de data 5 de novembre de 2019).
B. Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal
L’Hospitalet En Comú Podem-En Comú Guanyem(LHECP-ECG) a l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat (Registre general d’entrada núm. 107185, de data 7 de
novembre de 2019).
VIST l’informe que consta a l’expedient emès pel director de l’Òrgan de Gestió
Tributària, en relació a les referides al·legacions i que es transcriu en la part que
correspon:
A. Les al·legacions presentades per la Sra. Sonia Esplugas González, com a
regidora del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020, en síntesi, són
les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm.1 IBI relativa a l’Article 7 (bonificacions) proposa afegir una
nova bonificació:
“Tendrán una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto sobre la
vivienda habitual, los sujetos pasivos que se encuentren en situación de parado de
larga duración y todos los miembros de la familia, cónyuge e hijos que convivan en
la unidad familiar se encuentre en situación de Paro y sin subsidio por desempleo”.
La bonificación se debería realizar mediante solicitud previa.”
Consta a l’informe la següent resposta:
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Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats
internacionals.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals.
L’al·legació núm. 2 IBI proposa la modificació de l’art. 7.3 (bonificacions):
“Tendrá derecho a una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto los sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa y estén
empadronados en este municipio, respecto a aquellos bienes inmuebles que
constituyan el domicilio habitual, siempre que su valor catastral sea inferior a 95.000
euros y en los porcentajes siguientes:
-Hasta 3 hijos o dos hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el
50 por ciento de la cuota.
-Con 4 hijos o 3 hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el 60
por ciento de la cuota.
-Con 5 hijos o 4 hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad, el 80
por ciento de la cuota.
-Con 6 hijos o más o 5 hijos si uno tiene la condición legal de discapacidad,
el 90 por ciento de la cuota.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 3 IBI relativa a l’Article 7 (bonificacions), proposa:
“Se propone establecer la misma bonificación recogida en el art. 7.3 para las
familias que ostenten la condición de monoparentales con un 20 % de bonificación
mínima y posteriormente las recogidas en la alegación 3 de este documento.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
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Tot i això, s’assenyala que d’acord amb l’article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats
internacionals.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix,
s’indica, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals.
L’al·legació núm. 5 IBI relativa a l’Article 7 (bonificacions) proposa:
“Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto para
los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan instalados
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del
sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que
las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la
correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás
aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en las
Ordenanzas Fiscales.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 8 IBI relativa a l’Article 7 (bonificacions) proposa:
“Se propone una bonificación del 50% del IBI durante el primer año en favor de los
inmuebles que se destinen a nuevas actividades comerciales y un 90% durante el
primer año, si contrata un trabajador durante un mínimo de 6 meses en el comienzo
de la actividad.
En inmuebles de alquiler que esta bonificación pueda ser aplicable si el arrendatario
cumple las condiciones anteriores y además recibe una reducción sobre el precio
del alquiler equivalente al importe bonificado.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats
internacionals.
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En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals.
L’al·legació núm. 6 IBI relativa a l’Article 10.3 (Quota i tipus de gravamen),
proposa:
“Proponemos que la modificación del tipo de gravamen actual en los bienes de
naturaleza urbana baje de manera general un 2% hasta lograr llegar a la bajada
mínima de un 8% en los próximos 4 años.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 10 no forma part
de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.
Les al·legacions núms. 4, 7, 9 i 10 IBI (relatives a subvencions), proposen:
4. “Proponemos subvencionar un mínimo del 25% de la cuota tributaria de IBI
durante dos años a aquellos inmuebles destinados a vivienda habitual en los que se
hayan realizado mejoras en su vivienda para aumentar la calificación de eficiencia
energética”.
7. “Se propone subvencionar un mínimo del 50% de la cuota tributaria del IBI que
recaiga sobre los sujetos pasivos titulares de establecimientos comerciales
afectados por obras en la vía pública cuando estas limiten el paso de personas o
vehículos durante un período superior a los 2 meses”.
9. “Establecer subvenciones en la cuota del impuesto a los propietarios (tanto
personas físicas como personas jurídicas) de viviendas que estén vacías y que las
pongan a disposición de cualquiera de las bolsas públicas de alquiler.”
10. “Se propone una subvención del 100% de la cuota tributaria de Bienes
Inmuebles para propietarios o arrendadores de viviendas afectadas por aluminosis.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el procediment previst a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i al capítol I del
títol III del Reglament d’obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
En conclusió, la creació de subvencions no és matèria prevista a les
ordenances fiscals ni fa referència a l’acord adoptat, motiu pel qual es
proposa desestimar aquestes al·legacions núms. 4, 7, 9 i 10.
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L’al·legació núm. 11 IBI relativa a l’Article 11 (Habitatges desocupats),
proposa:
“Se propone la eliminación del Art 11 de la ordenanza en relación al recargo del
50% en la cuota líquida de los bienes inmuebles de uso residencial que se
encuentren permanentemente desocupados cuando se cumplan las condiciones
que se determinen reglamentariamente.”
Consta a l’informe la següent resposta:
L’article 72.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), en la redacció donada pel
Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i
lloguer, estableix que els ajuntaments podran exigir un recàrrec en l’Impost sobre
béns immobles per a immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter
permanent, en els termes següents:
“Art. 72.4
(.../...)
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de
hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite,
los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único
recargo o varios en función de la duración del período de desocupación del
inmueble.
El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará
el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez
constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto
administrativo por el que esta se declare.
A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter
permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se
establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica
o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y
procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la
declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente
exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el
Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza,
dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón
municipal, así como los consumos de servicios de suministro.”
La regulació de l’article 11 de l’Ordenança fiscal núm. 1.01 reguladora de l’Impost
sobre béns immobles, continguda en l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de
setembre de 2019, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2020, s’efectua en aplicació del previst a l’article 72.4 del TRLRHL i
s’emmarca en l’exercici de la potestat normativa tributària de l’Ajuntament, com a
manifestació de l’autonomia local (art. 137 i 142 CE) i amb ple respecte del principi
de reserva de llei en matèria tributària (arts. 31.3 i 131.3 CE).
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.
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II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.02 no ha estat modificada per a l’exercici 2020.
Les al·legacions núm. 12, 13, 14, 15, 16 i 17 IAE relatives a l’Article 4
(Bonificacions i reduccions), proposen:
12. “Se propone modificar el artículo 4.2 b:
La realización de obras en las vías públicas que tengan una duración superior a tres
meses y afecten a los locales en los que se ejerzan las actividades. Esta reducción
fijada en función de la duración de las mencionadas obras, se reconocerá de
acuerdo a los porcentajes y las condiciones siguientes:
Duración de la obra

Porcentaje de reducción

De más de 3 a 6 meses
De más de 6 a 9 meses
De más de 9 a 12 meses

40%
60%
80%”

13. “Incorporar la bonificación propuesta del 70 % de la cuota del IAE destinada a
personas o empresas que realicen determinadas actividades culturales en el Ámbito
del Distrito Cultural de L’Hospitalet de Llobregat.”
14. “Incorporar la bonificación propuesta del 70% de la cuota del IAE destinada a
personas o empresas que realicen actividades del Ámbito Sanitario.”
15. “Incorporar la bonificación propuesta del 95% de la cuota del IAE destinada a
personas o empresas que realicen determinadas actividades culturales en el Ámbito
del Distrito Cultural de L’Hospitalet de Llobregat, así como las que realicen a
actividades del Ámbito Sanitario, durante los 2 primeros años del inicio de
actividad”.
16. “Solicitamos una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los
sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía
a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración. A estos efectos, se consideraran instalaciones para el
aprovechamiento de las energías renovables las contempladas y definidas como
tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas
de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta
de electricidad y energía térmica útil.”
17. “Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos
que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la
actividad económica negativos.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Cal assenyalar que l’Ordenança Fiscal núm. 1.02 reguladora de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de
setembre de 2019, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
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fiscals per a 2020.
En conclusió, aquestes al·legacions 12, 13, 14, 15, 16 i 17 no fan referència al
contingut de l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar el present
grup d’al·legacions.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per a l’exercici 2020.
La al·legació núm. 18 ICIO relativa a l’Article 4 (Bonificacions), proposen:
“Se propone la inclusión de una bonificación de la cuota para las construcciones,
instalaciones u obras vinculadas destinadas a la mejora de la eficiencia energética,
las cuales, sirvan para la obtención de las categorías de calificación A del 90% y B
del 40%.”
Consta a l’informe la següent resposta:
Quan al contingut d’aquesta al·legació relativa a l’Ordenança Fiscal núm. 1.04, s’ha
d’indicar que aquesta ordenança, no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament,
de 25 de setembre de 2019, d’aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals per a 2020.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
B. Les al·legacions presentades per la Sra. Ana González Montes, com a regidora
portaveu del grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem- En Comú Guanyem
(LHECP-ECG) a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, relatives a les
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020, en síntesi, són les següents:
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA GENERAL NÚM.00 DE
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS
Aquesta Ordenança no ha estat modificada per a l’exercici 2020.
ARTICLE 11
1. –Afegir un nou apartat:
“5.-De la mateixa manera, no s’exigiran interessos de demora en el cas de
persones amb dificultats econòmiques, que determinin la impossibilitat d’afrontar la
despesa associada al compliment de les seves obligacions fiscals amb la Hisenda
Municipal, acreditades mitjançant informes tècnics dels Serveis Econòmics i Serveis
Socials de l’Ajuntament.”
2. –Renumerar l’apartat 5è, que passarà a ser l’apartat 6è.
Consta a l’informe la següent resposta:
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Quan al contingut d’aquestes al·legacions relatives a l’Ordenança general núm. 00,
de gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals, s’ha d’indicar que aquesta
ordenança, no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de
2019, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a
2020.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar aquestes al·legacions.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
Contingut en síntesi de les al·legacions IBI relatives a l’Article 7
(Bonificacions)
1.-Es proposa afegir una nova bonificació
“5.-Bonificació per immobles destinats a habitatge en règim de lloguer a preu social:
S’estableix un tram de bonificacions, en funció del preu de lloguer establert per la
borsa de mediació de lloguer que gestiona l’oficina municipal d’habitatge, que es
podrà aplicar durant la vigència del contracte (.....)
2.- Renumerar l’actual apartat 5è, que passarà a ser l’apartat 6è.
Consta a l’informe la següent resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma
part de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de setembre de 2019, d’aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2020.
Tot i això, s’indica, que d’acord amb l’article 9.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs
locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats
de l’aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar aquestes al·legacions. Així
mateix, s’indica que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals.
L’al·legació IBI relativa a l’Article 11 proposa:
APARTAT 1
1.
–Afegir, a continuació de la referència a la llei 18/2007 de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge, “(...) la llei 14/2015 de 21 de juliol, de l’impost sobre habitatges
buits.”
2.
–Proposta de substitució del redactat del segon paràgraf, pel següent:
“Es considera immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent aquella
edificació en sòl urbà apte per al seu ús com a habitatge, respecte de la qual es
tingui dret de propietat, d’usdefruit o de superfície, i que a 31 de desembre estigui
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desocupat d’acord amb els criteris disposats.”
3.

–Afegir a continuació del paràgraf anterior:

“En tot cas, el concepte d’habitatge serà el previst en les Lleis 18/2007, de 28 de
desembre, de dret a l’habitatge de Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost
sobre habitatges buits.
S’entén per desocupació de l’habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de
ser ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de
la desocupació, perllongant aquesta situació durant almenys dos anys. La
desocupació serà declarada per l’ajuntament en els termes que preveu aquesta
ordenança.
El còmput del termini de dos anys de desocupació s’iniciarà a partir de la data en
que l’habitatge estigui a disposició del propietari per a ser ocupat o per accedir al
seu ús a un tercer, i no existeixi causa alguna que justifiqui la desocupació.
El còmput del termini de dos anys s’interromprà per l’ocupació de l’habitatge durant
un període de, com a mínim, sis mesos continuats.”
4.

–Afegir com a causes justificades, a les que ja hi consten:



“Tractar-se de persones en situació d’exclusió residencial, que hagin de
subvenir unes despeses en habitatges i subministraments bàsics que superin el
30% dels ingressos disponibles de la unitat familiar, en els termes de la llei
24/2015 de 21 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.



Que l’habitatge s’hagi de rehabilitar, d’acord amb la definició de l’article 3.g de la
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge. En aquest cas, les
obres s’han de justificar amb un informe emès per un tècnic amb titulació
acadèmica i professional que l’habiliti com a projectista, director d’obra o
director de l’execució de l’obra en edificació residencial d’habitatges, que ha
d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les
condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es pot
al·legar aquesta causa en un únic període impositiu, i es pot ampliar a un segon
exercici sempre que s’acrediti que les obres es van iniciar durant el primer.



Que l’habitatge, prèviament a l’aprovació d’aquesta llei, estigui hipotecat amb
clàusules contractuals que impossibilitin o facin inviable destinar-lo a un ús
diferent al que s’havia previst inicialment, quan es va atorgar el finançament,
sempre que el subjecte passiu i el creditor hipotecari no formin part del mateix
grup empresarial.



Que l’habitatge estigui ocupat
documentalment acreditat.



Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament pel subjecte passiu en
els darrers cinc anys, per tal de rehabilitar-lo, i sempre que tingui una antiguitat
de més de quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable

il·legalment

i

el

propietari

ho

tingui
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tècnicament iniciar les obres de rehabilitació.


Que l’habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars.



Que l’habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini
de 3 anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per
absència de testament fos necessari tramitar una declaració de hereus, el
termini serà de 4 anys.”

5.

–Afegir dins de l’apartat 1 del article 11 el següent redactat, relatiu a la
creació i funcionament del Registre Municipal d’habitatges desocupats:

“Registre Municipal dels habitatges desocupats.
Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles
desocupats amb caràcter permanent hauran de ser donats d’alta en el registre
municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent que a aquest efecte
gestioni l’ajuntament. Igualment, hauran de manifestar-se les variacions que afectin
a aquesta qualificació del immoble o que puguin determinar la seva baixa en el
registre.
L’alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix
Ajuntament a partir de la informació que obtingui en l’exercici de les seves
competències.
En tot cas, la declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment
per part de l’Ajuntament s’ajustarà a aquest procediment:
a. El procediment de declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat
permanentment s’iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis
de la desocupació, que serà notificada a qui ostenti el dret de propietat,
usdefruit o de superfície de l’immoble afecte al procediment.
b. En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de la
resolució indicada, l’interessat podrà formular les al·legacions que estimi
oportunes, així com aportar qualsevol mitjà de prova en defensa del seu
dret.
c. En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb
la declaració, si procedeix, d’immoble d’ús residencial desocupat amb
caràcter permanent.
d. La declaració d’un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per
part de l’ajuntament es pot sustentar en els indicis conduents a tal conclusió.
En tot cas, l’ajuntament pot fonamentar la seva decisió en les dades del
padró municipal.
e. Contra la declaració d’immoble d’us residencial desocupat amb caràcter
permanent l’interessat podrà recórrer conforme a allò que disposa la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
6.

El subjecte passiu del recàrrec coincideix amb el de l’impost sobre Béns
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Immobles la quota líquida del qual és objecte de recàrrec d’acord amb les normes
de la present ordenança.
7.
El recàrrec consistirà en l’aplicació del percentatge del 50% sobre la quota
líquida de l’impost sobre béns immobles de l’immoble d’us residencial declarat
desocupat.
La quota líquida sobre la que recaurà el recàrrec correspondrà a la de l’exercici de
l’impost sobre béns immobles de l’any en que es meriti el recàrrec.
8.
El recàrrec es meritarà el 31 de desembre de cada exercici, en tant que
l’immoble hagi estat declarat desocupat i mentre que aquest no hagi estat donat de
baixa del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent.
9.
Es practicaran liquidacions de venciment singular en aquells supòsits on
s’hagi produït la incorporació per primera vegada d’immobles al registre municipal
d’immobles desocupats amb caràcter permanent.
Un cop practicada la liquidació anterior, i a partir de les dades existents en el
registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, s’elaborarà
anualment el padró fiscal que inclourà les corresponents liquidacions del recàrrec,
que es notificaran col·lectivament mitjançant edictes que així ho adverteixin.
10.
La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de
gestió d’aquest recàrrec seran competència exclusiva de l’ajuntament i
comprendran les funcions de concessió i denegació d’exempcions, realització de les
liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels
documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos
indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions
per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en
aquest apartat.
Les liquidacions tributàries seran practicades per l’ajuntament, tant les que
corresponen a valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants del recàrrec,
mitjançant la corresponent ordenança fiscal.
11.
D’acord amb allò establert a la Disposició addicional primera de la Llei
14/2015, de 21 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, les mesures
compensatòries o de coordinació pertinents a favor de l’ajuntament seran els que
reglamentàriament s’estableixin en el desenvolupament de dita Disposició.
Seran competència de l’ ajuntament, el procediment i declaració d’immoble d’us
residencial desocupat permanentment previst en aquesta Ordenança.”
6 .- Afegir al final de l’apartat 1 el següent redactat: “La determinació del
caràcter desocupat de l’immoble i la seva inscripció al Registre Municipal
d’habitatges desocupats requereix de la tramitació d’un expedient administratiu, de
la intervenció de la inspecció i al seu cas d’informes a càrrec d’altres unitats o
departaments competents. Aquest treball té associat un cost per l’Administració dels
que es donarà trasllat al subjecte passiu un cop determinat el seu import pels
serveis municipals.”
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Consta a l’informe la següent resposta:
L’article 72.4 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), en la redacció donada pel
Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i
lloguer, estableix que els ajuntaments podran exigir un recàrrec en l’Impost sobre
béns immobles per a immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter
permanent, en els termes següents:
“Art. 72.4
(.../...)
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de
hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite,
los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único
recargo o varios en función de la duración del período de desocupación del
inmueble.
El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará
el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez
constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto
administrativo por el que esta se declare.
A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter
permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se
establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica
o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y
procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la
declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente
exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el
Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza,
dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón
municipal, así como los consumos de servicios de suministro”.
La regulació de l’article 11 de l’Ordenança fiscal núm. 1.01 reguladora de l’Impost
sobre béns immobles, continguda en l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 25 de
setembre de 2019, d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2020, s’efectua en aplicació del previst a l’article 72.4 del TRLRHL i
s’emmarca en l’exercici de la potestat normativa tributària de l’Ajuntament, com a
manifestació de l’autonomia local (art. 137 i 142 CE) i amb ple respecte del principi
de reserva de llei en matèria tributària (arts. 31.3 i 131.3 CE).
Les al·legacions presentades a la nova redacció de l’art. 11 de l’ordenança
reguladora de l’impost sobre béns immobles proposen la introducció d’unes
modificacions de caràcter substancial, que alteren des de el punt de vista jurídic el
contingut de la proposta, i que afecten al concepte, als principals elements i a la
gestió del recàrrec, i per tant als drets dels contribuents.
La vigent proposta ja ha estat informada favorablement pel Tribunal Econòmic
Administratiu de l’Hospitalet (TEALH), havent-se introduït a l’acord d’aprovació
provisional de 25/09/2019 les recomanacions del seu dictamen de data 23/07/2019,
tràmit essencial de conformitat amb allò establert a l’article 137.1.b) de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
La modificació del redactat de l’art. 11 que es derivaria de l’estimació d’aquestes
al·legacions de caràcter substancial requeriria l’emissió d’un nou dictamen per part
del TEALH i d’un nou tràmit d’informació pública. El propi TEALH ja va informar en
escrit de data 10/12/2013 que la seva competència es circumscriu al projecte
d’ordenances fiscals i no abasta la fase posterior de resolució de les reclamacions
presentades. Per tant, atesa la transcendència de la modificació sol·licitada,
mancaria un element essencial com es el dictamen del TEALH.
Per tot això, es considera adient la desestimació d’aquestes al·legacions, el
contingut de les quals podran ser analitzades per tal d’estudiar la seva incorporació,
sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta de les properes
modificacions de les ordenances fiscals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar
aquestes al·legacions.
DISPOSICIÓ FINAL
1.- Substituir la disposició final pel següent redactat:
“ Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en L’Hospitalet de
Llobregat, a 21 de desembre de 2019 entrarà en vigor, pel que fa al recàrrec sobre
l’impost dels Béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter
permanent el dia 31 de desembre de 2019, i per a la resta de l’articulat el dia 1 de
gener de 2020 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.”
Consta a l’informe la següent resposta:
En relació a aquesta al·legació, cal assenyalar que l’entrada en vigor de la
modificació de l’article 11 de l’Ordenança, establerta l’1 de gener de 2020, permet
reforçar la seguretat jurídica i que el recàrrec sobre l’Impost sobre béns immobles
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent sigui plenament
exigible a l’IBI de l’exercici 2020.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.13
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL, DE LA VIA PÚBLICA.
Al·legacions relatives a l’article 8
Tot i que figura com observacions a l’Informe 36/2019 de la Secretaria General del
Ple relatiu a l’Aprovació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2020, per part del
grup polític L’Hospitalet En Comú Podem- En Comú Guanyem es reclama
l’aplicació de les observacions realitzades pel TEALH en el seu Dictamen de
16/07/19, i en conseqüència que es revisi, i si s’escau, s’esmeni la proposta de
modificació de l’article 8 (Tarifes) apartat 1.4.3, ja que:
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-

“No defineix què s’entén per punt de distribució, sent necessari precisar si es
tracta d’un punt físic o una persona desenvolupant l’activitat i
no s’ha variat la “redacció de l’expressió amb un mínim de 5 dies a efectes
de liquidació.

Ambdues indefinicions poden ocasionar, segons es valora pel TEALH,
inseguretat jurídica en la liquidació d’aquesta taxa (.../...)”
Consta a l’informe la següent resposta:
S’informa per part de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que atenent a
aquestes al·legacions, a efectes de clarificació dels termes que fixen la quantia de
la taxa, i segons es justifica a l’informe tècnic econòmic, es proposa la modificació
del text que conté l’Acord de Ple U020201/169 de 25/09/2019 (modificació de
l’apartat 1.4.3 de l’article 8) amb el següent redactat:
-

on diu “1.4.3 Distribució de fulletons publicitaris a mà i realització
d’enquestes, entrevistes, sondejos i estudis. Per punt físic de distribució o
d’exercici de l’activitat i dia, amb un mínim de 5 dies a efectes de liquidació”,

-

Hauria de dir “1.4.3 Distribució de fulletons publicitaris a mà i
realització d’enquestes, entrevistes, sondejos i estudis. Per cada
emplaçament autoritzat i dia amb les finalitats anteriors:
Quota mínima ____________________________________39,25 €
Per cada dia consecutiu que excedeixi dels 5 primers___ 7,85 €

En conclusió, d’acord amb els motius exposats es proposa estimar aquestes
al·legacions.
ATÈS que l’òrgan competent per resoldre les al·legacions presentades i per adoptar
l’acord d’aprovació definitiu és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra aquest expedient.
VIST l’informe de la Secretària General del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat
El Ple, a proposta del Tinent d'Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR LES AL·LEGACIONS formulades per part de la Sra. Ana
González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal L’Hospitalet En
Comú Podem- En Comú Guanyem (LHECP-ECG) a l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, relatives a les modificacions de la següent Ordenança Fiscal per a
l’exercici 2020, aprovada amb caràcter provisional pel Ple Municipal, en sessió
celebrada en data 25 de setembre de 2019:

…/…

73

- La modificació del redactat de l’apartat 1.4.3. de l’article 8 de l’Ordenança Fiscal
núm. 2.13 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl,
vol i subsòl de la via pública.
SEGON.-RECTIFICAR la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2.13 reguladora
de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via
pública per a l’exercici 2020, que figura a l’acord del Ple Municipal, adoptat en
sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2019, d’aprovació provisional, amb el
següent contingut:
ORDENANÇA FISCAL 2.13 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL, DE LA VIA
PÚBLICA.
Rectificació de l’apartat 1.4.3. de l’article 8 que passa a tenir la redacció
següent:
Tarifes
ARTICLE 8
ARTICLE 8
Tarifa

Euros

1. Ús comú especial
(...)
1.4. Exercici d’activitats a la via pública
1.4.1.
(....)
1.4.2.
(....)
1.4.3.Distribució de fulletons publicitaris a mà i realització
d’enquestes, entrevistes, sondejos i estudis. Per cada
emplaçament autoritzat i dia amb les finalitats anteriors:
Quota mínima

39,25

Per cada dia consecutiu que excedeixi dels 5 primers

7,85

1.4.4.
(...)
(...)
TERCER- DESESTIMAR:
1) Les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de la Sra. Sonia
Esplugas González, com a regidora del grup municipal del Partit Popular a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
2) La resta de les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de la
Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal L’Hospitalet
En Comú Podem- En Comú Guanyem (LHECP-ECG) a l’Ajuntament de L’Hospitalet
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de Llobregat.
Totes aquestes al·legacions relatives als acords aprovats amb caràcter provisional
de les modificacions de les Ordenances Fiscals, així com l’establiment i les
modificacions dels tributs per a l’exercici 2020, adoptats pel Ple Municipal, en sessió
celebrada el dia 25 de setembre de 2019, amb les motivacions de la desestimació
de les al·legacions, de conformitat amb els fonaments continguts en els apartats
anteriors d’aquest acord i que figuren a la part expositiva del propi acord.
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2020, la modificació de les Ordenances fiscals, així com l’establiment i
modificació dels tributs, aprovats provisionalment per acord del Ple de l’Ajuntament,
del dia 25 de setembre de 2019, amb les rectificacions derivades de l’estimació
d’al·legacions.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones que han presentat les
al·legacions respectives.
SISÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els anteriors
acords i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, així com de
l’establiment i modificació del tributs.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General Municipal i a l’Òrgan
de Gestió Tributària i 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.”
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2020 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT. (EXP. 62224/2019)
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 i amb 13 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; 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; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de
17 de juny de 2019, publicat en el BOPB l’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
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Ple:
“VIST el projecte de pressupost general per a 2020, elaborat per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos d’acord amb el que es preveu a l’article 31.2.b) del
Reglament de govern i administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
aprovat inicialment per acord del Ple de l’ajuntament de 25 d’octubre de 2011;
elevat a aprovació definitiva per decret 9394/2011, de 19 de desembre i publicat al
BOPB en data 12.1.2012.
ATÈS que el contingut del projecte de pressupost s’ajusta al que es preveu a la
secció 1ª del capítol I, títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix en l’article 3, el principi d’estabilitat pressupostària
per cadascun dels ens que integren el sector administració pública, delimitat el seu
article 2.
ATÈS que el Consell d’Administració de la Societat Mercantil La Farga, GEM., SA.;
en sessió de 12 de novembre de 2019, ha aprovat els Pressupostos Generals per a
l’exercici 2020, que inclouen els estats de previsió d’ingressos i despeses, i el
programa anual d’actuacions, inversions i finançament.
ATÈS que el Patronat de la Fundació Arranz-Bravo en sessió de data 7 d’octubre
de 2019, ha aprovat els Pressupostos Generals per a l’exercici 2020, que inclouen
els estats de previsió d’ingressos i despeses.
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament s’ha elaborat d’acord al
que es preveu a l’article 90 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, article 283 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i articles 25 a 28
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol.
VISTOS els informes de la Intervenció General 87/2019 relatiu als Pressupost
General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020 i 86/2019 relatiu al compliment dels
objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa.
VISTA la providència del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans de data 27 de novembre de 2019 on proposa que la plantilla de
personal Municipal 2020 sigui aprovada a través de la seva inclusió al Projecte de
Pressupost General per a l’exercici 2020.
VIST l’informe del Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans
en relació a l’article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica en compliment del que preveu l’article
3.3 g) i Disposició Addicional quarta 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, i la funció d’assessorament legal preceptiu, pel que fa
l’assistència al President de la Corporació, juntament a l’Interventor, per a la
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formació del pressupost, als efectes procedimentals i formals, no materials.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de xx de desembre de
2019, el projecte de pressupost de referència.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost i la plantilla és el Ple
de l’ajuntament, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 168.4 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2020, integrat pel pressupost del propi
Ajuntament, per les previsions d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de
capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A.; pel
Pressupost Consolidat de conformitat amb l’article 162 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març; i per les Bases d’Execució del Pressupost, segons el detall següent:
a) Pressupost de l’Ajuntament:
ESTAT D'INGRESSOS
Capitol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
OPERACIONS CORRENTS
Capítol 6. Alienació d'inversions reals
Capítol 7.Transferències de capital
OPERACIONS DE CAPITAL
OPERACIONS NO FINANCERES
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius Financers
OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS

109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71
3.320.577,54
244.337.628,15
0,00
1.562.371,85
1.562.371,85
245.900.000,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00
261.400.000,00
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ESTAT DE DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos
DESPESES CORRENTS
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
DESPESES DE CAPITAL
DESPESES NO FINANCERES
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
DESPESES FINANCERES

90.100.000,00
110.882.200,07
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
222.201.006,39
8.461.390,80
8.406.553,49
16.867.944,29
239.068.950,68
7.051.049,32
15.280.000,00
22.331.049,32

TOTAL DESPESES

261.400.000,00

b) Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals SA
c)
COMPTE DE PERDUES I GUANYS -PRESSUPOST

2019

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Im port net de la xifra de negocis .

4.210.290,74

b) Pres tacions de s erveis

4.210.290,74

2. Variació d' exis tències .
3. Treballs realitzats per l'em pres a per al s eu actiu
4. Aprovis ionam ents .

-

739.438,11

a) Cons um de m ercaderies
b)Treballs realitzats per altres em pres es

-

5. Altres ingres s os d' explotació.
a) Ingres s os acces s oris i altres de ges tió corrent.

10.872,00

b) Subvencions d' explotació.
6. Des pes es de pers onal.

739.438,11
2.542.927,27
2.532.055,27

-

4.582.684,90

a) Sous , s alaris i as s im ilats .

-

3.493.671,81

b) Càrregues s ocials .

-

1.089.013,09

-

1.344.879,96

a) Serveis exteriors .

-

1.308.699,96

b) Tributs .

-

36.180,00

-

353.709,99

7. Altres des pes es d' explotació.

8. Am ortització del im m obilitzat.
9. Im putació de s ubvencions .

267.494,95

10. Excès de provis ions .
11. Deterioram ent i res ultats per alienacions d'im m obilitzat
A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ.

-

12. Ingres s os financers .

-

a) De participacions en ins trum ents de patrim oni.
b) De valors negociables i altres ins trum ents financers .
13. Des pes es financeres .
b) Per deutes am b tercers .

-

14. Variació de valor raonable en ins trum ents financers .
15. Diferencies de canvi.
16. Deterioram ent i res ultat per alienació d' ins trum ents financers .
A.2) RESULTAT FINANCER.

-

A.3) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS.

-

17. Im pos t s obre beneficis .

-

A.4) RESULTAT DE L' EXERCICI PROCEDENT D' OPERACIONS CONTINUADES.

-

B) OPERACIONS INTERROMPUDES
18.Res ultat de l'exercici precedent d'operacions interrom pudes net d'im pos tos
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI

0,00

Harmonització amb estructura pressupostària
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DESPESES
CAPÍTOLS

IMPORT

1
2
3
4

Despeses de personal
Despeses en bens corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6.667.002,97

OPERACIONS CORRENTS

6
7

4.582.684,90
2.084.318,07

Inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

Actius financers
Passius financers
6.667.002,97
353.709,99
7.020.712,96

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Amortitzacions
TOTAL

INGRESSOS
CAPÍTOLS

IMPORT

1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

OPERACIONS CORRENTS

6
7

4.210.290,74
2.532.055,27
10.872,00
6.753.218,01

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
-

OPERACIONS DE CAPITAL

8
9

Actius financers
Passius financers

OPERACIONS FINANCERES
TOTAL
Subvencions Capital Transf a Resultats
TOTAL

6.753.218,01
267.494,95
7.020.712,96

Superàvit/ dèficit
d) Estat de consolidació del Projecte de Pressupost de l’any 2020 de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i de la Societat Mercantil de
capital íntegrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals S.A.
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
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Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (article 168)
Total

Transferències
internes

Total
consolidat

INGRESSOS PER CAPITOLS

Ajuntament

1. Impostos directes

109.676.155,39

0,00

109.676.155,39

2. Impostos indirectes

12.462.651,05

0,00

12.462.651,05

0,00

12.462.651,05

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

28.781.033,46

3.905.562,86

32.686.596,32

2.175.385,83

30.511.210,49

4. Transferències corrents

90.097.210,71

2.950.902,30

93.048.113,01

2.950.902,30

90.097.210,71

5. Ingressos patrimonials

3.320.577,54

10.872,00

3.331.449,54

0,00

3.331.449,54

244.337.628,15

6.867.337,16

251.204.965,31

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

La Farga GEM SA

sense
consolidar

Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)

Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

5.126.288,13 246.078.677,18

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

245.900.000,00

6.867.337,16

252.767.337,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

8. Actius financers
9. Passius financers

0,00 109.676.155,39

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

261.400.000,00

6.867.337,16

268.267.337,16

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

261.400.000,00

DESPESES PER CAPITOLS

Ajuntament

5.126.288,13 247.641.049,03

5.126.288,13 263.141.049,03

241.723,15

241.723,15

241.723,15

7.109.060,31

268.509.060,31

5.126.288,13 263.382.772,18

Total
La Farga GEM SA

sense

Transferències
internes

Total
consolidat

consolidar
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

90.100.000,00

4.714.774,46

94.814.774,46

110.882.200,07

2.047.171,03

112.929.371,10

0,00

94.814.774,46

2.302.000,00

0,00

2.302.000,00

0,00

2.302.000,00

18.416.806,32

0,00

18.416.806,32

2.950.902,30

15.465.904,02

0,00

500.000,00

2.175.385,83 110.753.985,27

500.000,00

0,00

500.000,00

222.201.006,39

6.761.945,49

228.962.951,88

6. Inversions reals

8.461.390,80

0,00

8.461.390,80

0,00

7. Transferències de capital

8.406.553,49

0,00

8.406.553,49

0,00

8.406.553,49

16.867.944,29

0,00

16.867.944,29

0,00

16.867.944,29

239.068.950,68

6.761.945,49

245.830.896,17

7.051.049,32

0,00

7.051.049,32

0,00

7.051.049,32

15.280.000,00

0,00

15.280.000,00

0,00

15.280.000,00

0,00

22.331.049,32

Operacions corrents (cap.1 a 5)

Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

8.461.390,80

5.126.288,13 240.704.608,04

22.331.049,32

0,00

22.331.049,32

261.400.000,00

6.761.945,49

268.161.945,49

5.126.288,13 263.035.657,36

347.114,82

347.114,82

347.114,82

7.109.060,31

268.509.060,31

5.126.288,13 263.382.772,18

Amortitzacions
TOTAL

5.126.288,13 223.836.663,75

261.400.000,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, art. 2 de la llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
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Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

109.676.155,39

0,00

0,00 109.676.155,39

0,00

109.676.155,39

2. Impostos indirectes

12.462.651,05

0,00

0,00

12.462.651,05

0,00

12.462.651,05

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

28.781.033,46

3.905.562,86

120,00

32.686.716,32

2.175.385,83

30.511.330,49

4. Transferències corrents

90.097.210,71

2.950.902,30

62.280,00

93.110.393,01

3.005.902,30

90.104.490,71

5. Ingressos patrimonials

3.320.577,54

10.872,00

10.000,00

3.341.449,54

0,00

3.341.449,54

244.337.628,15

6.867.337,16

72.400,00 251.277.365,31

5.181.288,13

246.096.077,18

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

1.562.371,85

0,00

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

72.400,00 252.839.737,16

5.181.288,13

247.658.449,03

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financera (cap. 8 i 9)

1.562.371,85

0,00

245.900.000,00

6.867.337,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

261.400.000,00

6.867.337,16

72.400,00 268.339.737,16

5.181.288,13

263.158.449,03

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL
261.400.000,00

241.723,15
7.109.060,31

241.723,15
72.400,00 268.581.460,31

5.181.288,13

241.723,15
263.400.172,18

TOTAL

Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos

La Farga, GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

90.100.000,00

4.714.774,46

110.882.200,07

2.047.171,03

94.814.774,46

0,00

94.814.774,46

72.400,00 113.001.771,10

0,00

2.175.385,83

110.826.385,27

2.302.000,00

0,00

0,00

2.302.000,00

0,00

2.302.000,00

18.416.806,32

0,00

0,00

18.416.806,32

3.005.902,30

15.410.904,02

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

72.400,00 229.035.351,88

5.181.288,13

223.854.063,75
8.461.390,80

500.000,00

0,00

222.201.006,39

6.761.945,49

6. Inversions reals

8.461.390,80

0,00

0,00

8.461.390,80

0,00

7. Transferències de capital

8.406.553,49

0,00

0,00

8.406.553,49

0,00

8.406.553,49

16.867.944,29

0,00

0,00

16.867.944,29

0,00

16.867.944,29

239.068.950,68

6.761.945,49

72.400,00 245.903.296,17

5.181.288,13

240.722.008,04

7.051.049,32

0,00

0,00

7.051.049,32

0,00

7.051.049,32

15.280.000,00

0,00

0,00

15.280.000,00

0,00

15.280.000,00

0,00

22.331.049,32

0,00

22.331.049,32

72.400,00 268.234.345,49

5.181.288,13

263.053.057,36

5.181.288,13

263.400.172,18

0,00

0,00

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

22.331.049,32

0,00

261.400.000,00

6.761.945,49
347.114,82

347.114,82

261.400.000,00

7.109.060,31

72.400,00 268.581.460,31

0,00

0,00

Amortitzacions
TOTAL

Dif. Ingressos-despeses

0,00

0,00

347.114,82

e) Bases d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per a l’exercici 2020:
TÍTOL PRIMER
Normes generals, règim jurídic
CAPÍTOL PRIMER
Normes Generals, règim jurídic i àmbit d’aplicació
Article 1r. Objecte, règim jurídic i àmbit d’aplicació de les bases d’execució
1.1 Objecte.
Aquestes bases s’estableixen a l’empara de l’establert en l’article 165.1 del
TRLRHL i l’article 9 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, amb l’objecte d’adaptar
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i funcionament
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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1.2. Règim jurídic
El marc legal pel que es regeixen aquestes bases està constituït per:
 Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local (LBRL)
 Els articles 162 a 223 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL).
 El Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (RD/500/90).
 La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. (LOEPSF).
 El Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, que desenvolupa la Llei
18/2001 general d’estabilitat pressupostària en tot allò en que no s’oposi a
les lleis orgàniques esmentades en els paràgrafs anteriors.
 Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, pel que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
 Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura
dels pressupostos dels ens locals.
 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Minhafp, per la que s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local, que serà d’aplicació a
la comptabilització del pressupost, execució i liquidació.
 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
 Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
1.3. Àmbit d’aplicació
a)

Àmbit d’aplicació funcional

Les presents bases s’aplicaran al pressupost de l’Ajuntament i a l’estat de
previsions d’ingressos i despeses de l’entitat mercantil de capital íntegrament local
La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo.
b) Àmbit d’aplicació temporal
Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost. En cas de pròrroga
del pressupost regiran durant el període de la dita pròrroga.
Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2020
1.- El Pressupost General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat està integrat
pel pressupost municipal i l’estat de previsions d’ingressos i despeses de La Farga
GEM SA.
Als efectes del que disposa l’article 2.1 de la LOEPSF els ens que integren el sector
administracions públiques, per al càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera són:
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 L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
 La Societat mercantil de capital íntegrament municipal “la Farga, gestió
d’equipaments Municipals, SA.
 La Fundació privada municipal Arranz Bravo
El pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 261.400.000,00 euros.
Els estats de previsions d’ingressos i despeses de la societat municipal La Farga
Gestió d’Equipaments Municipals SA., ascendeixen a 7.109.060,31 euros.
2.- Per a l’execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos dels ens esmentats en l’article primer, excepte els referits a la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, s’aproven crèdits en els capítols
econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació segons la distribució per
programes que s’adjunta com annex al pressupost general:
Pressupost de despeses
Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació

Pressupost 2020

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres imprevistos
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

90.100.000,00
110.882.200,07
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
8.461.390,80
8.406.553,49
7.051.049,32
15.280.000,00

TOTAL

261.400.000,00

Previsions d’ingressos
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominació

Pressupost 2020

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius Financers
TOTAL

109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71
3.320.577,54
0,00
1.562.371,85
0,00
15.500.000,00
261.400.000,00

4.- Per a l’amortització dels passius financers s’autoritzen crèdits en els estats de
despeses dels ens que integren el pressupost general per import de 15.280.000,00
euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
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5. - Estructura pressupostària
Les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses estaran integrades per la
conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, regulades a
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, modificada per l’Ordre EHA 419/2014,
de 14 de març.
‒ La classificació orgànica informarà sobre qui gasta.
‒ La classificació per programes informarà sobre la finalitat o destí de la
despesa (per a què es gasta).
‒ La classificació econòmica informarà sobre la naturalesa de la despesa (en
què es gasta).
6.- Estructura de l’estat d’ingressos. Els conceptes pressupostaris d’ingressos
vindran determinats únicament per la classificació econòmica.
7.- A més de les codificacions que integren l’estructura pressupostària del
pressupost municipal i dels comptes en que s’estructuren les previsions d’ingressos
i despeses de la societat mercantil, totes les obligacions reconegudes i els drets
reconeguts es codificaran també per centres de cost i/o activitats.
Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per
Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost de l'Ajuntament per a 2020.
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l’estat de despeses del pressupost de
l'Ajuntament, s'agrupen en Seccions pressupostàries (codi orgànic), d’acord amb la
divisió de l’administració municipal de l’Ajuntament en àrees executives establertes
en el decret de l’alcaldia 5700/2019, de 17 de juny de 2019.

Codi orgànic
Secció
Pressupostària
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Denominació
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
INNOVACIÓ I CULTURA
PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES
ÀREES TERRITORIALS
Total

Pressupost 2020
13.508.254,42
62.816.136,37
61.069.535,33
31.457.107,11
3.844.809,83
36.955.391,86
32.637.107,96
12.004.848,81
3.304.850,37
3.801.957,94
261.400.000,00

Pel que fa als programes de despesa el seu import es distribueix en les següents
àrees de despesa segons el que preveu l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals:
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Àrees de
despesa
0
1
2
3
4
9

Pressupost 2020

Denominació
Deute Públic
Serveis Públics Bàsics
Actuacions de protecció i promoció social
Producció de bens de caràcter preferent
Actuacions de caràcter econòmic
Actuacions de caràcter general
TOTAL

16.982.000,00
84.969.374,34
32.854.954,05
47.324.040,98
14.672.269,76
64.597.360,87
261.400.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2020
1.- Els crèdits aprovats a l’estat de despeses de l’Ajuntament es finançaran amb els
drets econòmics a liquidar durant l’exercici que es detallen en l’estat d’ingressos
estimats en un import de 261.400.000,00 euros.
No obstant la disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment
del que es preveu a l’article 173.6 TRLRHL. Per al compliment d’aquest article en el
mateix acte d’aprovació del pressupost es determinarà la no disponibilitat dels
crèdits de les aplicacions pressupostàries que es financin totalment o parcialment
amb ingressos afectats mentre no s’acrediti documentalment la disponibilitat
d’aquests recursos, així com d’altres supòsits de despeses que vegin condicionada
la seva execució a la realització d’ingressos previstos en el pressupost de
realització incerta. El Ple autoritzarà a la Junta de Govern Local, previ informe de la
Intervenció general, per a la reposició dels crèdits declarats no disponibles quan
s’acrediti la plena disponibilitat del finançament de les despeses o desapareguin les
condicions que fonamentaven la situació de no disponibles.
2.- L’actualització dels crèdits pressupostaris i el seu finançament previstos en els
projectes inclosos en l’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2020 es durà
a terme per trimestres naturals vençuts. D’aquesta actualització se’n donarà compte
al Ple municipal conjuntament amb el primer expedient de modificació de crèdit que
es sotmeti a la seva aprovació una vegada transcorregut el trimestre natural.
3.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
l’exercici, que es detallen en l’estat de recursos de la mateixa, i que s’estimen en
6.753.218,01 euros, els quals, d’acord amb el quadre resum del pressupost general
consolidat que s’adjunta a l’expedient es destinaran íntegrament a la societat “La
Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA.

CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Les modificacions de crèdit
1.- El pressupost de despeses podrà ser modificat mitjançant les següents
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modalitats d’expedients de modificacions:








Crèdits extraordinaris.
Suplements de crèdit.
Ampliacions de crèdit.
Transferències de crèdit.
Incorporació de romanents de crèdit.
Generació de crèdit per ingressos.
Baixes per anul·lació.

2.- Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2 i 3 de
l’article 177 i a l’apartat 2 de l’article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa
l’article 123.1.p) de la LRBRL, l’aprovació dels expedients de modificacions
pressupostàries en les modalitats de:
a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
b. Baixes per anul·lació.
c. Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa, llevat que afecti a
crèdits de personal.
3.- Són competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert a l’article
127.g) de la LBRL, l’aprovació, previ informe de la Intervenció General, de les
modificacions de crèdit que es detallen a proposta de la persona titular de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.


Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no variï l’àrea de despesa i bé que variant
l’àrea de despesa afecti a crèdits de personal.



Generació de crèdits per ingressos.



Ampliacions de crèdits, sempre que
contemplades en les Bases d’execució.



Incorporacions de romanents de crèdits que inclourà els crèdits de despeses
assenyalats en l’article 182 TRLRHL, més els crèdits de despeses amb
càrrec als compromisos d’ingrés afectats no meritats que s’empararan amb
el tipus de modificació de crèdits que correspongui en funció de la
naturalesa dels mateixos.

aquestes

darreres

estiguin

4.- Las modificacions del pressupost que siguin competència del Ple entraran en
vigor al dia següent de publicar els acords definitius d’aprovació i el resum per
capítols en el Butlletí Oficial de la Província. Les modificacions aprovades per la
Junta de Govern Local seran executives des del moment de la seva aprovació.
5.- La comptabilització de les modificacions del pressupost s’efectuarà en el
moment en que siguin executives.
6.- El procediment d’elaboració i aprovació de les modificacions dels crèdits
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pressupostaris s’ajustaran al que preveu el TRLRHL, el Reial decret 500/1990, de
20 d’abril, i el que es disposa en el present capítol, sent tramitades per l’Òrgan de
Programació i Pressupostos.
7.- Els expedients de modificacions pressupostàries s’iniciaran de la forma següent:
a. Mitjançant provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els
proposi.
En el cas de modificacions pressupostàries que afectin a operacions de capital
(crèdits d’inversions, transferències de capital, actius i passius financers), i
incorporació de romanents de crèdit la provisió d’iniciació correspondrà a la persona
titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
8.- Per donar curs a una proposta de modificació de crèdit es requerirà la confecció
del corresponent expedient en el qual es justificaran adequadament els següents
extrems;
a. Motivació clara i suficient de la necessitat de la modificació.
b. Destinació específica de les noves aplicacions pressupostàries
c. Recursos que financin la modificació. En cas que la modificació es financi
amb minoracions d’altres aplicacions pressupostàries, justificació de la
minoració i acreditació que aquesta no suposarà un detriment en la prestació
del servei.
d. En cas de modificacions per crèdits extraordinaris o suplements de crèdit,
s’haurà d’acreditar també la impossibilitat d’ajornar la despesa fins a l’exercici
següent.
e. Informe del/la gerent, o del/la coordinador/a, director/a de serveis, cap de
serveis de la secció pressupostària gestora de la despesa i en el cas
d'absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària de la persona que
el substitueixi, que haurà d’expressar la incidència que aquesta modificació
tindrà en els respectius objectius.
f. Fitxa del projecte de despesa amb finançament afectat en el cas que la
modificació pressupostària correspongui a despeses d’aquesta naturalesa.
9.- Iniciat l’expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el model
normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els informes
previstos en la normativa vigent, així com els addicionals continguts en el present
capítol, l’expedient resultant es trametrà a l’Òrgan de Programació i Pressupostos
que comprovarà la correcció del mateix, retornant-lo a la dependència gestora en el
cas que s’observi incompliment de qualsevol tipus i sotmetent-lo, en cas de ser
correcte, a informe de la Intervenció General de conformitat amb el que disposen el
TRLRHL i el Reial decret 500/1990.
10.- La Intervenció General emetrà els informes preceptius en aplicació del
TRLRHL i de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) i efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del
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model normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del HAP/1781/2013 de 20
de setembre i la Instrucció de comptabilitat per a la central comptable aprovada pel
Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003, retornant-lo un cop
complimentades les actuacions anteriors a l’Òrgan de Programació i Pressupostos,
als efectes de l’elaboració de la corresponent proposta d’acord a l’òrgan competent
per la seva aprovació prèvia fiscalització de la Intervenció General.
11.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la seva
qualificació jurídica, seran arxivats per l’Òrgan de Programació i Pressupostos en el
decurs de la vigència de l’exercici pressupostari i s’hauran de trametre a la
Intervenció General, abans del 31 de març de l’exercici immediatament posterior, la
totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l’Administració
municipal.
12.- Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l’aprovació del
Ple seran proposats per la persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda.
13.- En cas de discrepància entre l’informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l’àrea
gestora, aquesta serà resolta mitjançant informe raonat de la persona titular de
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, qui ho elevarà per a la seva
aprovació a la Junta de Govern Local.
14.- En cas de discrepància amb l’informe emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos, i la Intervenció General, aquesta manifestarà el seu reparament per
escrit abans de l’adopció de l’acord, segon l’establert a l’article 215 del TRLRLHL.
15.- Especialitats en la tramitació de les següents tipologies de modificacions:
a) En les generacions de crèdit que es realitzin a partir d’una subvenció
atorgada a l’ajuntament i que afecti en la seva execució a més exercicis
pressupostaris que el vigent, es tramitarà per la totalitat de la subvenció
atorgada amb la incorporació d’una fitxa del projecte on es faci referència a
la seva execució plurianual.
b) Qualsevol modificació que afecte a Inversions es tramitarà mitjançant baixa
de la partida corresponent i alta un projecte específic per el projecte concret,
realitzant la seva proposta per l’aprovació en el Ple Municipal i l’expedient
que haurà d’incorporar com a mínim una memòria valorada de la Inversió o
en el seu cas el projecte aprovat.
c) Qualsevol modificació que variï el còmput total establert en l’acord
d’aprovació de pressupost respecte a conceptes de productivitat i
gratificacions haurà de ser tramitat pel la seva aprovació en el Ple municipal
com a baixa o com a suplement de crèdit, pel regulat en els art. 5 i 6 del RD
861/1986, de 25 d’abril pel que s’estableix el règim de retribucions dels
funcionaris de l’Administració Local.
d) Totes les modificacions que es tramitin a partir d’un projecte de finançament
afectat en el que les despeses hagin d’estar imputades especialment al
projecte plurianual, incorporarà en l’expedient de modificació de crèdits la
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fitxa del projecte i/o subprojectes d’acord amb el model de l’annex I
d’aquestes bases anomenat Fitxa de projectes plurianuals amb Finançament
afectat (PPFA).
A aquest efectes es consideren PROJECTES DE DESPESA;
d.1 Un projecte de despesa és una unitat de despesa pressupostària
perfectament identificable, l’execució dels quals, s’efectuï amb càrrec a
crèdits d’una o diverses aplicacions pressupostàries i s’estengui a un o més
exercicis, requereix un seguiment i control individualitzat.
d.2 Tindran la consideració de projectes de despesa:
a) Els projectes d’inversió inclosos en l’Annex d’Inversions que
acompanya al Pressupost.
b) Les despeses amb finançament afectat.
c) Qualssevol altres unitats de despesa pressupostària sobre les
quals l’entitat vulgui efectuar un seguiment i control individualitzat.
d.3 Tot projecte de despesa estarà identificat per un codi únic i invariable al
llarg de la seva vida, determinat segons el que s'estableix per la pròpia
entitat local. Quan un projecte de despesa es desglossi en nivells inferiors
(expedient, subexpedient, etc.), cadascun d'ells haurà de ser objecte de
seguiment i control individualitzat.
d.4 Cada projecte de despesa podrà desglossar-se en nivells inferiors:
expedient, sub-expedient, etc pels quals s’haurà d’indicar pel seu seguiment
la següent informació:
d.4.1) Dades generals del projecte:
 El codi identificatiu i la denominació del projecte de despesa.
 L’any d'inici i les anualitats al fet que vagi a estendre la seva
execució.
 Per a cadascuna de les anualitats, l’aplicació o aplicacions
pressupostàries de despeses a través de les que es vagi a
realitzar.
 Per a cadascuna de les anualitats, l’aplicació o aplicacions
pressupostàries d’ingressos a través de les que es prevegin
obtenir els recursos afectats.
 La quantia total de la despesa estimada inicialment i dels
ingressos previstos.
d.4.2) Informació sobre la gestió de la despesa i ingressos
pressupostaris afectats, tant del pressupost corrent com de pressupostos
tancats i futurs.
Article 6è.- Crèdits ampliables i incorporacions de romanents de crèdit
6.1 Crèdits ampliables
De conformitat amb el que estableix l’article 178 del TRLRHL i l’article 39 del Reial
Decret 500/1990, de 20/4 tindran la consideració de crèdits ampliables, les
aplicacions pressupostàries que es financen amb recursos expressament afectats,
havent-se d’acreditar per a la tramitació de l’expedient el reconeixement en ferm de

…/…

89

majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos, que estiguin afectats
al crèdit que es pretén ampliar.
Tot seguit es detallen les partides ampliables del pressupost de l’exercici 2020.
01 ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PROGRAMA
9201 SECRETARIA GENERAL

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
227.05.00 Processos electorals

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferència sots delegació del Govern a
Barcelona, Processos electorals i
Administració de la Generalitat de
Catalunya. Processos electorals

02 PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
PROGRAMA

9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI
9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS
LOCALS

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
216.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
maquinari i programari informàtic
226.03.00 Publicacions en diaris oficials
226.03.00 Publicacions en diaris oficials
464.00.00 Transferències corrents a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS
LOCALS

764.00.00 Transferències de capital a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona

9205 SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIVA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Ingressos per sinistralitat
Reintegrament anuncis particulars
Reintegrament anuncis particulars
majors ingressos per 0,056 % base
liquidable IBI
Majors ingressos per cessió de tributs i
fons complementaris de finançament

03 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
PROGRAMA
1522 CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE
L'EDIFICACIÓ
1532 PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES
1601 MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
226.99.02 Altres despeses diverses execucions
subsidiàries
210.01.00 Manteniment i conservació de la
pavimentació
210.03.00 Manteniment i conservació de la via
pública
210.03.01 Execució guals
210.06.01 Execució claveguerons
210.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals (enllumenat)

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
ingressos efectius per tal concepte i de
multes coercitives
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Altres ingressos prestació serveis guals
Altres ingressos prestació serveis claveguerons
Ingressos per sinistralitat

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

212.00.01 Conservació i manteniment edificis
municipal- obra civil

Ingressos per sinistralitat (finançament
compartit amb programes 1532 i 1533) es
determinarà segons informe de la unitat
operativa

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

213.00.01 Conservació i manteniment edificis
municipals-instal.lacions

Ingressos per sinistralitat (finançament
compartit amb programes 1532 i 1533) es
determinarà segons informe de la unitat
operativa

04 CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
PROGRAMA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL CONVIVÈNCIA I
226.99.00 Altres despeses diverses
SEGURETAT

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferències de la Direcció General de
Presons del Departament de Governacio
de la Generalitat de Catalunya

1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

214.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
de material de transport

Ingressos per sinistralitat

1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

221.99.02 Altres subministraments. Material espai tir

Ingressos convenis de cessió d'espai de tir.
Guàrdia Urbana

06 EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
PROGRAMA
2312 IGUALTAT I LGTBI

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
227.06.10 Estudis i treballs tècnics. Polítiques
d'igualtat home-dona

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Diputació de Barcelona

07 EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
PROGRAMA
3230 MANTENIMENT CENTRES DOCENTS
3370 LLEURE PER A JOVES
3420 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

08 INNOVACIÓ I CULTURA
PROGRAMA
3331 CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA
SALA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
226.99.01 Altres despeses diverses Centre d'Art Tecla
Altres ingressos Centre d'art Tecla Sala
Sala
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6.2

Incorporació de romanents de crèdit

1. Els centres gestors de la despesa comunicaran, en el mes de desembre, a la
Intervenció General les actuacions que es financen amb ingressos afectats que
haurien de ser objecte d’incorporació, així com de les que no procedeix la seva
incorporació totalment o parcialment perquè ha finalitzat l’execució o esdevé
impossible realitzar-la, mitjançant escrit raonat del responsable del centre. La
Intervenció General, efectuades les operacions de tancament prèvies a la liquidació
de l’exercici comprovarà les peticions dels centres gestors i la procedència i quantia
dels romanents a incorporar obligatòriament a l’exercici 2020 i comunicarà als
centres gestors aquells romanents de crèdit que tot i haver-los sol·licitat per les
àrees no són incorporables.
2. Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran una vegada
aprovada la liquidació del pressupost, si bé excepcionalment, previ informe raonat
del servei gestor, s’autoritza la incorporació de romanents de crèdit de caràcter
obligatori i urgent, abans de l’aprovació de la liquidació del pressupost, previ
informe de la Intervenció General, que comprovarà l’existència dels recursos
financers corresponents.
3. Els saldos sobrants de romanents de crèdit finançats amb operacions de crèdit
resultants de la liquidació de l’exercici 2019 conformaran un romanent únic que
podrà ser incorporat a l’exercici 2020. Per defecte, els saldos dels romanents
esmentats finançats amb operacions de crèdit al llarg termini també poden ser
destinats a amortització anticipada de les corresponents operacions financeres
contractades o, en funció de l’agent finançador, les quantitats sobrants seran
reintegrades o s’aprovarà per l’òrgan competent el canvi de destí.
4. El saldo de les partides modificades per generacions de crèdit derivada
d’execucions subsidiàries podrà ser incorporat per la part dels ingressos afectats a
despeses pendents de realitzar.
Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l’estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament,
tenen caràcter limitatiu i es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per
seccions pressupostàries, per a la xarxa de programes inclosa com annex als
pressupostos generals i econòmica segons l’estructura establerta a l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre sens perjudici de la classificació a nivells
inferiors al de concepte pressupostari que es conté en els propis pressupostos.
2.- Vinculacions jurídiques
2.1. Crèdits no inclosos en projectes de despesa amb finançament afectat.
a) Despeses del capítol 1 “despesa de personal”.
a. Regla general
 Classificació programa: 1 dígit (àrea de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
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Despeses corresponents a productivitat (concepte 151) i gratificacions
extraordinàries (concepte 150)
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 3 dígits (concepte)
b) Despeses del capítol 2 “béns corrents i serveis” i capítol 6 “inversions
reals” (aquestes últimes sempre que es financin íntegrament amb
recursos ordinaris).
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
Els programes pressupostaris següents:
 3342 Cultura Popular i tradicional
 3370.- Instal·lacions de lleure per a joves
 9251.- Atenció als ciutadans Districte I
 9252.- Atenció als ciutadans Districte II
 9253.- Atenció als ciutadans Districte III
 9254.- Atenció als ciutadans Districtes IV-V
 9255.- Atenció als ciutadans Districte VI
La vinculació serà la següent:
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 4 dígits (programa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol).
c) Despeses dels capítols 4 “subvencions i transferències corrents” i 7
“transferències de capital”.
a. Regla general
 Classificació orgànica: completa
 Classificació programa: 2 dígits (política de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
b. Excepcions a la regla general
b.1.- Les subvencions i transferències nominatives només vincularan
amb la pròpia aplicació pressupostària.
b.2.- Els programes pressupostaris següents:



3342 Cultura Popular i tradicional
3370.- Instal·lacions de lleure per a joves
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9251.- Atenció als ciutadans Districte I
9252.- Atenció als ciutadans Districte II
9253.- Atenció als ciutadans Districte III
9254.- Atenció als ciutadans Districtes IV-V
9255.- Atenció als ciutadans Districte VI

La vinculació serà la següent:




Classificació orgànica: completa
Classificació programa: 4 dígits (programa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol).

d) Despeses financeres dels capítols 3 “despeses financeres” i 9
“passius financers.




Classificació orgànica: completa
Classificació programa: 4 dígits (programa)
Classificació econòmica: 1 dígits (capítol)

2.2. Crèdits finançats amb ingressos afectats i projectes d’inversions
a. Regla general





Codi projecte: complet
Classificació orgànica: completa
Classificació per programes: dos dígits (política de despesa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)

b. Excepcions a la regla general
Projectes amb finançament afectat de les polítiques de despesa 24
“foment de l’ocupació”, 43 “comerç, turisme i petites i mitjanes
empreses”, 46 “investigació, desenvolupament i innovació” i 49
“altres actuacions de caràcter econòmic”.
Cada projecte amb finançament afectat s’identificarà amb un codi de
projecte d’acord amb la regla 23 de la ICAL. El nivell de vinculació
s’establirà per programa pressupostari desenvolupat al màxim nivell
Si les condicions de l’acord de concessió del finançament ho
permeten es podran vincular també a nivell de capítol:
 Codi projecte: complet
 Classificació orgànica completa
 Classificació programa a 5 dígits (subprograma)
2.3. Especialitats en les vinculacions jurídiques
En el cas de reconeixements de crèdit derivats d’actes de conversió i convalidació
administratives requeriran prèviament l’obertura d’una aplicació pressupostària dins
la bossa de vinculació jurídica a que sigui imputable la despesa amb dotació inicial
zero (0), en aplicació d’allò que es disposa a l’article 10.4 amb el codi 5X.

…/…

93

En el cas que durant l’exercici 2020 es modifiqui el pressupost mitjançant crèdits
extraordinaris, les aplicacions pressupostàries que es donin d’alta quedaran
vinculades en sí mateixes.
El control comptable de les despeses imputables a aplicacions integrades en el
mateix nivell de vinculació jurídica, s’efectuarà a nivell d’aplicació.
La fiscalització de la despesa s’efectuarà respecte el límit definit pel nivell de
vinculació jurídica.
Es podrà retenir crèdit o autoritzar despeses sempre que hagi crèdit suficient dins la
bossa de vinculació jurídica.
Per necessitats de gestió pressupostària i a petició del servei gestor, el Servei de
comptabilitat podrà crear una aplicació pressupostària nova amb crèdit inicial zero
dins d’una bossa de vinculació jurídica ja existent sense necessitat d’aprovar un
expedient de modificació de crèdit.
En cap cas es poden adquirir compromisos de despesa en quantia superior als
crèdits autoritzats a nivell de vinculació jurídica, essent nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de
les responsabilitats que en el seu cas se’n derivin.
Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici 2020 a càrrec
del Fons de Contingència previst en l’article 31 LOEPSF tindran com a finalitat fer
front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin previstes
inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar modificacions de crèdit.
Article 9è. Normes específiques en matèria de subvencions que sol·liciti
l’Ajuntament
1.

Sol·licitud de subvencions:

a)

Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de Govern, la tramitació
de les sol·licituds de subvencions en favor d’aquest Ajuntament, de conformitat
amb el que determina el Decret 5703/2019, de 17 de juny, publicat en el BOPB
de 01.07.19, pel qual es deleguen facultats en els/les Tinents/es d’alcaldia i
Regidors/es de Govern i l’Acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de
2019, de delegació d’aquesta en els Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de
Govern i Presidents/es de Districte.

b)

A les resolucions que formalitzin aquestes sol·licituds s’haurà d’indicar
expressament l’import de la subvenció sol·licitada així com l’import total del
projecte i de l’aportació municipal prevista.

c)

Les àrees gestores donaran trasllat de la resolució de sol·licitud de
subvencions al Servei de Programació i Pressupostos.

2.

Acceptació de subvencions:

a)

De conformitat amb el Decret 5703/2019, de 17 de juny, de delegació de
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competències de l’alcaldia en els Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de
Govern, correspon a aquests, la tramitació de les acceptacions de subvencions
que no comportin compromís de despesa a càrrec del pressupost municipal, i
d’acord amb l’Acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2019, de
delegació d’aquesta en els Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i
Presidents/es de Districte, correspon a aquests l’acceptació de les subvencions
atorgades a aquest ajuntament quan el seu import no superi els 5.000.-€.
b)

Les resolucions que acceptin les subvencions hauran d’indicar expressament
l’import total del projecte subvencionat, l’import de la subvenció atorgada i
l’import de l’aportació municipal i d’altres, en el seu cas, destinades a finançar
el projecte. En cas que es prevegi aportació municipal a l’expedient de
resolució de l’acceptació s’incorporarà informe favorable del Servei de
Programació i Pressupostos referent a l’aportació municipal destinada a
finançar el projecte atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a
l’informe per les àrees gestores.

c)

Les àrees gestores donaran trasllat dels acords d’acceptació de les
subvencions a la Intervenció General i al Servei de Programació i
Pressupostos.

3.

Canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament de subvencions

a)

De conformitat amb el Decret 5703/2019, de 17 de juny, de delegació de
competències de l’alcaldia en els Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de
Govern, correspon a aquests, la tramitació del canvi de destinació, la renúncia
i/o reintegrament de subvencions que no comportin compromís de despesa a
càrrec del pressupost municipal i d’acord amb l’Acord de la Junta de Govern de
data 26 de juny de 2019, de delegació d’aquesta en els Tinents/es d’alcaldia,
Regidors/es de Govern i Presidents/es de Districte correspon a aquests el canvi
de destinació, la renúncia i/o reintegrament de les subvencions atorgades a
aquest ajuntament quan el seu import no superi els 5.000.-€.

b)

Les àrees gestores donaran trasllat dels acords de canvi de destinació,
renúncia i/o reintegrament de les subvencions a la Intervenció General i al
Servei de Programació i Pressupostos.

4.

Justificació de subvencions

a)

Correspon als/les Tinents/es d’alcaldia o Regidors/es de Govern, resoldre la
justificació corresponent a les subvencions acceptades, qualsevol que sigui la
seva quantia, amb la inclusió de totes les declaracions complementàries que
hagin d’incorporar-se als certificats de despesa a remetre per la Intervenció
General i que no siguin deduïbles de la pròpia comptabilitat, i la remissió als
ens concedent de la justificació de les despeses corresponents. Aquesta
justificació haurà d’anar acompanyada pel document de Compromís d’ingrés,
signat pel Tinent/a d’Alcaldia o Regidor/a de Govern corresponent.

b)

Les àrees gestores donaran trasllat dels acords de justificació de les
subvencions a la Intervenció General i al Servei de Programació i
Pressupostos.
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Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1. La competència per a la gestió dels crèdit serà dels/les tinents d’alcalde/regidors
responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de l’Alcaldia
5703/2019, de 17 de juny, de nomenament de titulars d’Àrea, regidors de Govern,
regidories adjuntes i regidors presidents de districte i delegació de facultats de
l’Alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es divideix l’administració
executiva municipal dictat per l’Alcaldia en base a les facultats que li confereix
l’article 124.4 k) LRBRL.
2. Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la
Intervenció General podrà autoritzar la creació de noves aplicacions
pressupostàries amb dotació inicial zero dins d’una bossa de vinculació jurídica.
3. Les aplicacions pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
4. Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de resolucions
administratives d’actes de revisió d’ofici i convalidació administrativa i que afectin a
exercicis corrents i tancats i per les quals no existeix acte administratiu
d’autorització prèvia, quedaran codificades amb els següents subconcepte: 50 per
les d’exercicis tancats i 53 per les d’exercici corrent. Les aplicacions
pressupostàries que es creïn com a conseqüència de resolucions administratives
aprovades en anys anteriors quedaran codificades amb el subconcepte 55.
5. Les aplicacions pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat actuï en qualitat d’òrgan intermig, es codificaran amb el
subconcepte 80, i s’identificaran amb un codi de projecte concret i específic per
cada projecte.
6. Les aplicacions pressupostàries creades a través de modificacions de crèdit en la
modalitat d’incorporació de romanents es codificaran amb el subconcepte de
despeses 90.
7. Àrea Metropolitana de Barcelona.
7.1. Els crèdits de les aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d’ingressos identificats en l’estat
d’ingressos del pressupost d’aquest Ajuntament, dins els articles 45 al 47 ambdós
inclusius, excepte el subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de
Barcelona: recollida selectiva de residus”, podran ser declarats, com a no
disponibles a partir de 30/06/2020, per Decret de l’Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, pel Tinent d’alcalde de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, a l’empara d’allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no
haguessin esdevingut fermes.
En el cas que s’hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats
per aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en
el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de transferència de crèdits, per cobrir els
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crèdits disposats, amb la finalitat d’evitar que el pressupost hagués estat aprovat,
amb dèficit inicial. Les partides pressupostaries de despeses a què es fa referència,
hauran de ser determinades mitjançant informe de les seccions pressupostaries
afectades.
7.2. Per l’import corresponent a la subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per l’anualitat de l’exercici 2020 del Programa d’actuacions de millora
urbana i social (PAMUS) pel període 2020-2023, o el que el substitueixi, es
comptabilitzaran drets reconeguts que seran imputats al concepte corresponent a la
naturalesa i finalitat de la subvenció. Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix
import, un ADO a la partida pressupostària que correspongui a la naturalesa de la
despesa a realitzar.
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s’efectuaran en la mesura que les
despeses finançades per l’esmentat programa d’actuacions de millora urbana es
vagin executant per part de l’ajuntament i les justificacions siguin acceptades per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
8. Normes específiques dels projectes de despesa.
8.1. Tindran la consideració de projectes de despesa:
a. Els projectes d’inversió inclosos en l’annex d’inversions que s’adjunta al
pressupost.
b. Les despeses amb finançament afectat.
c. Qualsevol altra actuació sobre la qual l’entitat vulgui efectuar un seguiment i
un control individualitzat.
Tots els projectes de despesa estaran codificats mitjançant un codi per facilitar la
seva identificació i el seu control pressupostari. Aquest codi serà únic i invariable
per a tota la vida del projecte. Podrà incloure diverses aplicacions pressupostàries
de despeses i els diversos conceptes d’ingressos específics que les financin.
Qualsevol projecte de despesa haurà de contenir una fitxa amb la informació que
determina la regla 24.3 de la ICAL, i en el seu cas memòria valorada i/o projecte
aprovat, que possibiliti la determinació real del cost i el contingut per la seva
correcta aplicació pressupostària.
8.2. Despeses de capital amb finançament afectat (capítols 6 i 7)
A partir de l’1 de gener de 2020, quan s’hagi produït un ingrés efectiu o s’hagi
comptabilitzat un dret reconegut procedent de recursos que no es puguin destinar a
finançar despeses corrents i l’ajuntament no hagi concretat el projecte de despeses
específic al qual van destinats els esmentats recursos, es crearan projectes de
despesa amb finançament afectat amb la denominació genèrica “Inversions
públiques locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”, als quals
s’assignaran les aplicacions pressupostaries corresponents d’acord amb la següent
codificació XX- 9310 -601.xx.xx, a la que s’afectaran als recursos específics que els
financin.
La codificació corresponent a ingressos provinents del Patrimoni Municipal del Sòl
es codificarà fent constar en els últims dígits el número 4x, de forma que resultaria
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la següent codificació XX- 9310 -601.xx.4x, a la que s’afectaran als recursos
específics que els financin.
En la mesura que es vagi determinant el destí concret dels projectes inclosos en el
projecte genèric denominat “Inversions públiques locals sense determinar
procedents del recurs xxxx”, la seva aplicació pressupostària es formalitzarà a
través de l’aprovació d’expedients de modificació de crèdits, amb caràcter previ a
procedir als actes d’autorització i compromís de despeses.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
quan siguin objecte d’expedients d’incorporació de romanents a l’exercici següent
s’identificaran amb un subconcepte 90 en la classificació econòmica.
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2019, que al 31 de desembre de
2020 no hagin estat objecte d’adjudicació, sense que existeixi una justificació
raonada, formaran part de l’expedient d’incorporació de romanents afectats i
s’agruparan en un projecte genèric amb la denominació “Inversions públiques locals
sense determinar procedents del recurs xxxxxx”.
8.3. Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes pressupostaris
2410 “Foment de l’Ocupació”, 4312 Mercats, places i llotges”, 4330
“Desenvolupament empresarial”, 4390 “Dinamització del comerç”, i 4930 “Protecció
consumidors i usuaris”.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectat requeriran l’aprovació de la
modificació de crèdits per generació de l’import corresponent a la totalitat de la
subvenció.
En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran
simultàniament a la modificació de crèdits per generació, els corresponents crèdits
pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l’aprovació de la
corresponent modificació de crèdit. En aquells projectes cofinançats destinats a la
contractació de personal es podran aprovar simultàniament les dues modificacions
de crèdit condicionades a l’acceptació de la subvenció corresponent.
Si al finalitzar l’execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats, i l’òrgan competent de l’agent finançador del
mateix no l’ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa
fins el tancament definitiu del projecte i s’incorporaran a un projecte de despeses
amb finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació “Despeses amb
finançament afectat identificant l’agent finançador”, fins al seu definitiu tancament.
8.4. Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l’agent finançador.
8.5. Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan d’acord amb
l’establert en l’article 7è d’aquestes bases.
8.6. En els casos que els crèdits inicials del pressupost estiguin finançats amb
ingressos finalistes, i aquests tinguin una minoració durant l’exercici respecte de les
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esmentades previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per l’aprovació de
l’òrgan competent un expedient declarant la no disponibilitat dels crèdits per l’import
minorat o buscar finançament alternatiu.

TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER. Despeses de personal
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2020
11.1 Tractament de les indemnitzacions per raó de servei
1.- Per tot l'exercici 2020 s’aplicaran les indemnitzacions per raó de servei tal com
es preveu en el Real Decret 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del
servei, o la legislació vigent en cada moment i conforme a les regles contingudes en
els apartats següents, llevat que en la resolució d'autorització de sortida de càrrecs
electes hi figuri autorització a favor de funcionaris que acompanyin al mateix. En
aquest cas el càlcul d'indemnització es farà pel Grup I.
2.- Els funcionaris al servei de l’Ajuntament es podran allotjar en hotels classificats
turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret d’autorització
de sortida.
3.- Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació es regiran
pels següents criteris:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l’Alcaldia-Presidència
i resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses
efectuades prèvia justificació de les mateixes o, alternativament aquests es
podran acollir al sistema d’indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real
Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles
de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per
viatge autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà de justificant.
En altres casos de dificultats de justificació, s’haurà d’emetre informe que,
avaluat per la Unitat Fiscal, podrà restrictivament ser admès, sense perjudici
del que resulti del control financer d’aquestes despeses, si estan sotmeses a
fiscalització prèvia limitada.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà les seves
dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l’apartat 1.
5.- Els consells d'administració de les societats privades municipals, fixaran, en cas
necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus membres per assistència
efectiva als esmentats consells, amb les limitacions establertes, en aquesta matèria,
pel Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6.- Els criteris per a altres tipus d’indemnitzacions seran els següents:
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a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l’exercici 2020
en 66,00 euros pels presidents i en 42,00 euros per la resta de membres per
assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l’article 28.1 del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se,
en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
b) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o
auxiliars dels representants municipals en els consells escolars queden
fixades per l’exercici 2020 en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se
el que preveu l’article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits
previstos en l’article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s’efectuarà mitjançant certificació de
l’assistència a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o,
per defecte, mitjançant declaració del tinent d’alcalde, regidor delegat de
districte o coordinador, director de serveis/cap de serveis de l’àrea de la que
depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3, solament
es faran efectives quan hi hagi decret d’Alcaldia o del/de la tinent d’alcalde o del/ de
la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s’autoritzi la sortida, punt de destinació i
duració de l’autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de
les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d’aquesta Administració de vehicle propi
dins dels límits de l’àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador
de l’àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d’aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran
pel pagament de les indemnitzacions.
11.2 Normes de gestió dels crèdits del capítol 1
1.- La gestió i tramitació de documents comptables corresponents a despeses de
personal seran gestionats, independentment de la classificació orgànica que
informa sobre qui gasta, pel Servei de Planificació i Desenvolupament de Recursos
Humans.
2.- Durant el mes de gener següent al començament de l’exercici i abans de fer
efectiva la primera nòmina de l’any, el Servei de Planificació i Desenvolupament de
Recursos Humans remetrà al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els
documents comptables "RC / AD", elaborats i quantificats segons la classificació de
l’Annex de personal aprovat amb el Pressupost, d’acord amb la plantilla i la relació

…/…

100

valorada de llocs de treball, per l’import corresponent als llocs de treball
efectivament ocupats.
3.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si són conegudes, es
tramitarà el document "RC / AD" corresponent i AD/ en el seu cas, a partir dels
actes administratius corresponents.
4.- Els assentaments derivats d’aquest document s’introduiran en el sistema de
gestió comptable.
5.- Les altes en la plantilla, aprovació d’increments retributius i el nomenament de
funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de
successius documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant
l’exercici i si els seus extrems s’allarguen a exercicis successius, pels contractes
pels que no estigui prevista la dotació de la plaça a la plantilla, es formalitzarà
també el document comptable d’exercicis futurs.
6.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina
mensual, on constarà la diligència del Cap de Servei d’Administració de Recursos
Humans i Prevenció Laboral acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els
serveis durant el període corresponent. En un document addicional a la nòmina s’ha
de fer constar la relació de les incidències existents respecte la nòmina del mes
anterior.
7.- Les contractacions de personal temporal no previstes al pressupost inicial
podran formalitzar-se amb un document comptable de reserva de crèdit RC
provisional a l’aplicació pressupostària general de substitucions, de forma que
posteriorment es tramitarà modificació de pressupostos amb l’anul·lació d’aquests
documents RC provisionals i es realitzaran els documents RC a les aplicacions
corresponents al programa i aplicació econòmica correcte d’imputació de l’obligació.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents
i de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les transferències de
capital d’altres ens o crèdits per operacions corrents derivats de transferències o
subvencions finalistes, de naturalesa corrent solament podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim establert pe Reial decret legislatiu 5/2015 de15
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(EBEP).
2.- L’òrgan competent per la contractació de personal contingut en l’apartat anterior
serà de la Junta de Govern Local, llevat de delegació expressa en els tinents
d’alcalde i regidors de Govern.
3.- Els contractes hauran de formalitzar-se segons les prescripcions del text refós
de la Llei de l’estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 23 d’octubre, o de l’EBEP, segons s’escaigui.
Els incompliments de les obligacions formals imposades per la legislació laboral
vigent, així com l’assignació del personal contractat per funcions diferents de les
que es determinin en els contractes, dels que se’n pogués derivar drets de fixesa
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pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sense perjudici de les responsabilitats contingudes en la
Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria (LGP).
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 06 “Equitat, drets socials i
recursos humans”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per
raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei d’aquest ajuntament.
2.- L’increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d’un
expedient de Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat
per baixa de crèdits.

TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L’import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, inclosa la societat
privada municipal, en el decurs de l'exercici de 2020, es regiran per l’article 49 de la
TRLRHL i la resta de normativa de referència.
Article 15è.- Comissions
1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a
percebre per la Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit en virtut
dels avals que es puguin prestar en aplicació de l’article anterior.
2.- Les comissions que es derivin de la formalització d’avals aniran a càrrec del
beneficiari. Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la
formalització del crèdit avalat, aplicant-se l’ingrés al concepte pressupostari
específic i, en el cas que s’assegurés el principal avalat, l’ingrés podrà ser objecte
d’un expedient de modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat.

CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S’autoritza per l’exercici de 2020 un endeutament màxim per operacions a curt
termini, en la seva modalitat d'operacions de tresoreria, del percentatge màxim que
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per a aquests tipus d’operacions fixa l’article 51 TRLRHL les quals hauran de reunir
els requisits que per a aquests tipus d’operacions estableix l’esmentada llei.
2.- Qualsevol operació d’endeutament a curt termini, en la seva modalitat
d’operacions de tresoreria, que s’efectuï per la societat privada municipal, haurà de
ser autoritzada prèviament pel Ple de l’ajuntament.
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S’autoritza la persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda perquè durant l’exercici procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31
de desembre de 2019 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la
d’estabilitat pressupostària. L’expedient o expedients que se’n puguin derivar
hauran de ser aprovats pel Ple de l’ajuntament amb els requisits que, per aquests
tipus d’operacions financeres, estableix el TRLRHL.
2.- Les operacions de crèdit a llarg termini que es puguin concertar durant l’exercici
restaran subjectes al que disposi la normativa vigent i la LGP.
3.- Qualsevol operació d’endeutament a llarg termini per atendre el finançament
dels estats de dotacions per operacions de capital de les societats privades
municipals, s’hauran d'autoritzar prèviament pel Ple de l’ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.-La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per a resoldre l’alineació del
Patrimoni Municipal del Sòl, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del
TRLCSP. La tramitació del procediment d’alienació s’haurà de tramitar previ
l’expedient administratiu que acrediti l’oportunitat, conveniència i la finalitat de
conformitat amb el destí previst per aquest Patrimoni en la legislació urbanística.
Serà necessari en el supòsit previst a l’art. 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
la prèvia autorització del Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2.-Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a
qualsevol de les finalitats previstes en l’article 160.5 del Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i a
l’article 224 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
3.- Excepcionalment, d’acord amb els requisits o condicions establerts en l’article
52.5 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, es podrà destinar a reduir deute
comercial i financer.
Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Les inversions finançades originàriament per l’Ajuntament que fetes
originàriament per aquesta Administració, procedeixin de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, es destinaran a l’amortització de capital viu que té aquesta Administració
pels diferents préstecs concertats.
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2.- El concepte d’ingressos que nodreix l’estat de despeses es troba pressupostat i
codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D’entitats locals”
concepte 764 “D’Àrees metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament inversions
de capital de l’Àrea Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l’exercici de 2020 podran nodrir,
en l’excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el capítol IX “Passius
financers” de l’estat de despeses.

TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de
despesa i liquidació del compromís d'obligacions.
1.- Els/les Tinents/es d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de
districte estan facultats per a l’aprovació dels actes d’autorització i de compromisos
de despesa derivats de les facultats inherents a les delegacions aprovades pel
Decret de l’Alcaldia núm. 5703/2019, de 17 de juny, així com de les aprovades per
acord núm. 641 de la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2019, o aquelles
resolucions o acords que els substitueixin.
2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d’autorització i disposició de
despeses en aquelles matèries de la seva competència, que no hagin estat objecte
de delegació, d’acord amb l’article 127.1 de la Llei 7/1985, de 02/04, Reguladora de
les Bases del Règim Local i les seves modificacions posteriors, així com en les
derivades de les competències delegades de l’Alcaldia aprovades pel Decret
5701/2019 de 17 de juny de 2019, o resolució que el substitueixi.
3.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors, l’autorització i
compromís de despeses correspondrà a l’Alcaldia, a la Junta de Govern Local o al
Ple de l’ajuntament, d’acord a les competències que es disposen respectivament en
els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de la LRBRL.
4. En els documents comptables de compromisos de despesa serà necessari la
signatura de l’alcalde/essa o dels/de les tinents d’alcalde i regidors/res
presidents/tes de districte en qui s’hagi delegat, excepte si existeix acord exprés de
l’òrgan competent on s’aprovi la despesa.
5.-De conformitat amb el que preveu el Decret 5703/2019, de 17 de juny els actes
de reconeixement i liquidació d’obligacions, regulats a l’article 185.2 del TRLRHL en
l’àmbit de les matèries assignades a les àrees o regidories de govern seran
competència dels/les tinents/es d’alcalde i regidors/es de govern, i en el seu defecte
de la persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
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6.- Les certificacions d’obres, de serveis i de subministraments que s’esmenten en
els apartats anteriors, seran expedides informàticament en el model normalitzat, per
la direcció tècnica de cadascuna d’elles amb el vistiplau del gerent, coordinador
d’àrea, director/cap de serveis. En les esmentades certificacions hi constarà, si fa el
cas, la signatura de l’adjudicatari i s’haurà d’acompanyar de la relació valorada i de
la factura expedida pel mateix.
Per procedir a l’aprovació de l’obligació es farà constar en la factura corresponent a
contractes administratius regulats en la Llei de Contractes, expressament, que
s’acredita la conformitat amb el disposat en el contracte dels bens lliurats o serveis
prestats, incorporant-se a la factura el següent literal:
“Havent-se proposat la Unitat corresponent a aquesta secció la necessitat de
l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Es recepciona de conformitat
en preus i quantitats indicades d’acord amb el contracte dels béns lliurats i serveis
prestats especificat a l’art. 198.4 de la LCSP. L’Hospitalet de Llobregat, a ..... El
Cap de Secció.- Signat .... – Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
Servei.- Signat...”
Qualsevol document comptable que es tramiti com a reconeixement d’obligacions i
comporti moviment de fons amb pagaments o reposició de fons de caixa fixa
requerirà la signatura de l’òrgan competent per la seva aprovació.
7.- L’ordenació de pagaments d’acord amb el Decret de l’Alcaldia núm. 5703/2019,
de 17 de juny, serà competència de la persona titular de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, i la seva corresponent fiscalització formal
s'efectuarà en base a les factures i certificacions integrades en el document de
gestió comptable en fase “O”.
8.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els actes
d’autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de despesa i
ordenació de pagaments, així com els seus negatius (/), s’ajustaran al que disposa
la Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressupost de despesa
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003 o aquelles
que en el seu cas es dictin als efectes de desenvolupament o regulació
complementària.
9.- Totes les factures que acompanyin l’aprovació de reconeixement d’obligacions
reconegudes hauran de complir els requisits aprovats per la normativa especifica de
facturació i facturació electrònica i en concret el seu contingut i expedició ha de
complir el RD 1619/2012, de 30 de novembre. Aquestes factures seran
conformades pel responsable corresponent i han de contenir el codi DIR regulat a
l’ordre HAP/492/2014. No s’acceptaran factures en les que no s’incorpori el detall
dels serveis facturats amb referència a l’expedient de contractació que li adjudica el
servei o número de document comptable AD del contracte i no es detallin els
serveis unitaris (amb número d’hores i preu hora etc.) i preus unitaris que permeten
arribar a l’import de facturació.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
1.- A l’inici de l’exercici 2020, es tramitaran documents RC per import total de la
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dotació pressupostària, en les aplicacions pressupostàries corresponents a
despeses de gestió centralitzada, següents:










Arrendaments edificis i altres construccions (partida 202.00.00)
Arrendaments edificis i altres construccions - Pàrquings (partida 202.00.01)
Energia elèctrica (partida 221.00.00)
Gas (partida 221.02.00)
Aigua (partida 221.01.00)
Comunicacions telemàtiques (partida 222.00.00)
Neteja (partida 227.00.00)
Seguretat (partida 227.01.00)
Controladors (partida 227.01.01)

Així mateix s’emetran documents AD per les despeses que bé per tractar-se de
despeses plurianuals, bé per tractar-se de despeses de tramitació anticipada,
haguessin estat compromeses amb càrrec a aquest exercici.
2.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, D, AD) com en la de liquidació del
compromís de despeses (O) i la de pagament ordenat (P), s'ajustarà en tot moment
a les normatives aprovades pel Ple de l’ajuntament: la de data 18/09/2002, sota la
denominació de “Instrucció reguladora dels Pagaments a justificar”; la de data
18/09/2002, sota la denominació “Instrucció reguladora de les bestretes de caixa
fixa”; la de data 16/09/2003, sota la denominació “Instrucció de comptabilitat dels
centres gestors del pressuposts de despeses”; i la de data 04/11/2003, sota la
denominació “Instrucció de comptabilitat per a la central comptable”.
3.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes d'autorització,
compromís de despeses i liquidació de compromís de despeses; sense perjudici de
la seva aprovació per l'òrgan corresponent, es consideraran competents per a la
seva gestió, els/les gerents/es, coordinadors/es d’Àrea, directors/es o caps de
servei o caps de secció/responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi
hagi funcionaris del nivell esmentat, ho determinarà el/la Tinent d’alcaldia
responsable de la secció pressupostària.
4.- L’aprovació de documents “ADO” i “O”, que es tramitin en ferm a partir d’un
contracte o acte administratiu (consums, factures de servei i inversions,
indemnitzacions, despeses bancàries...) es formalitzaran mitjançant Resolució del
Tinent d’Alcalde de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda que acumuli tots
aquests documents, prèviament al seu pagament. Els documents “ADOJ” per
despeses d’ajuts a famílies i atenció primària es formalitzarà així mateix en una
Resolució del Tinent d’alcalde d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
5.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, la Tinença
d’alcaldia responsable de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda emetrà una
resolució o vàries resolucions on es recullin tots els altres actes comptabilitzats
dictats per l’alcaldia, tinents/es d’alcaldia o regidors/es de govern i regidors/es
presidents/es de districte en exercici de les respectives facultats delegades
prèviament signades en els documents comptables corresponents, per tal de
formalitzar la seva inscripció en el llibre de Resolucions. En tot cas es recollirà
separadament les despeses de contractes menors en que el sistema de pagament
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utilitzat sigui el de bestretes de caixa fixa.
Article 22è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents i ajudes socials.
1.- La concessió de subvencions per part d’aquesta Administració Municipal queda
sotmesa a la incoació de l’oportú expedient que es tramitarà de conformitat amb la
normativa general aprovada pel Ple de l’Ajuntament. La incoació d’expedient de
reintegrament contindrà les prevencions de la Llei General de Subvencions i
l’Ordenança reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en data 24/11/2004 i les bases de la convocatòria.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els convenis
que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de concessió directa,
o l’acord de concessió de les subvencions especificaran, als efectes de la
justificació de les subvencions, a més de la quantia de la subvenció concedida,
l’import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de les
justificacions a l’òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d’acord amb els articles 42,
43 i 49 de la Llei General de Subvencions, s’iniciarà per part dels òrgans gestors,
d’ofici o a resultes del control financer efectuat per la Intervenció General quan els
beneficiaris hagin incomplert les obligacions establertes en la concessió, hagi
transcorregut el termini atorgat per la presentació de la justificació o aquesta sigui
incorrecta.
En els expedients de concessió de subvencions els ens gestors incorporaran un
informe en el que es faci constar que el beneficiari ha aplicat correctament els fons
percebuts de les subvencions d’exercicis anteriors i estan correctament justificats,
d’acord amb el que estableixen els article 91 i 92 del RD 887/2006,de 21 de juliol,
pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per concurrència competitiva es
resoldran en una única proposta de resolució d’acord amb l’art.25.3 LGS, tret de
que en les bases s’estableixi un altre termini de resolució extraordinari.
D’acord amb els articles 16 i 21 de l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, els òrgans
competents per la concessió de subvencions seran:
a. Fins a 5.000,00 euros, els/les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i
Presidents/es de districte, llevat de les plurianuals que seran aprovades per
la Junta de Govern Local de conformitat amb l’acord de JGL de 26 de juny
de 2019 (BOP del 5 de juliol del 2019).
b. Per imports entre 5.000,01 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern
Local, incloses les de caràcter plurianual.
c. Per imports superiors a 240.000,00 euros o aquells que siguin
complementaris o addicionals a d’altres i que superin la xifra anyal de
240.000,00 euros, seran sotmesos a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
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2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a 600,00 euros
queda sotmès al règim de control financer per aplicació de l’article 214.2.d)
TRLRHL en relació a l’article en el termes i condicions que, en aquesta matèria,
preveu la Llei General de Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per import inferior a 600,00 euros
podran sotmetre’s a control financer a petició de la Intervenció General d’aquesta
Administració. L’exercici del control financer es farà en la seva modalitat de
“Certificació Auditora”, en els termes que preveu la disposició addicional primera
d’aquesta Bases d’execució.
3.- La justificació dels documents de gestió comptable per part de les diferents
àrees que composen aquesta Administració Municipal referida a subvencions,
s’efectuarà davant la Intervenció General de la següent manera:
a. Quan es tracti de documents en fase d’autorització i compromís de
despesa, s’adjuntarà el corresponent acord de concessió.
b. Quan es tracti de documents en fase de liquidació de compromís de
despeses, es farà referència en el literal de lliure utilització del
document en fase “O” a la resolució administrativa de concessió de la
subvenció, i,
c. Quan es tracti de documents en fase d’autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa, s’adjuntarà el
corresponent acord de concessió.
4.- Qualsevol documentació justificativa, factura o altre document jurídic de
justificació de despesa, de les subvencions atorgades per l’ajuntament haurà de
contenir el segell de l’ajuntament o “estampillat” en l’original on es faci constar que:
“El document presentat es justificatiu de la Subvenció atorgada per l’Ajuntament
d’Hospitalet de Llobregat corresponent a la subvenció de l’expedient núm.XXX, de
l’exercici XXX i en un percentatge del XXX”.
5.- Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament seran objecte de
l’aprovació del conveni regulador corresponent i la seva comprovació material i
justificació queda sotmesa als mateixos requisits de les subvencions no
nominatives, havent-se de justificar els documents de gestió comptable en fase
d’autorització, compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa on es
faci constar que la mateixa es troba dotada pressupostàriament de forma
nominativa i amb l’aprovació del conveni esmentat.
6.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les bases particulars per a la concessió
de subvencions, així com per adoptar l’acord d’obertura de termini de presentació
de sol·licituds, serà la Junta de Govern Local, qualsevol que sigui l’òrgan competent
per a la concessió de la subvenció; sent la corresponent Àrea gestora l’òrgan
competent per a la tramitació.
7.- Només es podran tramitar subvencions de caràcter anticipat, si corresponen a
convocatòries de subvencions subjectes a règim de concessió per concurrència
competitiva, en els que s’haurà de fer constar el condicionament d’existència de
crèdit en el moment del seu atorgament en els termes regulats en l’art. 56.1 i 2 i a
l'art. 57 del reglament de la Llei general de subvencions. No es podran tramitar
subvencions nominatives de caràcter anticipat amb incidència en exercicis futurs.
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8.- Per la tramitació comptable dels acords que resolguin en el mateix acte
l’atorgament de subvencions i bestreta, s’utilitzarà un document comptable en fase
DO (Disposició i obligació), al que caldrà adjuntar el corresponen acte administratiu.
9.- Totes les ajudes socials per necessitats peremptòries es tramitaran pel sistema
de pagament a justificar a partir d’un acord administratiu inicial. Sobre aquest import
s’atorgaran ajudes que han d’estar justificades amb els corresponents informes
tècnics en aplicació dels criteris aprovats per l’ajuntament i l’informe tècnic
corresponent. Amb posterioritat la intervenció realitzarà el control financer on es
comprovarà la justificació i atorgament adequat amb la normativa vigent.
Article 23è.- Normes especials pels actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d’expedients de despesa i tramitació de documentació comptable
amb càrrec a les dotacions pressupostàries per operacions de capital seguiran la
normativa prevista en les normes generals i especials per a actes d’autorització,
compromís de despesa i liquidació del compromís de despesa especificades en els
articles 20 al 22 de les presents Bases d'execució.
2.- Malgrat el que s’esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte de
compromís de despesa fins que no s’hagin aprovat definitivament els projectes
tècnics que hauran de servir de base als expedients de despesa i no es disposi de
finançament efectiu en l’estat d’ingressos. La intervenció podrà realitzar a aquest
efectes documents provisionals que determinin la no disponibilitat temporal i
impossibilitin l’aplicació pressupostària en les despeses finançades per aquestes
operacions.
3.- Tots els expedients de despesa finançats amb operacions de capital hauran de
tramitar-se mitjançant projecte de finançament afectat, amb el contingut que
s’especifiqui en les instruccions relatives a aquestes despeses.
Article 24è.- Normes especials per a despeses de gestió centralitzada.
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de
telecomunicacions, les de neteja de les dependències municipals i les de lloguers
d’edificis, locals i aparcaments, seran imputades a les partides de les classificacions
orgàniques de les corresponents seccions pressupostaries que gasten, sense
perjudici de que es gestionin i tramitin de forma centralitzada pel Servei
d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el Servei de Serveis
Generals, Logística i Compres i el Servei de Contractació i Patrimoni de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda. Aquestes despeses seran autoritzades
per la persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
2.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de les
dependències municipals d’aigua, gas i energia elèctrica, seran imputades a les
partides de les classificacions orgàniques de les corresponents seccions
pressupostaries que gasten, sense perjudici de que es gestionin i tramitin de forma
centralitzada per la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat. Aquestes despeses seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
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3.- Les despeses de seguretat i controladors previstes en les diferents seccions
pressupostàries seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Convivència i
Seguretat.
4.- Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions
dels diferents serveis de la corporació prèviament a la seva gestió i tramitació seran
autoritzades i supervisades per l’Alcaldia (excepte els anuncis oficials de caràcter
administratiu, que no comportin aplicació d’imatge corporativa), en aplicació del
Manual d’Imatge Corporativa, aprovat pel Ple en data 27 d’octubre de 2009. A títol
d’enumeració no limitatiu, s’inclouen dins d’aquestes despeses les següents:









Campanyes i accions de comunicació i utilització de la imatge
institucional per qualsevol mitjà.
Inserció d'espais publicitaris en mitjans escrits i audiovisuals.
Edició de llibres, revistes, publicacions, fulls informatius, butlletins,
fullets, cartells i altres materials, amb suport imprès, electrònic,
informàtic o qualsevol altre.
Senyalització i retolació.
Organització i muntatge d'esdeveniments institucionals.
Edició de vídeos, muntatges audiovisuals, CD, DVD, producció de
falques de ràdio o qualsevol altre material similar.
Implantació i desenvolupament de webs, microsites, app's, presència
a social media i en general màrqueting online i Comunicació 2.0.
Marxandatge o productes relatius a publicitat i promoció.

5.- Les despeses relatives a l’adquisició o dret d’ús de programes, material o
serveis informàtics incloent serveis relacionats amb les telecomunicacions, seran
autoritzades i supervisades pel servei d’Informàtica i Tecnologies de la Informació i
la Comunicació i requeriran un informe que estableixi la seva conformitat i
adequació als criteris generals aprovats per l’ajuntament i que validi el procediment
de contractació d’aquests.
A títol d’enumeració no limitatiu, s’inclouen dins d’aquestes despeses les següents:
 Compra o lloguer d’equips i serveis per a procés d’informació
(ordinadors, impressores, tauletes, portàtils, telèfons, servidors, ...).
 Adquisició o pagament per ús de programes informàtics (estàndard,
desenvolupament a mida, llicències d’ús, integració i adequació
d’eines de tercers).
 Desenvolupament i maquetació de Webs i aplicacions per a
dispositius mòbils i subscripcions a plataformes digitals.
 Qualsevol sistema o servei que comporti un manteniment o ús d’una
infraestructura o sistema d’informació.
6.- Les dotacions corresponents als conceptes d’atencions protocol·làries i
representatives, dietes i locomoció dels membres de govern, a excepció de les
despeses que corresponguin a l’alcaldessa, indemnitzacions per assistències a
sessions dels òrgans de la corporació municipal i aportacions a grups polítics;
recollides en el programa 9120 Presidència i Òrgans de Govern; es gestionaran i
tramitaran per la Direcció del Gabinet de l’Alcaldia.
7.- Les despeses d’inversions imputades a les seccions pressupostàries
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identificades amb la corresponent codificació orgànica, recollides en l’annex
d’inversions del Pressupost 2020, seran gestionades i autoritzades per l’òrgan
gestor especificat en dit annex.
8.- Per l’import de baixes que es produeixin en els procediments d’adjudicació de
contractes imputats als capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, la Intervenció
general comptabilitzarà una retenció de crèdit que s’identificarà mitjançant un
document comptable RC 104.
A aquests efectes l’Òrgan de Programació i Pressupostos remetrà a la Intervenció
general una petició formal amb la documentació de suport per a la comptabilització
de retenció de crèdit, el seu import i aplicació pressupostària.
L’anul·lació d’aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí
requeriran l’autorització del/a Titular de l’Òrgan de Programació i Pressupostos de
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
9.- Es donarà compliment a la confecció del document comptable RC en
l’adjudicació del contracte d’obres en l’estipulat en l’art. 242.4.i de la LCSP pel que
fa a l’increment del 10% derivat de l’excés de medicions, preus contradictoris que
no superin aquest 10% i no corresponguin a modificacions del projecte i altres
modificacions d’obligat compliment. Aquesta previsió es realitzarà de la següent
forma:


Si es preveu la liquidació del contracte en l’any en curs, en l’adjudicació
s’haurà de formalitzar document RC que doni cobertura pressupostària a
aquest 10%.



Si la liquidació del contracte es preveu en un any posterior al que es
formalitza l’adjudicació, s’haurà de formalitzar document RC de futurs,
que serà finançat mitjançant incorporació de crèdits afectats provinents
de projectes genèrics d’inversions i/o en el seu cas d’incorporació de
romanents per despeses generals provinents de la liquidació
pressupostària.

Aquestes quantitats corresponents a la “RC” que formalitza el 10% addicional,
excepcionalment, es podran anul·lar amb l’informe del director de l’obra que
justifiqui que no es preveu realitzar cap d’aquestes variacions, ni es necessitarà el
crèdit corresponent a aquest import addicional, sempre que aquest informe tingui el
vistiplau de la Intervenció General en quan a la viabilitat de la justificació.

CAPÍTOL SEGON
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 25è.- Gestió de la contractació
A. Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona i de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) són competència
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de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions, qualsevol que sigui
l’import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter plurianual,
l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de despeses
plurianuals. Correspon també a la Junta de Govern Local la contractació patrimonial
i la gestió, adquisició i alienació de patrimoni.
Les facultats anteriors s’exerciran d’acord amb el pressupost aprovat i el que
disposin les bases d’execució, així com l’aprovació de l’autorització i disposició de
despeses que d’aquestes se’n derivin.
2.- No obstant l’establert en l’apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm. 641 de 26 de juny
de 2019, en els Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents de districte els hi correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació
dels contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així
com l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions
derivades dels actes dictats en l’exercici d’aquesta delegació de conformitat
amb el que determina la legislació de contractes del sector públic.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l’aprovació de
l’expedient de contractació i l’adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes estratègics i Hisenda, els
actes d’impuls en la tramitació dels procediments de contractació municipals
no atribuïts a la resta de titulars de l’Àrea o de la Regidoria de Govern.
B. Gestió dels contractes menors
1.- La gestió dels contractes menors es durà a terme d’acord a les instruccions que
dicti la Junta de Govern Local a l’empara de les competències que com a òrgan de
contractació li atorga la Disposició addicional 2a. de la LCSP per als municipis de
gran població regulats al títol X de la LBRL i les previsions de l’art. 118 de la LCSP,
així com per les previsions de gestió pressupostària i de control regulades al
TRLHL, per les normes de desenvolupament i per les Instruccions dictades per la
Intervenció General. Actualment per acord de JGL a l’any 2018 es va aprovar la
Instrucció sobre els procediments i forma de pagament dels contractes menors
adaptats a la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. Aquesta
regulació de la contractació menor s’aplicarà fins que s’implanti plenament
l’expedient electrònic incardinat en el Sistema d’Informació Comptable.
2.- Les factures dels contractes menors amb valor estimat inferior a 5.000,00 euros
IVA apart es farà constar la diligència següent:
“Havent-se proposat la Unitat corresponent a aquesta secció la necessitat de
l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Es recepciona de conformitat
en preus i quantitats indicades d’acord amb el contracte dels béns lliurats i serveis
prestats especificat a l’art. 198.4 de la LCSP. L’Hospitalet de Llobregat, a ..... El Cap
de Secció.- Signat .... – Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
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Servei.- Signat...”.
3.- En els contractes menors amb valor estimat igual o superior a 5.000,00 euros
IVA apart i fins el límit establert per la normativa contractual per a la contractació
menor, l’òrgan gestor adjuntarà a l’expedient l’acreditació d’haver sol·licitat tres
ofertes a diferents licitadors, juntament amb les ofertes presentades per aquests
d’acord amb el model facilitat pel Servei de Contractació.
4.- Qualsevol tramitació d’un contracte menor en el que no s’hagi seguit la
tramitació aprovada per la Junta de Govern Local al respecte i pel qual s’hagi rebut
factura dels serveis, es tramitarà amb el corresponent informe d’omissió de
fiscalització i es procedirà a la seva convalidació si s’escau.
C. Encàrrecs efectuats a mitjans propis personificats
D’acord amb l’establert en l’article 32 de la LCSP, la Junta de Govern Local, en la
mateixa sessió en què s’aprovi l’encàrrec de l’execució d’un contracte de serveis a
l’empresa La Farga GEM., SA., aprovarà les tarifes provisionals que haurà d’abonar
a l’empresa en concepte de compensació per a la realització de les activitats
objecte de l’encàrrec, si no s’han determinat els criteris generals d’aplicació i càlcul
d’aquestes.
La quantia d’aquestes tarifes es fixarà atenent al cost efectiu suportat per l’empresa
per les activitats que es subcontractin amb empresaris particulars en els casos en
que aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar les tarifes a les activitats
subcontractades.
Per aquesta raó, no s’inclouran en el cost dels encàrrecs, despeses estructurals i/o
generals que provinguin d’un acord d’aprovació de prestació de serveis públics en
base a l’art. 85 de la LBRL, i previst per aquests serveis atès que s’entenen
imputats dins de l’acord o estudi econòmic que s’adjuntava a l’acord que justificava
la prestació per aquesta modalitat de gestió directa.
Les tarifes que es fixin pels encàrrecs realitzats en base a l’art. 32 de la LCSP,
poden incloure els costos directes següents:
a) El cost de contractacions expresses que La Farga GEM., SA., suporti per les
activitats, serveis, subministraments que contracti amb altres empreses.
b) El cost del personal directe de La Farga GEM., SA., que destini totalment o
parcialment la seva jornada a l’encàrrec efectuat per l’Ajuntament.
c) Altres despeses que es puguin imputar directa o indirectament i siguin
expressament necessàries per la realització de l’encàrrec i no estiguin
incloses en les despeses generals o d’estructures de altres serveis aprovats
en base a l’art. 85 de la LBRL.
Per l’aprovació de l’encàrrec caldrà adjuntar a la proposta d’acord, la relació del
cost efectiu de l’activitat o quantia de l’encàrrec total previst, tenint en compte que
d’acord amb el regulat en l’art. 32.7 de la LCSP l’import de les prestacions parcials
que el mitjà propi pugui contractar amb tercers, no pot d’excedir del 50% de la
quantia de l’encàrrec.
Per determinar les despeses totals recollides com cost efectiu de l’activitat o quantia
de l’encàrrec, es tindran en compte també, l’increment de despeses habituals com
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són subministraments, despeses de neteja i altres serveis que previstes inicialment
en l’estructura pròpia de l’empresa i que siguin suplementàries per l’activitat que
s’encomana. Aquests despeses no computaran dintre de les considerades auxiliars
en el límit del 50%. A aquest respecte caldrà aprovar prèviament, en unes
instruccions específiques, els criteris d’imputació de costos efectius i les tarifes que
l’Ajuntament retribuirà a l’empresa.
En cap cas es podrà imputar dins d’aquestes tarifes cap benefici industrial per
l’empresa, directe o indirecte, ni aplicar els preus privats existents de l’empresa
envers tercers.
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació administrativa, de revisió
d’ofici i de reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis tancats.
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre de procediment administratiu comú, de les administracions públiques,
podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent si es refereixen a contractes en
els que en el moment de la prestació no tènia dotat crèdit suficient en la
contractació i es van meritar en exercici anteriors. Aquests actes seran tramitats
pels serveis administratius de la mateixa, previ informe del titular de l’Assessoria
jurídica i de la Intervenció General. Aquests informes han de recollir, si s’escau, la
possible exigència de responsabilitats patrimonials.
2.- Correspondrà al Ple de l’Ajuntament els actes de conversió administrativa que
comportin un reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària en el moment de contraure l’obligació.
3.- De conformitat amb l’article 127.1.g) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, correspon a la Junta de Govern Local la competència per dictar actes de
conversió administrativa que comportin un reconeixement de crèdits, sempre que
existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l’obligació, d’acord amb
l’establert en el en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
4.- En els casos de nul·litat de Ple Dret de la contractació efectuada es seguirà
l’especificat a tal efecte en la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de
procediment administratiu, la llei d’Hisendes Local i l’art. 28 del RD 424/2017 de
Control Intern de les Entitats locals.
5.- Es considerarà reconeixement extrajudicial de crèdits els reconeguts provinents
d’anys anteriors o inclosos en el compte “413” de la comptabilitat, pels quals no
existia acte administratiu d’autorització en l’any corresponent, sense perjudici que
prèviament o en el mateix acte, es declari la nul·litat o l’anul·labilitat i convalidació
de l’acte. Aquelles altres despeses que sorgeixin amb posterioritat a la liquidació on
es determina el compte “413” i corresponguin a anys anteriors també es
consideraran extrajudicials de crèdits. Per les despeses que en el moment de la
seva execució no existia crèdit a les aplicacions pressupostàries corresponents,
l’òrgan competent per la seva aprovació serà el Ple municipal. Pels expedients en
els quals existia crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents, l’òrgan
competent serà la Junta de Govern Local.
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CAPÍTOL TERCER
La caixa fixa i els pagaments a justificar
Article 27è.- Regulació per la tramitació i gestió de caixa fixa i despeses a
justificar
1.- La persona titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda podrà
exceptuar, mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció
General, que determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema
de bestretes de caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
2.- Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de caixa
fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta
Administració i que no poden superar el % dels crèdits dotats inicialment al capítol II
de cada secció pressupostària, que es determinin en les instruccions reguladores
de la caixa fixa, no es tindran en compte aquells crèdits que, per aplicació de
l’article 24 d’aquestes Bases, hagin d’operar sota el sistema de gestió centralitzada.
El límit quantitatiu percentual no serà d’aplicació per l’habilitació de l’Àrea
d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social en la que es tindrà en compte per
al càlcul inicial la incorporació de romanents.
3.- No obstant l’anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de caixa fixa,
regulades al paràgraf segon, es podrà modificar una sola vegada, durant l’exercici
pressupostari, a partir de 30 de juny de cada any, afegint-li a la base de càlcul inicial
l’import dels crèdits que s’hagin generat quan l’habilitació operi habitualment amb
programes que tinguin despeses amb finançament afectat. No obstant l‘anterior, la
modificació requerirà l’informe favorable de la Tresoreria General en el que es
delimiti que l’augment no va en detriment de la liquiditat del sistema.
4.- La regulació i desenvolupament de la gestió i tramitació de caixa fixa es
realitzarà mitjançant Instrucció específica que serà aprovada per Junta de Govern
Local en compliment de les competències assignades en l’art. 127.1g de la Llei de
Bases de Règim local.

CAPÍTOL QUART
Especificitats del règim comptable i de control intern aplicables a les
despeses plurianuals i a les despeses de tramitació anticipada.
Article 28è.- Objecte
És objecte d’aquest capítol de les bases d’execució:
1.- Establir les especialitats que s’han de contemplar els plecs de clàusules
administratives particulars, adjudicacions, pròrrogues i modificacions de contractes,
convocatòries i/o convenis reguladors de les subvencions a concedir per aquesta
Administració i altres expedients de tramitació anticipada en matèria pressupostària
i de control intern.
2.- Determinar els requeriments per a la confecció dels documents comptables
imputables a exercicis posteriors corresponents a despesa plurianual ja que afecten
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a varis exercicis pressupostaris i /o anticipada.
Article 29è.- Expedients de despeses de tramitació anticipada.
Es podran tramitar anticipadament els següents expedients de despeses, els quals
poden tenir també la naturalesa de plurianuals si l’execució s’estén a exercicis
posteriors.
1.- Expedients de contractació. L’article 117.2 i la disposició addicional tercera de
la LCSP senyalen que els expedients de contractació es podran adjudicar encara
que la seva execució, tant si es realitza en una o vàries anualitats, s’iniciï en
l’exercici següent.
2.- Expedients de subvencions de concurrència competitiva. L’article 56 del
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament que
desenvolupa la Llei 38/2003, general de subvencions, la convocatòria de
subvencions es podrà aprovar en un exercici pressupostari anterior a aquell en que
hagi de resoldre’s la mateixa, sempre que l’execució de la despesa es realitzi en la
mateixa anualitat en que es produeix la concessió d’acord amb els requisits i
condicions establertes en aquest article.
No està prevista en la Normativa vigent, la tramitació anticipada en les subvencions
nominatives. D’acord amb el que regula la Circular 9/2013, de 18 d’octubre de la
IGAE.
3.- Expedients de convenis i encomanes de gestió regulats a la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
Article 30è.- Despeses plurianuals
1.- Són despeses plurianuals aquelles per les que s’iniciï l’execució dins el propi
exercici corrent i estenguin els seus efectes econòmics a exercicis posteriors.
L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Tots els acords que incorporin compromisos de despesa en exercicis futurs
(nomenaments, contractacions, convenis, et...) s’hauran d’acompanyar del seu
document comptable de futurs escaient, per l’import corresponent.
S’exceptuen d’aquesta obligació:
a) El nomenament interí o de carrera i la contractació de personal temporal o
fixa, sempre que la plaça estigui prevista i dotada a la plantilla a l’inici d’any.
b) Les despeses derivades d’inversions per les quals s’hagi creat el projecte
amb finançament afectat i s’hagi dotat la totalitat de la despesa plurianual
que es preveu comprometre i el seu finançament afectat sigui executiu. En
el cas que en exercicis futurs existeixi finançament pel propi ajuntament el
document RC de futurs serà únicament el corresponent a aquest import.
Una mateixa inversió no podrà ser formalitzada en dos projectes diferents.
2.- Es podran adquirir compromisos per despeses que hagin d'estendre’s a
exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï
en el propi exercici i que, a més, es trobin en algun dels casos següents:
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a) Inversions i transferències de capital.
b) Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria, d’assistència
tècnica i científica, de prestació de serveis, d'execució d'obres de manteniment i
d’arrendament d’equips no habituals de les entitats locals, sotmesos a la LCSP i
altres normes de contractació, que no puguin ser estipulats o resultin antieconòmics
per un any.
c) Arrendaments de béns immobles.
d) Càrregues financeres dels deutes de l’entitat local i dels seus organismes
autònoms.
e) Transferències corrents que es derivin de convenis subscrits per les corporacions
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre.
Segons l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) s’han
de complir les següents limitacions:
a.

Limitacions temporals i tipus de despeses als que afecta la limitació

Límit temporal

Tipus de despesa

Període màxim 4 −
anys
−
−
−

b.

Inversions reals
Transferències de capital
Transferències corrents que derivin de convenis subscrits
per l’Ajuntament amb altres entitats públiques o privades
sense afany de lucre.
Contractes de subministraments, serveis, execució d’obres
de manteniment i arrendaments d’equipaments no
habituals.

Límits percentuals d’execució en les despeses plurianuals

Tipus de despesa
% anual d’execució
− Inversions reals.
− Els imports de cada any no
− Transferències de capital.
podran superar, en referència a
− Transferències corrents que derivin de
l’import destinat en l’exercici
convenis subscrits per l’Ajuntament amb
pressupostari:
altres entitats públiques o privades − El 70% en l’exercici immediat
sense afany de lucre.
següent.
− El 60% en el segon exercici.
− El 50% en els exercicis tercer i
quart.
c.

Òrgans competents per la modificació dels límits de les anualitats i els
percentatges

Correspondrà a la Junta de Govern Local modificar, ampliar el nombre d’anualitats i
elevar els percentatges establerts en els apartats a i b respectivament i en
compliment de l’excepció que atribueix al Ple l’art. 174.5 del TRLHL, d’acord amb
l’art. 127.1.g del TRLHL i la DA3 de la LCSP, que s’especifica per municipis de gran
població.
3.- Els compromisos als que es refereix l’apartat 2 d’aquest article hauran de ser
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objecte d’adequada i independent comptabilització i d’acord amb les instruccions
que es dictin al respecte.
4.- Totes les despeses plurianuals que derivin d’un mateix expedient de
contractació i estiguin relacionades amb un projecte amb finançament afectat
hauran de tenir el mateix projecte o subprojecte d’aplicació en totes les seves
imputacions i ha de mantenir-se durant tots els anys d’execució. Una mateixa
contractació per un mateix concepte i unitat funcional, no podrà ser aplicat a dos
projectes diferents.
Article 31è.- Expedició i tramitació dels documents comptables d’expedients
de tramitació anticipada i/o de despeses plurianuals.
− Despeses imputables al pressupost de l’exercici en el qual es tramita
l’expedient.
La confecció i tramitació dels document comptables: RC “Retenció de
crèdit”, A “Autorització de despesa”, D “Disposició de despesa”, o, si
s’escau, d’ AD “Autorització i Disposició de despesa” seguirà la tramitació
habitual de la resta de les despeses.
− Despeses imputables a pressupostos d’exercicis futurs/posteriors.
L’expedició de documents d’exercicis futurs/posteriors s’efectuarà des de
l’opció del SIGP d’ “operacions de despesa de desconcentració” escollint
l’opció d’ “exercicis futurs” introduint el codi 10 que identifica les despeses
d’exercicis futurs, assignant l’aplicació pressupostària i l’import a cadascuna
de les anualitats corresponents.
El servei gestor competent per a la tramitació de la despesa expedirà i
remetrà al Servei de comptabilitat els següents documents comptables
d’exercicis futurs als efectes de la seva signatura:
Document RC “d’exercicis futurs”. Acompanyaran les propostes d’acord
abans de la seva aprovació. El document RC d’exercicis futurs emès per
servei gestor requerirà l’autorització prèvia del titular de l’Òrgan de
Programació i Pressupostos.
Adoptats els acords per l’òrgan competent en cadascuna de les fases del
corresponent expedient de despesa, confeccionarà els documents A de
“exercicis futurs”, D “de tramitació anticipada”, i en al cas d’acumulació de
fases d’aprovació i compromís de la despesa, expedirà el document “AD de
“exercicis futurs”.
La tramesa dels esmentats documents al servei de comptabilitat es farà
conjuntament per a totes les anualitats aprovades.
Per les despeses d’inversions amb finançament afectat, es podrà formalitzar
document comptable per la totalitat de la despesa en el moment d’aprovació, atès
que el finançament afectat permet la incorporació de la despesa i finançament en
exercicis posteriors.
Article 32è.- Especialitats a contemplar en els plecs de clàusules
administratives particulars, convocatòries reguladores de les subvencions en
concurrència competitiva a concedir per aquesta administració i altres
expedients de tramitació anticipada en matèria pressupostària i de control
intern.
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a. Despeses de tramitació anticipada d’expedients de contractació.
−

−

En el plec de clàusules administratives particulars hi constarà
expressament que l’adjudicació i formalització del contracte queda
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici
corresponent.
Al començament de cada exercici s’efectuaran les corresponents
imputacions comptables a partir dels documents de futurs tramitats. El
sistema d’informació comptable controlarà per als expedients de
contractació tramitats anticipadament que existeix crèdit adequat i
suficient en pressupost de l’exercici corrent. En el supòsit que no
existeixi crèdit adequat i suficient i, als efectes de la condició suspensiva
de l’apartat a) d’aquest article, el Servei de Comptabilitat ho comunicarà
als centres gestors i per la seva tramitació serà d’aplicació les
instruccions que es dictin a tal efecte i supletòriament el que disposa
l’article 47 i 47 bis de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
pressupostària.

b. Tramitació anticipada d’expedients de subvencions en concurrència
competitiva.
A l’expedient s’acreditarà amb un certificat emès per l’Òrgan de Programació i
Pressupostos en que consti que concorre alguna de les circumstàncies següents
previstes en els apartats a) i b) de l’article 56 del Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions:
a) Que existeixi normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura
pressupostària de la despesa de que es tracti en el pressupost general de
l’Ajuntament.
b) Que existeixi crèdit adequat i suficient en el projecte de pressupost general
de l’Ajuntament que hagi estat aprovat per la Junta de Govern Local,
corresponent a l’exercici següent en el que s’adquirirà el compromís de
despesa com a conseqüència de l’aprovació de la resolució de la concessió.
c. Tramitació anticipada d’altres despeses.
Es seguiran les previsions generals contingudes en aquestes bases i en les
instruccions o circulars dictades i aprovades per la tramitació anticipada i/o
plurianual de la despesa, i en el seu defecte l’art. 47 i 47 bis de la llei general
pressupostària.

CAPÍTOL CINQUÈ
Sistemes de control i fiscalització
Article 33è.- Control i fiscalització
1.

La Intervenció General d’aquesta Administració durà a terme la funció de
control intern respecte de la gestió econòmica de l’Ajuntament de
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l’Hospitalet de Llobregat i dels seus ens dependents, regulada en els articles
213 i següents del TRLRHL en les modalitats de funció interventora, funció
de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats que es
determinin reglamentàriament, inclosa i la funció de control d’eficàcia.
2.

S’aplicarà el Reial decret 424/2017 l’1 de juliol de 2019, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, i en allò
que no contradigui l’esmentada regulació, serà d’aplicació la Instrucció de
desenvolupant el règim de control intern, aprovada pel Ple de l’Ajuntament
de 19 de setembre de 1997 i la Instrucció reguladora en matèria de
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d’aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, aprovada per acord
del Ple d’1 de març de 1996 o altres instruccions que s’aprovin en
desenvolupament del control intern que substitueixin a les anteriors.

3.

Execució del Pla Anual de Control Financer de l’exercici 2020.
a. La Intervenció General, en tant que òrgan directiu responsable del
control intern presentarà, a efectes de coneixement del Ple de
l’Ajuntament, en el termini de tres mesos a partir de l’aprovació definitiva
del pressupost general per a 2020, el Pla Anual de Control Financer que
recollirà les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l’exercici 2020, adaptat a les prescripcions que disposa
el citat TRLRHL, en el Reial decret 424/2017 i en les instruccions de
control intern d’aquest Ajuntament, en els termes exposats a l’apartat 2
d’aquest article.
b. El Pla Anual de Control Financer determinarà l'abast i la forma
d'execució dels treballs de control permanent i d’auditoria pública,
l’assignació de treballs a auditors coadjuvants i el límit temporal
d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de desembre de
2020.
c. Control permanent. Restaran sotmesos a control permanent en els
termes i abast fixat en el Pla Anual de Control financer i en les
Instruccions de control intern a les que s’ha fet referència en l’apartat
anterior les verificacions i treballs següents:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Els ingressos sotmesos a pressa de raó comptable.
Les depeses i obligacions no sotmeses fiscalització prèvia o a
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
La verificació del compliment de la normativa i procediments
aplicables als aspectes de la gestió econòmica als que no
s’estigui sotmesos a la funció interventora.
El seguiment de l’execució pressupostària i verificació del
compliment dels objectius assignats.
La comprovació de la planificació, gestió i situació de la
tresoreria.
Les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local
atribuïdes a l’òrgan interventor.
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7.

8.

9.

Arrendaments d’edificis i altres construccions proporcionaran
una valoració de la seva racionalitat econòmic-financera i la
seva adequació als principis de bona gestió, amb la finalitat
de detectar possibles deficiències i proposar recomanacions
en ordre a la seva correcció.
La verificació, mitjançant tècniques d’auditoria, que les dades i
informació amb transcendència econòmica de l’Ajuntament de
l’Hospitalet facilitades pels òrgans gestors com a suport de la
informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat de
les operacions derivades de l’activitat econòmic-financera.
En especial es sotmetran a control financer:
- La justificació de les subvencions i ajuts atorgats per
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a càrrec del
pressupost de cada exercici.
- L’aplicació de les bestretes de caixa fixa i els pagaments
realitzats pel procediment de despeses a justificar.
- Les depeses derivades del contractares menors.
- Els serveis públics gestionats mitjançant, contractes de
concessió de serveis, contractes de serveis o directament
pels serveis municipals.
- Les nòmines del personal d'aquesta administració.
- Aquells altres que la Intervenció general consideri fruit de
les actuacions de fiscalització o de control efectuats
durant l'exercici.

d. Auditoria pública. L’Auditoria pública es durà a terme per part de la
Intervenció General, en la vessant d’auditoria de comptes en els ens
dependents següents:
a. La Fundació Arranz Bravo,
b. La Societat La Farga, gestió d’equipaments municipals SA, en tant no
estigui obligada a auditar-se d’acord amb la legislació mercantil.
Les entitats esmentades en els apartats a i b anteriors resten sotmeses,
a més de a l’auditoria de comptes, a l’auditoria de compliment i a
l’auditoria operativa, en els termes que ho prevegi el Pla Anual de
Control Financer.
En especial resten sotmeses a auditoria de compliment els encàrrecs de
gestió a ens instrumentals dependents.
e. En l’exercici del Control financer permanent s’utilitzaran les normes
d’auditoria del sector públic aprovades per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, d’acord amb les regles següents:
I. Quan en l’execució de les verificacions de control permanent
s’utilitzin procediments d’auditoria i no els hi sigui d’aplicació una
normativa específica.
II. En totes les actuacions d’auditoria pública. També s’aplicaran les
normes tècniques de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, en particular les que desenvolupen les normes d’auditoria
del sector públic referents als aspectes relatius a l’execució dels
treballs, elaboració, contingut i presentació dels informes, i
col·laboració d’altres auditors.

…/…

121

f.

El control financer permanent es dura a terme preferentment pel
personal de la Intervenció general, el qual podrà ser reforçat, en funció
de les necessitats pels serveis dels auditors inscrits al ROAC
adjudicataris del contracte de serveis d’auditoria vigent en qualitat de
coadjuvants.

Article 34è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa.
En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a justificar i
les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i control, a
l'acord del Ple de l’ajuntament de 18 de setembre de 2002.
No obstant l’anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de despeses
a justificar i bestretes de caixa fixa, s’ajustaran al que preveu l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprovà la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.

CAPÍTOL SISÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 35è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d’aquesta Administració es regirà pel que disposa la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre i addicionalment, per la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels centres gestors
del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la central comptable,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003. La
normativa comptable que regeixi per a l’Administració General de l’Estat tindrà
aplicació supletòria conforme el que disposa l’article 5 de la LRBRL, en aplicació de
l’article 4.1.a) de l’esmentat cos legal.
2.- La societat mercantil la Farga GEM, SA, i la Fundació Privada Arranz-Bravo de
capital íntegrament municipal es regiran pel Pla general de Comptabilitat de
l’empresa privada i les seves adaptacions sectorials. Aquestes dues entitats,
trimestralment, i en els primers 15 dies de cada trimestre vençut de l’exercici
comunicaran a la Intervenció General les projeccions de tancament.
Article 36è.- Tancament comptable.
Per l’exercici 2020, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions
tècniques reguladores de les operacions de tancament comptable de l’exercici de
2019 aprovades per resolució de la Intervenció General número 7939/2019, d’11
d’octubre, i de les quals se’n va donar compte a la Junta de Govern Local en sessió
de 23 d’octubre de 2019.
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TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres
ingressos.
Article 37è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits
incobrables i de les baixes en comptabilitat.
1.- Quan s’hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de forma
provisional i podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El deute
restarà definitivament extingit si no s’hagués rehabilitat en aquell termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a municipal conegui
de la seva procedència, proposarà a l’Òrgan de Gestió Tributària la seva aprovació i
rehabilitació. Aquest procediment es farà de forma mensual i procedirà l'expedició,
de carta de pagament individualitzada que es formalitzarà mitjançant el sistema de
contret per recaptat.
3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable solidari, els de
venciment posterior seran donats de baixa per referència a aquesta declaració.
4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació Executiva, un
registre associat al número d’identificació fiscal del subjecte passiu, als efectes de
poder controlar la situació d’insolvència declarada.
Article 38è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables.
La declaració de crèdit incobrable s’aprovarà per l’Òrgan de Gestió Tributària a
proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser
informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 39è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits
incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos: a)
Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés
de número d’identificació fiscal de l’obligat del pagament: justificació documentada
d’haver-se intentat l’embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats
financeres, fetes en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari,
justificació d’haver-se tramitat sol·licitud de localització del número d'identificació
fiscal; c) En cas de persones físiques: informe del Recaptador Municipal indicant
que l’embargament de salaris no ha estat possible o que l’import de l’expedient és
inferior a 60,00 euros; d) Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de
les actuacions realitzades no s’han localitzat altres béns embargables i realitzables.
2.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l’acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre i per import inferior a 150,00 euros: a)
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Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes carregats a l'executiva amb
posterioritat a l’1 de gener de l’any del que prescriuran els deutes, es formularà la
proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l’apartat 1); b) Quan el deutor
ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de gener: es formularà
la proposta de crèdits incobrables amb els requisits continguts al mateix apartat, al
que se li afegirà informe de l’Òrgan de gestió tributària que haurà de valorar i
justificar la conveniència d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de
gener de l’any següent dels que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per
l’Òrgan de Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades pel/per la
recaptador/a municipal.
3.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l’acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports entre 150,01 i 1.200,01 euros:
a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any en el que prescriuen els deutes, es formularà la proposta de crèdits
incobrables en els requisits de l’apartat 1), al que se li afegirà informe/diligència de
que l’obligat del pagament en l’impost sobre béns immobles no figura com a
subjecte passiu del mateix. Si fos subjecte passiu d’aquest impost, s’haurà
d’informar, per la Recaptació Executiva, sobre la no viabilitat de l’embargament dels
béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva poden considerar-se
desproporcionades en relació al deute que es persegueix; que el bé immoble no és
realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o d’escàs valor b) Quan el
deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l’1 de gener, es
formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l’apartat 2), a la
que se li afegirà informe de l’Òrgan de Gestió Tributària que haurà de valorar la
conveniència d’estendre la proposta als valors liquidats després de l’1 de gener de
l’any següent que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l’Òrgan de
Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a
municipal”.
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l’acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l’1 de
gener de l’any del que prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits
incobrables amb els requisits següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb
informe de que no figura com a subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles; 3)
Amb informe/certificat que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat
de L’Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d’aquest
impost, s’haurà d’informar, per l’Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
l’embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva
es poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix, que
el bé immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o
escàs, o que les càrregues preexistents que figurin en el Registre de la Propietat
siguin superiors al valor del bé immoble una vegada aplicat al valor cadastral el
coeficient multiplicador fixat a efectes de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. Per imports inferiors a
3.000,00 euros, no s’embargarà la vivenda habitual quan aquest sigui l’únic bé
immoble propietat del/de la deutor/a.

CAPÍTOL SEGON
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Ingressos tributaris
Article 40è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S’entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions
vigents en matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària (LGT) i el Reglament general de recaptació (RGR),
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, sens perjudici de la normativa
que en la matèria es trobi regulada en l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió,
inspecció tributària i recaptació dels tributs municipals.
2.- L’Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de 23 de setembre de 1998 en tant no es desenvolupi l’article 16 LGP,
tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s’entendrà
referida als impostos locals gestionats per l’esmentat òrgan. Aquestes mateixes
prevencions seran d’aplicació a les unitats administratives que gestionin preus
públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de “a ingressar” no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 41è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema de liquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla
la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 42è.- Sistema de declaracions auto liquidades.
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d’autoliquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que es
contempla a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, i es consideraran liquidacions
provisionals subjectes a comprovació per l’Òrgan de Gestió Tributària.
2.- Quan en l’ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s’entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s’eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la
notificació als contribuents, sens perjudici de les comprovacions que en aquesta
matèria haurà de fer l’Òrgan de Gestió Tributaria.
3.- Malgrat el que es disposa en els apartats anteriors, en el cas de llicències
d’obres majors el termini de sis mesos s’entendrà des de l’atorgament de la llicència
d’ocupació.
Article 43è.- Sistema d'ingressos sense contret previ.
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema d’ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria General d’aquesta
Administració (caixa provisional d’efectiu) o a les entitats financeres col·laboradores
d'aquesta Administració mitjançant els documents previstos en la Instrucció de
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comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió
de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que s’hauran de complimentar per aquest tipus d'ingrés,
hauran d’omplir-se per la Tresoreria General, sens perjudici de la seva comprovació
posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 44è.- Sistema de liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut.
1.- Els tributs municipals que es gestionin periòdicament mitjançant rebut, un cop
complimentat el tràmit d’aprovació, entraran en comptes mitjançant càrrega
informàtica un cop s’hagi efectuat la “presa de raó” pel Servei de Comptabilitat de la
Intervenció General i es tramitaran informàticament mitjançant els instruments de
cobrament que contempla la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General
aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Les liquidacions tributàries que es gestionin dins de l’exercici constituiran llistes
o padrons addicionals els quals un cop complimentat el tràmit d'aprovació, entraran
en comptes mitjançant càrrega informàtica addicional, un cop s’hagi efectuat la
“presa de raó” pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i no produiran
alta a la llista o padró que li correspongui fins a l’exercici següent en el que es
produí per primera vegada.
3.- Els períodes de cobrament de les llistes o padrons municipals s’ajustaran, per
l’exercici de 2020, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
del Tinent de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.

CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
Article 45è.- Normes generals sobre gestió i recaptació.
1.- S’entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus públics les
disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la LGT, així com
les que conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi
regulada a l’ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i
recaptació dels tributs municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran l’Ordre del Ministeri d’Economia i
Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP, tenint en
compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1 s'entendrà referida als
impostos locals gestionats per l'esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions
seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de “a ingressar” no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 46è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
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Declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut.
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari que es gestionin mitjançant
liquidacions de contret previ, ingrés directe, declaracions auto liquidades i
liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, s’ajustaran al que es disposa pels
ingressos tributaris.
2.- Les multes de qualsevol naturalesa que es derivin de la capacitat sancionadora
d’aquesta Administració, s’ajustaran en cada cas a la normativa que els hi sigui
aplicable, tenint en compte que no procedirà la seva entrada en comptes de forma
manual o informàtica fins que no es complimenti el seu registre de contrets i s'hagi
fet materialment la presa de raó pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció
General, tramitant-se informàticament els instruments de cobrament que es
contemplen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
3.- Els cànons derivats de l’execució de contractes, convenis o altres acords
jurídics, hauran de ser liquidats anualment d’acord amb el contracte o acord que els
reguli, dins de l’any que es meritin i a l’expedient de liquidació anual s’incorporarà la
liquidació provisional a notificar.
Article 47è.- Sistema d'ingressos sense contret previ.
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes de
qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d’ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació
oberts a cada secció pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de l’Àrea ............ Compte restringit de preus
públics i multes”, llevat que la Tresoreria General ordeni el seu ingrés a la caixa
provisional d’efectiu de la mateixa a través dels documents previstos en la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d’ingrés, hauran d’emplenar-se per
cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.

CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa
Article 48è.- Sistema d'ingressos de liquidacions de contret previ. Ingrés
directe i ingressos sense contret previ.
1.- Els ingressos de qualsevol naturalesa no contemplats en els articles anteriors i
que gestioni aquesta Administració mitjançant el sistema de liquidacions de contret
previ, ingrés directe i ingressos sense contret previ, hauran d’ingressar-se en la
Tresoreria General d'aquesta Administració (Caixa provisional d'efectiu) o en les
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entitats financeres que designi la Tresoreria General mitjançant els documents que
es preveuen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada
pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d’ingrés, hauran d’emplenar-se per
cada habilitació d’àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 49è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva de la participació en
els tributs de l’Estat.
1.- La devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments es podrà
realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la
improcedència de l’embargament. La justificació de les devolucions realitzades
s’incorporarà a les aplicacions periòdiques de cobraments que realitza la recaptació
executiva i constarà de la providència de la recaptació executiva i el justificant del
pagament realitzat.
2.- D’acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, a partir del mes de
gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors
derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat
corresponents als anys 2008 i 2009 s’efectuarà, mitjançant compensacions
mensuals que minoraran les entregues a compte mensuals les quals s’aplicaran als
conceptes d’ingressos corresponents.
Tanmateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades
liquidacions de la participació en els tributs de l’Estat corresponents als anys 2008 i
2009, es practicaran les anotacions comptables indicades per la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per
l’import de la devolució el corresponent passiu a curt i llarg termini i les seves
reclassificacions adients durant 120 mensualitats, d’acord amb el previst a la
disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
En l’apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s’informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels
ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l’Estat corresponents als anys 2008 i 2009.

TÍTOL SISÈ.
Obligacions de subministrament d’informació
Article 50è.- Compliment d’obligacions de subministrament d’informació.
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
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compliment a les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
LOEPSF, d’acord amb el que es preveu a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre i
els requeriments que al respecte pugui fer el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques. així com als requeriments, que en matèria comptable i de control facin
les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i per complimentar la informació
requerida per la Base Nacional de Subvencions.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d’informació previst en l’esmentada
Ordre HAP/2105/2012, tots els ens que tenen la consideració de sector públic
segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC), detallats en
l’article 1 d’aquestes bases presentaran, dins dels 10 primers dies de cada trimestre
vençut la següent informació:








Document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als models i
instruccions facilitades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital, balanç i compte
d’explotació. En concret sobre els imports executats i les projeccions al 31 de
desembre.
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes.
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa i
plantilla mitjana en l’exercici que es tanca i variació respecte l’anterior. Causes
de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes, indemnitzacions i sistema de
selecció.
Informació sobre la tresoreria, endeutament i els avals rebuts: Tipus, import i
entitat prestatària.
Informació sobre la morositat del deute comercial: Període mig de pagament als
proveïdors.

La Intervenció General sotmetrà a la JGL amb caràcter trimestral tota la informació
remesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques inclosa en l’Ordre EHA
2105/2102, a la Base de Dades General de Subvencions, i a la Sindicatura de
comptes, així com aquella altra que pugui requerir-li l’Administració de l’Estat.
Es donarà compte a la Junta de Govern Local d’aquesta remissió d’informació i es
realitzarà informe de control permanent de la Intervenció del qual es donarà compte
al Ple, en compliment de l’art 36.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

TITOL SETÈ
Tresoreria
Article 51è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les
habilitacions.
A. Procediments generals d’extinció de les obligacions.
1.- Els pagaments que s’efectuïn amb càrrec a les disponibilitats líquides reflectides
en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s’ajustaran
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al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l’AlcaldiaPresidència per la Junta de Govern Local, el qual serà redactat per la Tresoreria
d’acord amb les previsions del pressupost monetari, i s’ajustarà a l’acord del Ple de
l’ajuntament de data 19 de setembre de 1997, pel que s’aprovà el “Manual de
procediments operatius en matèria de pagaments de la Tresoreria General, de les
habilitacions i de les subhabilitacions d’aquesta Administració”, adequat al que
disposa l’article 5.b) 3r del Reial decret 128/2019, de 16 de març, pel que es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional i els sistemes de signatura per mitjans telemàtics implantats per
l’Ajuntament. A aquests efectes:
a) La realització dels pagaments que efectuï la Tresoreria General haurà
d’estar autoritzada, juntament amb el tresorer, per l’ordenador de pagaments
i l’interventor o per les persones que els substitueixin en casos de vacant,
absència o malaltia.
b) S’autoritza la realització material dels pagaments per mitjans telemàtics
segons el següent procediment: al mateix temps en què s’iniciï la tramitació
administrativa interna que estigui establerta per a l’ordenació de
transferències, massives o individuals, es posarà a disposició dels clavaris el
fitxer informàtic o l’ordre individual generats, amb els pagaments proposats,
de manera que cadascun d’ells pugui signar digitalment, bé amb certificat
digital o bé amb el sistema d’autentificació que l’entitat financera
corresponent tingui establert, fins a completar les tres signatures
necessàries perquè es puguin processar els pagaments.
Per resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda s’autoritzarà a les entitats financeres per mitjà de les
quals es podran efectuar pagaments amb aplicació del procediment
establert en el paràgraf anterior.
c) Excepcionalment, mitjançant l’expedició conjunta de l’ordenador de
pagaments, l’interventor i el tresorer, es podran autoritzar targetes prepagament per determinades despeses com a forma de pagament de
despeses tramitades per caixa fixa o pagaments a justificar. Aquesta
excepció s’haurà d'aprovar expressament per l’òrgan competent.
2.- Regulació del règim de comunicació de les substitucions per la realització dels
pagaments en paper o per mitjans telemàtics en casos de vacant, absència o
malaltia de l’ordenador de pagaments, l’interventor i el tresorer titulars.


La tresoreria general comunicarà a les entitats financeres amb la
màxima antelació possible la resolució de la substitució amb indicació
de les dates de la seva efectivitat.



Durant el termini de vigència de la substitució l’efectivitat de la
signatura de la persona titular quedarà suspesa.



Una vegada transcorregut el període de substitució, esdevindrà vigent
novament la signatura de la persona titular i simultàniament quedarà
en suspens l’efectivitat de la signatura de la persona substituta.
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A aquests efectes no es disposarà mai de més de tres signatures operatives per a
la realització dels pagaments.
B. Procediments especials d’extinció de les obligacions.
Quan un tercer creditor sigui deutor a aquesta Administració en via executiva, les
habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta Administració municipal
hauran de trametre els documents en fase “ADO”/”DO”/”O” als serveis centrals
perquè s’efectuï la compensació de crèdits i dèbits per part de la Tresoreria
General, a l’empara d’allò que disposa el TRLRHL. La Tresoreria marcarà
informàticament aquests deutors que, podran comprendre també, els que ho siguin
a la Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Seguretat Social i a
l'Administració de Justícia. En aquests darrers casos, es farà extracció del tipus de
deute, encara que serà necessari que el marcatge es trobi suportat per document
fefaent de l'Administració Tributària o de l'Administració de Justícia i de la Seguretat
Social.
C. Normes especials de la Caixa de Dipòsits.
1.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració per a què pugui
procedir a la devolució de dipòsits en els terminis i condicions que determini el
particular o l’organisme que ho constitueixi, dins de la normativa en virtut de la qual
es va constituir, garantint la devolució efectiva.
2.- S’autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini de cinc
anys des de la constitució d’una garantia definitiva, tret que per la seva naturalesa
tingui una durada major o aquesta resulti del document constitutiu i s’adreci a
l’òrgan administratiu, organisme autònom o a l’ens públic a la disposició del qual es
va constituir la garantia per a què constati la vigència o no de la mateixa. Una
vegada constatada la no vigència o, si s’escau, transcorregut un mes sense que
hagi rebut la comunicació de referència, la Tresoreria General iniciarà l’expedient de
baixa. En el cas de garanties provisionals, el termini anteriorment esmentat es
reduirà a dos anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es constatés la
vigència d’alguna garantia que la seva cancel·lació s’hagués acordat en virtut del
disposat en el mateix, s’adoptaran les mesures oportunes per a la seva rehabilitació
en els registres de Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances constituïts
mitjançant metàl·lic o aval en els que s’hagi extraviat la carta de pagament.
D’acord amb la Circular interna emesa de: “Afianzamientos mediante aval:
Inexigencia de duplicado expedido en caso de extravío del original” expedida per la
Caja General de Depósitos els requisits que s’hauran de contemplar en els
esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval.
 Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s’acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
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Document de certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel
cap de comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja existent.
S’inclourà a l’expedient:
o L’original de carta de pagament.
o El certificat d’ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l’Ajuntament, segons model ja existent.
o



b. Exclusivament en els expedients en els quals s’hagi extraviat la carta de
pagament. En aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de
l’apartat a:
 Incorporar a l’expedient declaració escrita de l’interessat en la que consti
la pèrdua de la carta de pagament original d’ingrés de la fiança/dipòsit,
tant si aquest es va constituir en aval com en metàl·lic.
 No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l’anunci de la
pèrdua de la carta de pagament.
D. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, previs informes de la Intervenció i la
Tresoreria municipals, a:
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels
ens dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponents per optimitzar la gestió de la
tresoreria organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de
pagament efectiu a l’objecte de concentrar els saldos bancaris dels
seus comptes corrents, en els criteris establerts en el Pla de disposició
de fons aprovat anyalment i que serà realitzada per la Tresoreria.
En casos excepcionals l’Alcalde/ssa o òrgan en que delegui, previ informe favorable
de la intervenció i la tresoreria, podrà autoritzar com a forma de pagament
d’operacions per Internet, la targeta prepagament virtual. En la instrucció o acord
que reguli aquestes autoritzacions s’haurà de regular el número màxim de targetes,
l’import de saldo màxim per targeta, tipologia de despesa i acreditació d’aquesta,
admissió o no del saldo de la targeta com a saldo disponible si s’utilitza en
procediments de caixa fixa i la imputació de les despeses de funcionament.
E. Inversions financeres temporals i comptes financers de col·locació
d’excedents de tresoreria.
1.- D’acord amb el que disposa l’article 199.2 del TRLRHL es faculta a la Tresoreria
General per realitzar inversions financeres temporals que reuneixin les condicions
de liquiditat i seguretat, segons les previsions d’excedents de tresoreria contingudes
en el Pla de Disposició de Fons.
2.- La realització d’aquestes inversions requerirà Resolució del Tinent d’Alcalde de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda (P.D. Decret 5703/2019, de 17 de juny)
i la intervenció formal de l’ordenació del pagament i material del pagament per part
de la Intervenció General, previ informe del Tresorer Municipal en el qual es facin
constar les condicions de la inversió (termini, import, rendibilitat, tipus d’actiu, etc.).
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3.- Quan, com a requisit previ a la formalització de les inversions a què fa referència
el paràgraf anterior, calgués l’obertura de comptes operatius vinculats als productes
financers, l’autorització esmentada recollirà també l’obertura d’aquests comptes,
establint-ne les condicions, sense que sigui necessari expedient de contractació.
4.- L’adquisició d’actius financers com a inversió financera temporal, requerirà
l’existència de crèdit pressupostari.
5.- El procediment per a la col·locació dels excedents de tresoreria quan es
materialitzi en productes financers a contractar amb una entitat financera, es
realitzarà en aplicació del que es preveu als articles 10 i 25.1.a) de la Llei 9/2017,
de contractes del sector públic, de manera anàloga al regulat al punt 2 d’aquest
article, si bé quan el termini de col·locació d’excedents no sigui superior a 13
mesos, es podran realitzar de forma directa sempre que es tracti d’una entitat
financera en la qual l’Ajuntament tingui compte obert, amb informe favorable de la
Tresoreria General.

TÍTOL VUITÈ
Relacions i Coordinació amb Entitats Dependents
Article 52è.- Instruccions de coordinació amb entitats dependents.
La intervenció podrà dictar una instrucció on es recullin les condicions en les que
les entitats dependents s’han de relacionar amb l’ajuntament per temes que tenen
relació directa amb la comptabilitat i control de la Intervenció.
El contingut d’aquesta instrucció podrà desenvolupar entre d’altres:









Remissió d’informació general dels ens dependents d’acord amb l’Ordre HAP
2105/2012, d’1 d’octubre per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altre requerida pel
Ministeri d’Hisenda.
Pressupostos i contingut d’aquests pel seu informe.
Liquidació pressupostària de gestió de serveis i encàrrecs, contingut i detall.
Comptes anuals, contingut i terminis.
Actuacions de control financer.
Tramitació d’operacions d’endeutament.
Consideracions especials sobre aportacions i transferències per serveis i
encàrrecs de gestió.

La Intervenció podrà demanar tota la informació complementària que sigui
necessària per a la valoració de qualsevol expedient a tramitar i pel control de
l’activitat, dins de l’exercici de les funcions de control financer que li atorga la
normativa vigent.

TÍTOL NOVÈ
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Normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als Grups
Polítics Municipals per a la seva actuació corporativa regulades a l’article 73.3
de la LBRL.
Article 53è.- Requisits formals per la percepció de les aportacions.
Els grups polítics municipals per percebre les dotacions econòmiques previstes a
l’article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l’article 23
del Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, han de
complir amb els requisits següents:
1. Acreditar que el Ple municipal ha pres coneixement de la seva constitució i la
seva composició.
2. Disposar d’un número d’identificació fiscal propi del grup municipal diferenciat
del partit polític al qual estigui vinculat.
3. Disposar d’un compte corrent oberta en una entitat bancària de la seva
titularitat.
4. Portar una comptabilitat específica de la dotació anual assignada pel Ple que ha
de reunir els requisits següents:
a. Possibilitar l’obtenció com a mínim de la informació següent:
‒ Diari de les operacions comptabilitzades.
‒ Estat de situació dels ingressos.
‒ Estat de situació de les despeses.
‒ Estat de la tresoreria.
‒ Compte de resultats.
‒ Major de comptes.
b. Reflectir el registre, degudament numerat, de totes les operacions
d’ingressos rebuts, despeses satisfetes i moviments de la tresoreria.
c. Emparar les operacions registrades amb les corresponents justificants
d’ingrés i de les factures i/o documents equivalents justificatius de les
despeses realitzades els quals compliran amb els requisits exigits per la
legislació vigent i estaran emesos amb el NIF i a nom del grup municipal.
5. Declaració que el grup polític municipal disposa dels mecanismes de control
intern de la seva comptabilitat que el permet complir amb les condicions i
requisits que es regulen en aquest Títol.
6. Estar al corrent de les obligacions fiscals i de qualsevol altre mena a les que
estiguin obligats com a perceptors de fons públics.
7. Per fer efectiva l’aportació inicial, un cop aprovades pel Ple les aportacions a
efectuar en la legislatura, el grup municipal haurà de presentar a la tresoreria
municipal l’alta del grup a efectes fiscals amb el NIF corresponent i obertura del
compte corrent a nom del grup municipal.
Article 54è.- Despeses elegibles.
1. Seran despeses elegibles les despeses pròpies dels grups municipals
destinades a proveir els mitjans materials necessaris per al compliment adequat
de les funcions i activitats pròpies dels grups polítics municipals, d’acord amb el
que preveu l’art. 73.3. de la LRBRL.
2. Es consideraran despeses pròpies de les activitats i funcionament dels grups
polítics municipals als efectes de la correcta justificació del destí dels fons
públics rebuts, les següents, les quals s'imputaran als comptes del Pla general
de comptabilitat que s’indiquen:
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a. Serveis de professionals independents. (6230). S’inclouran les despeses
derivades de contractes de serveis d’assessorament a les tasques i
obligacions pròpies del grup polític municipal en l’exercici de l’actuació
corporativa, incloses les despeses de manteniment de la web del grup.
b. Despeses de representació i defensa jurídica. (6231). Únicament per raó
del seu càrrec sempre que no siguin assumides pel propi Ajuntament de
L'Hospitalet.
c. Material de transport. (6240). Com taxis, lloguer de vehicles.
d. Despeses de gestió i manteniment del compte corrent oberta al nom del
grup. (6260)
e. Publicitat i propaganda. (6270). Despeses de difusió en mitjans de
comunicació, confecció de díptics, o similars.
f. Despeses diverses d’atencions protocol·làries i representatives. (6271).
S’inclouran les despeses derivades de reunions amb regidors/es,
diputats/es, alcaldes/sses, destinades a la coordinació de polítiques o
assumptes relacionats o que afectin a les tasques del grup polític
municipal a l’Ajuntament.
g. Despeses diverses per reunions i conferències. (6272). Seran despeses
derivades d’actes públics realitzats pels grups municipals de difusió a
associacions, grups polítics i societat civil en general respecte
d’iniciatives i polítiques relacionades amb l’activitat municipal.
h. Comunicació i altres serveis (6290). Inclouran les despeses com les de
missatgeria o les postals.
i. Material d’oficina no inventariable. (6291)
j. Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. (6292). Sempre que no
procedeixi la seva inclusió a l'inventari.
k. Material informàtic fungible. (6293)
l. Despeses de formació (6440). Destinades als membres del grup i
relacionades amb les tasques desenvolupades per aquest.
m. Altres despeses diverses (6299). S’imputaran a aquest concepte
aquelles despeses, que complint amb les finalitats de l’article 73.3 de la
Llei de Bases de Règim Local, no tinguin encaix en les descrites en els
apartats anteriors.
3. Les quanties de les despeses elegibles respectaran el principi de
proporcionalitat entre l’import de les actuacions i el preu just de l’actuació que
s’acrediti.
4. En cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es
podran destinar a:
a. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei
de la corporació.
b. L’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.
c. Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que,
d’acord amb la legislació vigent, s’hagin de satisfer directament a cada
regidor.
d. Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats
privades.
e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que
no compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) d’aquestes bases.
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Article 55è.- Procediment de presentació de la comptabilitat específica de la
dotació dels grups municipals.
1. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal, serà el/la responsable
d'autoritzar i conformar les despeses i de signar la documentació de la
justificació anual de les despeses del grup municipal.
2. El/La regidor/a, portaveu del grup polític municipal presentarà, abans de
finalitzar el mes de febrer de cada any, un escrit dirigit a la Presidència del Ple
al qual s’adjuntarà el compte justificatiu de les despeses efectuades relatives a
l’actuació del grup polític municipal de l’any anterior acompanyat de la
documentació detallada a l’article 56.
3. La manca o el retard en la presentació del compte justificatiu dins del termini
assenyalat en el punt anterior suposarà la paralització de les aportacions
mensuals al grup municipal incomplidor fins a la seva presentació.
4. La presidència del Ple dictarà una resolució prenent raó de la presentació dels
comptes justificatius i ordenant la publicació en el portal de transparència de
l’informe justificatiu presentat pel grup municipal segons el model que figura en
l’annex 2 d’aquestes bases. D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.
5. En cas de convocatòria de eleccions municipals, el termini de presentació
previst a l’apartat 2 anterior finalitzarà pel transcurs de tres mesos des de la
data de publicació del decret de convocatòria, i el/la regidor/a portaveu de cada
grup polític municipal presentarà a la Presidència del Ple l’escrit i la
documentació referida en l’apartat 1 anterior en relació al compte justificatiu de
les despeses pendents de justificar a la finalització del mandat.
6. En el supòsit de dissolució d’un grup polític per qualsevol causa, el termini per a
la presentació del compte justificatiu de l’aportació es presentarà a la
Presidència del Ple en el termini màxim d’un mes a comptar de la data de la
sessió del ple municipal en la qual s’hagi pres coneixement d’aquesta
dissolució.
Article 56è.- Requeriments de la documentació justificativa del compte
justificatiu.
1. La documentació mínima a presentar pels grups polítics municipals amb el
compte justificatiu és la següent:
a. Compte de resultats i major de comptes del període justificat.
b. Una relació detallada justificativa les despeses efectuades l’any anterior,
o al període que és objecte de justificació, amb càrrec a les aportacions
econòmiques rebudes signada pel portaveu o el membre responsable
designat pel grup municipal. Segons model annex 3: “Compte justificatiu
de despeses dels grups polítics municipals”.
c. Factures i altres documents acreditatius de les despeses de l’exercici
objecte de justificació, ordenades d’acord amb la relació justificativa
esmentada.
Les factures i documents acreditatius hauran d’estar emeses a nom i amb
el NIF del grup municipal. Així mateix ha de tenir correctament identificat
el concepte i el destí final de la despesa, l’import i el proveïdor i han de
complir amb els requeriments del Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, pel que es regulen les obligacions de facturació.
d. Per cada despesa s’especificarà la forma de pagament i s’adjuntarà el
justificant d’aquest, juntament amb el llistat dels moviments bancaris del
compte corrent que permetin acreditar el pagament de les despeses
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efectuades. Pel cas de pagaments en efectiu s’haurà d’acreditar a la
factura o document justificatiu: la data de pagament, amb la diligència de
“pagat en efectiu”, el segell de l’empresa i la signatura del seu
representant.
e. Justificants d’ingrés.
f. En el cas d’aportacions no justificades s’adjuntarà el justificant del
reintegrament.
2. Requisits que ha de complir la documentació justificativa presentada amb la
documentació específica.
a. La justificació de les despeses de desplaçament, s’efectuarà mitjançant
informe justificatiu que acrediti la celebració de l’acte o que motivi la
necessitat del desplaçament i de la seva vinculació a actuacions d’interès
públic derivades de l’actuació corporativa, acompanyat de:
I. El bitllet corresponent, en el cas d’utilització de transport públic.
II. Document acreditatiu del quilometratge efectuat si s’ha fet servir
transport propi. La indemnització es retribuirà d’acord amb el preu per
quilòmetre establert per la legislació vigent i per aquestes Bases.
S’accepten com a justificants el tiquets justificatius de les despeses
de pàrquings i peatges.
b. En el cas de que les depeses derivin de prestació de serveis del partit
polític al grup polític municipal per les finalitat previstes a l’art. 73.3. de la
LBRL. Aquestes s’acreditaran mitjançant l’aportació dels corresponents
documents, convenis, contractes o la presentació de la factura
justificativa dels serveis prestats quan procedeixi legalment.
c. Les despeses de personal contractat pel grup municipal, per dur a terme
les finalitats previstes a l’art. 73.3 de la LBRL, es justificaran amb
l’aportació del full de nòmina, els TC de la Seguretat Social i els
pagaments dels conceptes anteriors i de l’IRPF corresponent.
Article 57è.- Control de les dotacions econòmiques assignades pel Ple als
grups polítics municipals.
1. El control de les dotacions econòmiques pel funcionament dels grups polítics
municipals de l’ajuntament estarà a càrrec del Ple de la Corporació, sens
perjudici del control intern que cadascun dels grups estableixin i de les funcions
de control i fiscalització que a la Intervenció General Municipal li atorga el
TRLHL i la normativa de desenvolupament.
2. Als efectes de l’assenyalat en l’apartat 1 anterior, per conducte de la
Presidència del Ple es posarà a disposició de la Intervenció General Municipal
la documentació justificativa presentada pels grups polítics municipals en el
termini màxim de 10 dies hàbils des la pressa de raó pel Ple de la resolució de
presentació dels comptes justificatius referida a l’article 55 d’aquestes bases, als
efectes de l’exercici de les funcions de control i fiscalització.
3. La Intervenció General Municipal podrà demanar, si s’escau, la documentació
complementària directament als grups polítics municipals als efectes de realitzar
l’informe de control financer d’acord amb les previsions del Pla anual de control
financer.
4. El resultat de la comprovació dels comptes justificatius de les despeses dels
grups polítics municipals serà aprovat pel Ple municipal previ el dictamen de la
Comissió Especial de Comptes.
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Article 58è. Transparència.
1. En base a la Resolució 6/2018 adoptada per la Comissió de Garantia i dret
d’Accés a la Informació Pública de la generalitat de Catalunya, de data 22 de
gener de 2018, es publicarà al portal de transparència de l'Ajuntament:
a. Les quantitats de les aportacions econòmiques als grups polítics
municipals, aprovades pel Ple corporatiu, tant en el component fix, igual
per a tots els partits polítics, com en el variable, en proporció al nombre
de membres de ple dret que constitueixen el referit grup polític
municipal.
b. L’informe anual, signat pel regidor portaveu del grup municipal, segons
el model annex I d’aquestes bases, en el qual es manifestarà
expressament que les factures o altres documents justificatius de les
despeses estan a disposició dels/de les interessats/des a l’ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat.
2. El resultat del control financer de les aportacions als grups polítics municipals,
d’acord amb les prescripcions de la l’art. 15.d) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública, i bon govern.
3. Les aportacions als grups polítics municipals també es publicaran en la Base de
Dades Nacional de Subvencions, en compliment de l’art. 18 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- Els expedients que es puguin tramitar, sota la qualificació de crèdits
incobrables, per quantitats individualitzades, no superiors a 6,00 euros es
fonamentaran en l’aplicació, dins de l’àmbit d'aquesta Administració, en l’article 16
LGP, aplicable en virtut d’allò que es disposa en aquestes Bases d’execució i no
necessitarà cap altre fonament jurídic addicional, per entendre’s que la quantia és
insuficient per a la cobertura del cost de la seva gestió en període executiu.
SEGONA.- Es prorroga per a l’exercici de 2020 la suspensió de l’aplicació de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà la
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d’aquesta
Administració municipal en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions
primera a quarta i tretzena de l’esmentat acord, així com la fiscalització en matèria
d’ingressos, que tindrà plena vigència.
TERCERA.- En referència a les modificacions recollides en l’art. 20.9 respecte a les
normes generals de presentació de factures i a l’art. 21.4 respecte a l’aprovació
d’actes administratius d’aprovació global de relacions de factures i en referència a la
tramitació de la resolució de subvencions regulat a l’art. 22.1 d’aquestes bases,
podrà excepcionar-se puntualment l’aplicació durant el primer semestre fins a
l’adequació dels procediments escaients i electrònics per el seu compliment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Factures electròniques.
En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que
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no contradiguin a la Llei 25/2013, de 27 de desembre i normativa de
desenvolupament, la Instrucció reguladora de la gestió del registre centralitzat de
factures, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2011, així com el Procediment intern
de gestió del registre centralitzat de factures, de 22 de febrer de 2011 i la seva
modificació aprovada per Resolució de la Intervenció General de 22 de març de
2013.
La Intervenció General elaborarà, d’acord amb l’organigrama municipal, la
codificació dels centres gestors destinataris de les factures. Els contractistes hauran
d’incloure en la facturació, a més del codi DIR 3, el codi de centre gestor.
La Intervenció serà la responsable del registre de factures i sota la seva direcció es
gestionarà aquest, de forma que donarà totes les indicacions oportunes per la
gestió eficient i correcte d’aquest registre.
SEGONA.- Costos.
Als efectes de donar compliment als requeriments de les notes 26 “Informació sobre
el cost de les activitats” i 27 “Indicadors de gestió” de la memòria de la ICAL tots els
documents comptables inclouran la codificació addicional i del centre de cost i de
les activitats que s’annexa en aquestes bases.
TERCERA.- Instruccions de desenvolupament de les bases d’execució.
A l’empara del que estableixen l’article 204.1 del TRLRHL i la regla 8 de l’Ordre
1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova el model normal d’Instrucció de
comptabilitat per a l’administració local, la Intervenció General revisarà i actualitzarà
les instruccions internes vigents relatives a l’organització de la comptabilitat i
reguladores de l’operatòria comptable. En el supòsit que l’actualització d’aquestes
instruccions afecti a aquestes bases d’execució, es procedirà a la modificació
d’aquestes, juntament amb l’aprovació de les instruccions en matèria d’operatòria
comptable.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S’autoritza a la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda aprovi les
resolucions que siguin necessàries per al desenvolupament, l’execució i el
compliment d’aquestes Bases d’execució.
SEGONA.- L’estructura pressupostària aprovada per l’exercici 2020 es mantindrà
vigent durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en
l’organització municipal que eventualment es puguin produir, que tindran vigència a
comptar del pressupost de l’exercici següent a aquell en que hagin tingut lloc.
TERCERA.- Aquestes Bases d’execució entraran en vigor el dia següent de
l’aprovació definitiva del pressupost general, sense perjudici de que la seva
efectivitat s’entengui des del dia 1 de gener de 2020.
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ANNEX 1 AL TÍTOL PRIMER, CAPÌTOL SEGON. BASES EXECUCIÓ
PRESSUPOST 2020.
Fitxa de projectes plurianuals amb finançament afectat (PPFA).
CÒDI INDENTIFICATIU DEL PROJECTE
DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE / PROJECTE
IMPORT TOTAL PREVIST DE LA DESPESA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
ANY D'INICI
ANY FINALITZACIÓ PREVIST

Data d'aprovació memòria

IMPORT FINANÇAMENT DE LA PROPOSTA
Finançament de Pressupost corrent
Finançament afectat

0 100%
#DIV/0!
0 #DIV/0!
Prèstec
Prestec a sol·licitar
Subvenció AMB
Subvenció Diputació
Subvenció Generalitat
Fons europeus
Venda de patrimoni
Altres

Diferència entre despesa i finançament

0

IMPORT DESPESA

Exercici actual

Exc. N+1

Exc. N+2

Exc. N+3

Exc. N+4

FINANÇAMENT

Exercici actual

Exc. N+1

Exc. N+2

Exc. N+3

Exc. N+4

Pressupost ordinari
Prèstec
Subvenció
Patrinomi
Altres
suma Finançament
Diferències acumulades

0

0

0

0

0

EXPLICACIÓ DEL CONTINGUT DEL PROJECTE/INVERSIÓ

EXPLICACIÓ EXECUCIÓ TEMPORAL

DOCUMENT COMPTABLE
RC exercici actual amb FP
RC exercici futur amb FP

Imports

Número D.C

n+1
n+2
n+3
n+4

RC exercici actual amb FA
RC exercici futru amb FA

n+1
n+2
n+3
n+4
SUMATORI TOTAL



ANNEX 2 AL TÍTOL NOVÈ. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2020.

En xxxxx, en qualitat de portaveu del grup municipal xxxxx,
Faig constar
1. Que en el període 00/00/20XX a 00/00/20XX el grup municipal que
represento ha rebut les següents aportacions en compliment de l’acord del
Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de 00/00/de 2020, en el que
s’aprovà la dotació econòmica pel mandat iniciat el XX de juny de 2019 a
favor dels grups polítics municipals constituïts en el consistori a càrrec del
pressupost municipal, d’acord amb l’establert pel articles 73.3 de la Llei
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7/1985, Reguladora de les Bases de règim Local i l’article i 23.2 del
Reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Periode

Import aportacions
rebudes

Reintegraments
efectuats

Aportació total
neta del
periode

2. Que d’acord amb l’establert en l’article 73.3 de la Llei 7/1985, Reguladora de
les Bases de règim Local i l’article 23.2 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aquest grup municipal:
a. Disposa d’una comptabilitat específica de les dotacions especificades
en el paràgraf anterior, la qual està a disposició del Ple.
b. Que l’aportació neta s’ha destinat a les despeses del grup municipal.
c. Que les despeses efectuades no s’han destinat a cap de les finalitats
especificades a l’esmentat article 73.3 de la Llei 7/1985:
remuneracions de personal de qualsevol tipus de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter
patrimonial.
d. Les factures o altres documents justificatius de les despeses
efectuades en el període indicat estan a disposició dels interessats a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L’Hospitalet de Llobregat a xxx, de xxx de 20XX
El Portaveu del Grup municipal xxxxxx
Nom. XXXXXX


ANNEX 3 AL TÍTOL NOVÈ. BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2020.
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SEGON.- EXPOSAR al públic l’anterior acord, mitjançant l’anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els
quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l’anterior acord en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i publicar en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el resum per capítols de cadascun dels
pressupostos que integren el pressupost general, de conformitat amb l’article 169.3
del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- APROVAR a proposta del Tinent d’Alcaldia d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans la plantilla de personal Municipal 2020 a través de la seva
inclusió al Projecte de Pressupost General per a l’exercici 2020, de conformitat amb
el que estableix l’article 123.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, d’acord amb el detall següent:

…/…

142

PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Situació a 31 d'octubre de 2019
Grup
Subgrup Places Vacants
PERSONAL DIRECTIU
- Gerent Municipal

A

A1

1

1

- Director/a de Serveis

A

A1

7

3

- Director/a de l'Assessoria Jurídica

A

A1

1

0

- Director/a de l’Òrgan de Gestió Tributària

A

A1

1

1

A

A1

1

0

A

A1

1

0

Observacions

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter
nacional
- Secretari/ària General del Ple
- Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la
Junta de Govern Local
- Interventor/a General Municipal

A

A1

1

0

- Viceinterventor/a-Funció Contable

A

A1

1

0

- Interventor/a Adjunt/a

A

A2

1

1

- Tresorer/a

A

A1

1

0

Tècnic/a Administració General
Subescala Administrativa

A

A1

1

0

Administratiu/va
Subescala Auxiliar

C

Auxiliar
Subescala subalterna

C

C2

AP

AP

Escala d'administració general
Subescala Tècnica

Subaltern/a
Escala d'administració especial

0
C1

304

13
0

157

110

(2) (4)

0
117

62
0

Subescala Tècnica

0

Classe de Tècnics/ques Superiors

0

- Analista

A

A1

1

0

- Arquitecte/a

A

A1

11

7

- Enginyer/a

A

A1

1

1

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

A

A1

221

89

A

A2

6

0

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
- Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en
infermeria
- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

(4)

A

A2

16

4

- Assistent/a social-Diplomat/ada en treball social

A

A2

87

53

- Bibliotecari/ària

A

A2

3

0
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- Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada
educació social
- Enginyer/a tècnic/a agrícola

en

A

A2

56

43

A

A2

3

1

- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

4

0

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

11

4

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

115

51

- Delineant/a

C

C1

2

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

34

15

- Agent executiu/va

C

C1

5

0

- Consultor/a

C

C1

- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics

C

C1

1

0

- Director/a de mercat

C

C1

1

0

- Informador/a

C

C2

1

0

- Inspector/a d'obres i serveis

C

C2

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

1

0

- Operador/a

C

C1

2

0

- Operador/a-Programador/a

C

C1

1

0

- Preparador/a

C

C1

1

0

- Programador/a

C

C1

4

0

- Programador/a "senior"

C

C1

2

0

Classe de tècnics/ques auxiliars

0

Subescala serveis especials
Classe comeses especials

0

- Programador/a Analista

A

A2

- Programador/a Analista

C

C1

1

0

- Regent/a centre d'ensenyament

A

A2

1

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

58

23

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

- Tècnic/a esportiu/va

C

C1

6

0

- Treballador/a familiar

C

C2

8

2

- Intendent/a

A

A1

2

1

- Intendent/a major

A

A1

2

0

A

A2

3

1

- Sotsinspector/a

C

C1

8

3

- Sergent/a

C

C1

18

4

- Caporal/a

C

C2

41

12

- Agent

C

C2

351

71

0

Classe policia local
Escala Superior

Escala Executiva
- Inspector/a
Escala Intermitja

Escala bàsica
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Classe personal d'oficis
- Encarregat/ada

C

C1

1

0

- Mestre/a

C

C1

1

0

- Oficial/a

C

C2

61

7

AP

AP

6

0

1

0

- Ajudant/a

(3)

PERSONAL LABORAL
Sindic/a de Greuges (Reglament Orgànic dels
òrgans de defensa ciutadania de L'Hospitalet de
Llob. RODC-L'H)
Branca administrativa

assimilat
A

- Titulat/ada superior

A

A1

5

5

- Titulat/ada mitjà/ana

A

A2

4

2

- Administratiu/a

C

C1

9

9

- Auxiliars

C

C2

15

15

- Tècnic/a Superior

A

A1

9

6

- Tècnic/a mitjà/ana

A

A2

11

6

- Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

BC

1

0

- Tècnic/a informàtica

BC

BC

1

0

- Operador/a

C

C1

1

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

C

C2

1

0

- Assessor/a de l'Alcaldia

-

-

2

1

- Assessor/a nivell 1

-

-

2

1

- Assessor/a nivell 2

-

-

8

1

- Assessor/a nivell 3

-

-

7

4

- Assessor/a de grups municipals

-

-

5

0

1.838

633

Branca Tècnica

0

Branca d'oficis
- Oficial/a
PERSONAL EVENTUAL

La gestió de la plantilla es regirà atenent a les següents especificacions que s’aprovaran en el seu moment per la JGL
(1) Les places de la plantilla laboral que restin vacants, poden amortitzar-se i es crearan dins la plantilla de funcionaris, sempre que es
consideri convenient, en igual nombre de places,
(2) Les places de Treballadora Familiar que restin vacants, s’amortitzaran i es crearan en igual nombre de places d’Auxiliar.
(3) Les places d’Ajudants que restin vacants, s’amortitzaran i es crearan en igual nombre de places de subaltern.
(4) Les places d’administratiu que restin vacants, s’amortitzaran i es crearan en igual nombre de places d’auxiliar.

Plantilla de personal al servei de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals
SA per a l’exercici 2020.
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GRUP PROFESSIONAL
02 Personal de serveis

03

04

05

10

ocupats
9
2
9
2
1
1
1
1
Administratius
11
1
2
1
1
1
1
Tèc mitjans/professionals
1
4
1
1
1
1
1
1
Tècnics superiors
2
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
84
1
Personal directiu
1
2

LLOCS DE TREBALL
conductor de grua
conductor de grua nocturn
controlador zones AIRE
oficial manteniment i logística
oficial multimèdia i logística
cap unitat dipòsit i grues
cap unitat control zones AIRE
informador zones AIRE
administratiu/va
administratiu dipòsit nocturn
administratiu especialista comptab
administratiu especialista nomines
auxiliar tèc. serv. jurídics i gerència
coord.projectes centre activitats
agent comercial
productor documentalista
tècnics polivalents multimèdia
resp operatiu edifici mitjans i altres
coordinador sistemes tecnològics
cap unitat manteniment i logist.
cap unitat administració rrhh
tècnic coordinador sist. Multimedia
tèc sup jurídic
tèc sup comunicació
tèc sup comunicació (disponibilitat)
periodista multimèdia
periodista multimèdia (presentadors)
coordinad. emissions/programes
coordinador/a estrategia digital
coordinador/a Diari de L'Hospitalet
coordinador/a multimèdia
cap unitat sistemes tecnològics
cap unitat de gestió redacció
cap departament mobilitat
cap departament informatica i c
cap departament aparcaments
cap departament centre d'activitats
cap departament serveis econòmics
cap departament serveis jurídics
coordinad. continguts informatius
periodista editor/a secció (cultura)
periodista editor/a secc.(informatius)
periodista editor/a secció (esports)
tec. sup. grafica aud/multimedia
gerent
director/a mitjans comunicació

vacants
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CINQUÈ.- PUBLICAR íntegrament, en compliment del que disposa l’article 283.4
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, la
plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de L’Hospitalet al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- TRAMETRE una còpia de la plantilla aprovada a l’Administració de l’Estat i a
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la Generalitat de Catalunya.
SETÈ.- APROVAR la no disponibilitat dels crèdits consignats en les aplicacions
pressupostàries que es detallen seguidament, per un import total de 1.909.873,96
euros, dotats en previsió de l’increment de les retribucions dels treballadors al
servei d’aquest ajuntament per a l’exercici 2020, i la repercussió d’aquest increment
en les previsions de cotització a la Seguretat Social d’aquest Ajuntament, que pugui
establir la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2020, en matèria
de retribucions dels empleats públics, o normativa legal habilitant.
a) Increment de retribucions
Orgànica
01

Total 01
02

Total 02
03

Total 03
04

Programa
2315
3322
9120
9201
9202
9206
9220
9221
9256
9322

Económica
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1510
9203
9205
9222
9231
9250
9310
9320
9330
9340

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1500
1522
1523
1533
1621
1631
1640
1650
1710
1721
9204
9232
9321
9331

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

1300

1210800

Import
2.110,78
4.244,74
16.501,65
14.879,95
8.614,84
23.791,53
16.388,39
26.304,45
2.662,04
2.082,92
117.581,29
17.284,67
3.512,56
39.242,78
9.897,37
2.859,83
19.730,98
46.427,61
38.055,90
6.326,99
11.424,79
194.763,48
7.158,40
11.648,38
11.377,62
16.441,43
653,73
2.858,19
9.807,35
6.981,26
3.687,87
2.652,61
31.387,67
6.262,52
12.623,36
15.193,07
138.733,46
33.106,76
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Total 04
05
Total 05
06

Total 06
07

Total 07
08

Total 08
09

Total 09
10

Total 10
Total general

1320
1321
1340

1210800
1210800
1210800

2410
4330

1210800
1210800

2310
2311
2312
2313
3110
9200

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

3200
3230
3231
3250
3260
3270
3370
3400
3410
3420

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

3300
3321
3330
3331
3333
3340
4620

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

2314
4312
4390
4930
9240

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

9251
9252
9253
9254
9255

1210800
1210800
1210800
1210800
1210800

317.778,71
15.157,26
25.235,60
391.278,33
25.493,83
6.879,60
32.373,43
13.732,16
125.285,40
14.510,52
25.311,15
31.949,56
296.288,34
507.077,13
8.826,56
6.793,04
4.180,89
7.784,30
1.552,73
32.431,08
11.211,05
9.508,47
5.410,88
13.034,69
100.733,69
9.955,70
35.196,18
6.795,58
5.777,59
493,86
11.111,45
2.363,23
71.693,59
2.823,48
6.653,68
3.106,30
4.915,54
5.255,47
22.754,47
10.540,53
6.058,80
6.516,37
10.426,85
9.939,44
43.481,99
1.620.470,86
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b) Repercussió increment Seguretat Social a càrrec de l’Ajuntament
Orgánica
01

Total 01
02

Total 02
03

Total 03
04

Total 04
05
Total 05
06

Programa
2315
3322
9120
9201
9202
9206
9220
9221
9256
9322

Económica
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

1510
9203
9205
9222
9231
9250
9310
9320
9330
9340

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

1500
1522
1523
1533
1621
1631
1640
1650
1710
1721
9204
9232
9321
9331

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

1300
1320
1321
1340

1600003
1600003
1600003
1600003

2410
4330

1600003
1600003

2310
2311
2312

1600003
1600003
1600003

Import
393,17
888,17
3.461,01
3.086,91
1.802,47
4.950,75
3.439,04
5.427,97
293,29
437,42
24.180,20
3.613,97
709,84
8.223,14
2.067,39
598,95
4.104,85
9.659,15
7.955,13
1.298,26
2.387,95
40.618,63
1.493,20
2.413,90
2.304,43
3.393,33
135,67
596,09
2.018,94
1.461,10
771,24
555,93
6.444,34
1.310,59
2.638,21
3.174,64
28.711,61
6.869,54
66.527,97
3.146,38
5.236,66
81.780,55
5.308,48
1.444,72
6.753,20
2.850,23
25.365,47
2.966,83
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Total 06
07

Total 07
08

Total 08
09

Total 09
10

2313
3110
9200

1600003
1600003
1600003

3200
3230
3231
3250
3260
3270
3370
3400
3410
3420

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

3300
3321
3330
3331
3333
3340
4620

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

2314
4312
4390
4930
9240

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

9251
9252
9253
9254
9255

1600003
1600003
1600003
1600003
1600003

Total 10
Total general

4.966,12
6.688,46
15.095,55
57.932,66
1.849,44
1.373,93
877,98
1.607,05
326,08
6.675,11
2.317,53
1.963,88
1.134,67
2.732,53
20.858,20
2.056,87
7.279,48
1.424,62
1.208,11
60,92
2.305,57
494,66
14.830,23
589,70
1.391,49
652,32
1.029,04
1.103,65
4.766,20
2.177,65
1.240,83
1.337,70
2.159,11
2.056,33
8.971,62
289.403,10

VUITÈ.- AUTORITZAR a la Junta de Govern Local, d’acord amb el que s’estableix
en l’article 4.1 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici
2020, per declarar la disponibilitat dels crèdits especificats a l’acord sisè i setè, quan
desapareguin les causes que fonamentaven la seva no disponibilitat.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.”
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta pregunta als presents si existeix alguna
intervenció en relació al punt anterior. No existint cap pronunciament al respecte,
dóna pas als assumptes de la resta de l’ordre del dia.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts del 7 al 12 de
l’ordre del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en
cada un d’ells en aquesta acta.
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 7.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 63329/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 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; 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 4 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; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d´Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actuacions fetes pel Negociat de Protecció
dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment
perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d´Animals
Potencialment Perillosos:
-No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals, art.
13.1.b) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució del/de la Regidor/a de Govern de Benestar Social,
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la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d´Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999, en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/38139/2019
DNI/NIE: ***8244**
Resolució d’Inici: 7012/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38146/2019
DNI/NIE: ***4943**
Resolució d’Inici: 7034/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38937/2019
PASSAPORT: UE/**2676**
Resolució d’Inici: 7046/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
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SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:




Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 63446/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
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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; 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 4 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; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d´Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana o del
Cos de Mossos d’Esquadra de denúncia per infraccions en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius
d’infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos:
-No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals, art.
13.1.b) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució del/de la Regidor/a de Govern de Benestar Social,
la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
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No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció d’animals
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999, en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/38361/2019
DNI/NIE: ***6611**
Resolució d’Inici: 7035/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38571/2019
Passaport: **1580*
Resolució d’Inici: 6981/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38772/2019
DNI/NIE: ***2141**
Resolució d’Inici: 7041/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38774/2019
PASSAPORT: ****6522***
Resolució d’Inici: 7039/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38932/2019
DNI/NIE: ***5570**
Resolució d’Inici: 6994/2019 DE 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
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NºEXPEDIENT: AJT/38801/2019
DNI/NIE: ***8928**
Resolució d’Inici: 6921/2019 de 16/09/2019
Data d´incoació: 16/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38784/2019
DNI/NIE: ***5572**
Resolució d’Inici: 7038/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38914/2019
DNI/NIE: ***2772**
Resolució d’Inici: 7014/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38924/2019
DNI/NIE: ***8852**
Resolució d’Inici: 7018/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34318/2019
DNI/NIE: ***8228**
Resolució d’Inici: 7024/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/35855/2019
DNI/NIE: ***2493**
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Resolució d’Inici: 7022/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34279/2019
DNI/NIE: ***4286**
Resolució d’Inici: 7026/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/9
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/34317/2019
DNI/NIE: ***6376**
Resolució d’Inici: 7030/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38362/2019
DNI/NIE: ***5013**
Resolució d’Inici: 7008/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38367/2019
DNI/NIE: ***5001**
Resolució d’Inici: 7005/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38380/2019
DNI/NIE: ***8737**
Resolució d’Inici: 7036/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
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Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38383/2019
PASSAPORT: **9811*
Resolució d’Inici: 7033/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38552/2019
DNI/NIE: ***6944**
Resolució d’Inici: 6996/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/38559/2019
DNI/NIE: ***9210**
Resolució d’Inici: 7000/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/99.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1 de la Llei 50/99.
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:




Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”

ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ), PER UN IMPORT DE 601,04 EUROS
RESPECTIVAMENT. (EXP. 63590/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 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; 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 4 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; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
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Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de
denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos:
- Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de
la Llei 50/1999.
- Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) de la Llei 50/1999.
VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social, la
qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública, art. 13.2.a) de la
Llei 50/1999.
Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública (art. 13.2.d) Llei 50/1999).
NºEXPEDIENT: AJT/39735/2019
DNI/NIE: ***2414**
Resolució d’Inici: 6953/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.

…/…

160

Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39736/2019
DNI/NIE: ***1102**
Resolució d’Inici: 6955/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39748/2019
DNI/NIE: ***4810**
Resolució d’Inici: 6944/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39491/2019
DNI/NIE: ***9858**
Resolució d’Inici: 6977/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39489/2019
DNI/NIE: ***3051**
Resolució d’Inici: 6976/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39525/2019
DNI/NIE: ***5572**
Resolució d’Inici: 6974/2019 de 17/09/2019
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Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39534/2019
DNI/NIE: ***1847**
Resolució d’Inici: 6984/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39527/2019
DNI/NIE: ***5904**
Resolució d’Inici: 6986/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39539/2019
DNI/NIE: ***5090**
Resolució d’Inici: 6973/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39417/2019
DNI/NIE: ***9210**
Resolució d’Inici: 6965/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
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NºEXPEDIENT: AJT/39355/2019
DNI/NIE: ***6171**
Resolució d’Inici: 6987/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39419/2019
DNI/NIE: ***9110**
Resolució d’Inici: 6962/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39427/2019
DNI/NIE: ***9795**
Resolució d’Inici: 6960/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39446/2019
DNI/NIE: ***3764**
Resolució d’Inici: 6980/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39450/2019
DNI/NIE: ***9016**
Resolució d’Inici: 6978/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
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Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39342/2019
DNI/NIE: ***7284**
Resolució d’Inici: 6991/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/39344/2019
DNI/NIE: ***9858**
Resolució d’Inici: 6990/2019 de 17/09/2019
Data d´incoació: 17/09/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada als articles 13.2.d) i 13.2.a) de la
Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 601,04.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:


Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
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notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A
DIVERSOS EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA
DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (DUR L’ANIMAL
SENSE MORRIÓ), PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS RESPECTIVAMENT.
(EXP. 63661/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 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; 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 4 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; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d´Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta
en exercici de les facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de
17/06/2019, publicat al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la aprovació del Ple:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de
denúncia per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos
on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos:
- Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública, art. 13.2.d) de la Llei 50/1999.
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VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes
infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es
van iniciar mitjançant Resolució de El/La Regidor/a de Govern de Benestar Social,
la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la
manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VIST els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VIST els informes emesos per l’Assessora Jurídica en data 11 de juliol de 2019.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos (Llei 50/99) i el Decret 170/2002, d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els
següents fets:
Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública (art. 13.2.d) Llei 50/1999).
NºEXPEDIENT: AJT/40297/2019
DNI/NIE: ***8457**
Resolució d’Inici: 8235/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40314/2019
DNI/NIE: ***5141**
Resolució d’Inici: 8174/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40437/2019
DNI/NIE: ***6222**
Resolució d’Inici: 8184/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
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Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40247/2019
DNI/NIE: ***5075**
Resolució d’Inici: 8185/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40293/2019
DNI/NIE: ***2772**
Resolució d’Inici: 8533/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/23070/2018
DNI/NIE: ***1105**
Resolució d’Inici: 8202/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40244/2019
DNI/NIE: ***5572**
Resolució d’Inici: 8186/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40294/2019
DNI/NIE: ***6592**
Resolució d’Inici: 8547/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
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Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40362/2019
DNI/NIE: ***6102**
Resolució d’Inici: 8173/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40308/2019
DNI/NIE: ***5087**
Resolució d’Inici: 8544/2019 de 22/10/2019
Data d´incoació: 22/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40355/2019
DNI/NIE: ***9039**
Resolució d’Inici: 8179/2019 de 17/10/2019
Data d´incoació: 17/10/2019
Infracció: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
sense morrió a la via pública.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/99.
Qualificació: GREU, segons els articles 13.2.d) de la Llei 50/99.
Sanció: 300,52.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels
fets provats i de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a
ingressar a una de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de
pagament que rebran pròximament, els imports imposats en el termini indicat.
S’adverteix igualment què, la manca de pagament dins dels terminis assenyalats
(període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el
Registre General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de
manera automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran
de resolució expressa i l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient,
al Servei de Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.

…/…

168

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a
les possibles persones interessades en aquest expedient, amb indicació que contra
aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:




Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l´endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més
des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut
notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui
desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
administrativa.
Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà
a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 11.- PEL RECOLZAMENT A LA “FASE VII DE LA XARXA EUROPEA
DE CIUTATS SALUDABLES (2019-2024). (EXP. 51867/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
“VIST que l’article 43.1 de la Constitució de 1978, reconeix el dret a la protecció de
la salut.
VIST que l’art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l’art. 8 de
la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la
“Protección de la salubridad pública”. La mateixa previsió competencial es recull a
l’art. 66.3.h) del DL 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.
VIST que la promoció i protecció de la salut són uns dels principis que informen la
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.
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VIST que la Organització Mundial de la Salut (endavant, “OMS”), mitjançant la “Red
Europea de Ciudades Saludables”, planteja principis i mètodes generals d’actuació,
vinculats a prioritzar les polítiques de salut i integrar-les en els programes socials i
polítics de les ciutats, amb els següents objectius estratègics:
• Promover acciones para poner en lugar privilegiado la salud en la agenda política
y social de las ciudades.
• Promover políticas y acciones para la salud y el desarrollo sostenible a nivel local,
haciendo hincapié en abordar los determinantes de salud, equidad en la salud y los
principios de las políticas europeas de Salud para Todos y de la Salud 2020.
• Promover la gobernanza intersectorial y participativa para la salud y la equidad en
todas las políticas locales y la planificación integrada para la salud.
• Generar políticas y experiencia práctica, una buena prueba, los conocimientos y
los métodos que se pueden utilizar para promover la salud en todas las ciudades de
la Región de Europa.
• Promover la solidaridad, la cooperación y los vínculos de trabajo entre las
ciudades europeas y redes de autoridades locales y asociaciones con organismos
interesados en cuestiones urbanas.
• Para aumentar la accesibilidad de la Red Europea de la OMS a todos los Estados
Miembros de la Región Europea.
VIST que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es membre de la “Red Española
de Ciudades Saludables”, des de l’any 2008 per acord del Ple municipal de 23 de
desembre de 2008, a través de la Federació de Municipis, la qual participa
conjuntament amb la OMS.
VIST que el projecte europeu sorgeix de la iniciativa conjunta de les seccions de
Promoció de la Salut i Salut Ambiental de l'OMS (1987). Inicialment són 11 ciutats i
posteriorment s’amplia el seu nombre a 31 (Sevilla i Barcelona entre elles); el 1998,
a la tercera fase del projecte, s’incorpora San Fernando de Henares, i a partir de
2003, en la quarta fase (2003-2008), coincidint amb l’expansió del projecte a
Espanya, s’incorporen cinc ciutats més: Barcelona, Gijón, Vitòria-Gasteiz, Sant
Andreu de la Barca i Leganés. Més tard, a la cinquena fase (2009-2013), cinc
ciutats més van sol·licitar la seva incorporació: Orense, Salamanca, Villanueva de la
Cañada, Sant Sebastià dels Reis, i l’Hospitalet de Llobregat.
VIST que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va manifestar el seu recolzament
interès a la participació de la ciutat en la V Fase de la “Red Europea de Ciudades
Saludables”, mitjançant acord del Ple municipal de 27 juliol de 2010.
VIST que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ja va manifestar el seu
recolzament interès a la participació de la ciutat en la VI Fase de la “Red Europea
de Ciudades Saludables”, (mitjançant acord del Ple municipal de 27 de juny de
2014.
ATÈS l’interès existent en participar en la Fase VII de la “Red Europea de Ciudades
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Saludables”.
VIST l’Informe tècnic favorable a l’aprovació de l’acord de participació de la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat a la Fase VII de la “Red Europea de Cuidades Saludables”,
pel qual es tradueix el document i s’informa dels objectius i conforme es compte
amb els requisits de participació.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans.
VISTA la traducció del text “Xarxa Europea de les Ciutats Saludables” a l’apartat
Financer de la pàgina 31, on diu “Les ciutats designades que no hagin pagat la seva
contribució financera anual no seran convidades a assistir a la reunió de negocis
d’aquest any”.
VIST l’informe de l’assessoria jurídica.
VIST que consta documentació comptable acreditativa de l’existència de crèdit
adequat i suficiente per a la tramesa del present expedient.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent d’Equitats,
Drets Socials i Recursos Humans,
ACORDA:
PRIMER.- MANIFESTAR el recolzament de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat a la participació de la ciutat en la Fase VII de la “Red Europea de
Ciudades Saludables” (2019-2024), assumint tots els requeriments i obligacions
disposats per a l’esmentada Fase.
SEGON.- ESTABLIR que, tant el/la responsable polític/ca, com el/la coordinador/a o
coordinadors/es tècnics/es del projecte participin en les reunions de la VII Fase de
la “Red Europea de Ciudades Saludables” i l’Alcalde/essa-President/a de la
Corporació municipal, en les reunions d’Alcaldes, designant-se a tal efecte com a
responsable polític al Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, i com a coordinadora tècnica a la Sra.
Eva Ballarin Lana, Cap de Secció de Salut Pública.
TERCER.- APROVAR una despesa total de 30.000 USD que en conversió (1 dolar
correspon a 0,90 euros) corresponen a 33.600 euros, amb càrrec a:


Exercici 2019, per import de 5.600 euros segons document de RC 190048969
expedida per la Intervenció General en data 17/10/2019, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 04.3110.490.00.00.



Exercici 2020, per import de 5.600,00 euros que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 04.3110.490.00.00 número de desconcentració 190033760D
corresponent de l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient que contempli el pressupost que s’aprovi, de conformitat amb l’art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
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Exercici 2021, per import de 5.600,00 euros que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 04.3110.490.00.00 número de desconcentració 190033761X
corresponent de l’exercici 2021, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient que contempli el pressupost que s’aprovi, de conformitat amb l’art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.



Exercici 2022, per import de 5.600,00 euros que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 04.3110.490.00.00 número de desconcentració 190033762B
corresponent de l’exercici 2022, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient que contempli el pressupost que s’aprovi, de conformitat amb l’art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.



Exercici 2023, per import de 5.600,00 euros que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 04.3110.490.00.00 número de desconcentració 190033763N
corresponent de l’exercici 2023, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient que contempli el pressupost que s’aprovi, de conformitat amb l’art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.



Exercici 2024, per import de 5.600,00 euros que anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 04.3110.490.00.00 número de desconcentració 190033880Z
corresponent de l’exercici 2024, condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient que contempli el pressupost que s’aprovi, de conformitat amb l’art. 174
del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART.- AUTORITZAR la modificació dels percentatges referits a l’apartat 3r de
l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- ACCEPTAR l’avaluació tècnica externa i continuada del projecte, per part
de la OMS.
SISÈ.- FACULTAR expressament Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, per tal que signi tots els
documents que siguin necessaris per a l’execució efectiva del present acord.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’OMS, secció regional d’Europa.
VUITÈ.- COMUNICAR els presents acords al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, a la Intervenció General, al Director de Serveis
de Benestar i Drets Socials, al Servei de Programació i Pressupostos, a la Cap de
Secció de Salut Pública i a la Cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió.”
ACORD 12.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA S. J., I. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 49046/2019)
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 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 i 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 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; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
“Atès que en data 13 de setembre de 2019, amb registre d’entrada E/89375/2019,
la funcionària interina I. S. J., formula declaració d’activitats mitjançant la qual
sol·licita poder exercir l’activitat de formadora per compte propi en horari de dimarts
i divendres de 16 a 20 hores.
Atès que la Sra. I. S. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball d’assessora
jurídica (subgrup A1) en Recursos Humans, adscrita a l’Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans.
Atès que la Cap del Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans, emet informe el 24 d’octubre de 2019, en el que manifesta que no
s’aprecia cap inconvenient per a què la funcionària abans esmentada desenvolupi
la segona activitat sempre i quan no alteri o afecti a l’horari i a les funcions
assignades actualment en aquest Ajuntament.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, certifica que dita funcionària, presta els seus serveis en una
jornada laboral de 1647 hores anuals, equivalent a una jornada referencial de 37
hores i 51 minuts, en modalitat d’horari obert i percep el complement salarial en
concepte d’horari especial.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
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de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt
referenciada.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
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Vist l’informe de la Cap del Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
Vist l’informe del Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 13 de setembre de 2019, a la Sra. I.
S. J. la compatibilitat per exercir l’activitat privada de formadora per compte propi,
en horari de dimarts i divendres de 16 a 20 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta de
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Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al Servei de Planificació i Desenvolupament
dels Recursos Humans i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.”

URGÈNCIES
SRA. ALCALDESSA
Abans de passar cap al final del Ple, tal com havíem parlat en la Junta de Portaveus
i a la Comissió Informativa i tal com es va explicar que es va produir una aprovació
per part de l’Àrea Metropolitana en aquest darrer plenari d’aquesta pròpia setmana,
hem hagut de realitzar aquesta urgència que va al Ple, respecte a un tema que
m’agradaria que la Sra. Secretària pogués llegir el títol.
Es dóna lectura al punt d’urgència.

Estem parlant de les beques de menjador que com saben tots vostès sempre els
havíem gestionat amb el Consell Comarcal i que nosaltres dipositem una part
important de recursos perquè es puguin tramitar conjuntament amb les que venen
amb finançament de la pròpia Generalitat i per tal de donar compliment a aquestes
funcions, donat el canvi que s’ha produït en relació al Consell Comarcal que ha
desaparegut, ha estat assumit per l’Àrea Metropolitana i és aquest acord el que
finalment aquesta mateixa setmana en el Ple de l’Àrea Metropolitana es van portar
diferents acords que tenien referència i que avui ens permeten aprovar-ho per
aquest Ple.
No sé si hi ha cap qüestió d’explicació, perquè això crec que ja tots els grups ho
saben perfectament, però si hi ha alguna paraula o alguna qüestió, faríem un torn.
Primer hem de votar la urgència.
Prèvia declaració d’urgència acordada per unanimitat dels assistents, de
conformitat amb l’article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple i, per tant, amb el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de
conformitat amb el que disposa l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i
prèvia justificació de la urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a
debat el punt següent.
En relació amb la proposta que s’ha presentat d’urgència, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, faríem un torn si hi ha cap comentari respecte a aquest tema, obriríem un
torn. Hi ha alguna qüestió? Sr. García.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Simplemente para que ustedes vean que nosotros admitimos una sensibilidad
obviamente de este ayuntamiento, de este Pleno, de este gobierno y esto es una de
las cosas que nosotros siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando. Estoy de
acuerdo con esa sensibilidad que aquí sí se tiene, que es la que reclamamos para
otras cuestiones, en que no podemos permitir que en nuestra ciudad haya ni un
solo niño que se quede sin la comida que le hace falta para subsistir.
Eso es una cosa que la ha tenido siempre a gala este gobierno y yo se lo
agradezco y es más, ahí siempre lo he dicho, no me duelen prendas en reconocer
que no todo ha desaparecido, que sigue habiendo y en este tema tan sensible, una
conciencia importante en el gobierno para no permitir eso. Por lo tanto fíjense
ustedes que cuando hacemos alguna crítica, es porque entendemos que hay
prioridades, pero esta es absolutamente necesaria y ustedes la identifican así y
nosotros estamos satisfechos y lo agradecemos.
Estoy convencido que ustedes no van a permitir, a pesar de que otras
administraciones que tiene la obligación si cabe más potente que la local, que
ningún niño en nuestra ciudad se quede sin una comida básica porque haremos lo
que haga falta, subiremos los impuestos que haga falta, si es que hiciera falta, para
que eso no pase.
O sea que yo les agradezco esa sensibilidad y como no puede ser de otra manera
ahí estamos con ustedes, pero dicho esto y acabo, miren, la verdad es que
nosotros identificamos otras prioridades en otros conceptos sociales y a ustedes les
molesta que se lo digamos. No pasa nada, es cuestión de modos de ver.
Y ya para acabar de verdad, mire, Sra. Marín, yo ya me gustaría a mí que el cariño
y la amabilidad que ha tenido usted con el Sr. Toni García lo trasladara también a
otros grupos y sobre todo a mí, porque fíjese que la ha interpelado cuatro veces
sabiendo que no tiene derecho a interpelarla, y usted le ha contado con mucha
amabilidad, no le ha espetado como me hace a mí, casi como en tono amenazante.
Entonces yo me enfado por eso, veo esas diferencias.
Le agradecería mucho y ahí lo entiendo perfectamente que usted utilizara ese
mismo tono amable y cariñoso que ha utilizado con el Sr. Toni García, ¿porque
sabe qué pasa? Si no voy a tener un poco de celos, me siento celosillo. Y a partir
de aquí, se lo agradecería, porque le ha espetado cuatro veces en algo que él sabe
perfectamente que no puede hacerlo y usted también lo sabe y usted le ha
contestado como debe hacerlo, como me gustaría que lo hiciera conmigo. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Hi ha alguna altra intervenció?
Pues no se preocupe Sr. García que intentaremos como este es el último Pleno del
año. Vamos a empezar pronto el año 2020, me voy a proponer tratarlo con mucho
cariño, con mucho, para que usted no tenga pelusilla y para que no sienta celos.
También decirle que no me molesta que usted intervenga y que diga lo que piensa
ni muchísimo menos, creo que es bueno que cada grupo político exprese lo que
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piensa, para eso estamos, a cada uno los ciudadanos nos han puesto en un sitio y
tenemos que ejercer evidentemente de lo que los ciudadanos han decidido, pero
también reconozca que usted a veces tiene un tono que a lo mejor yo tampoco me
siento tan estimada como usted tiene a gala comentar.
Por tanto, no voy a hacer distinciones, creo que intento tratar a todos los grupos
políticos con el máximo cariño, a veces yo también soy persona, también me puedo
equivocar y reconozco que a veces uno puede estar más afortunado y otras veces
menos, pero no soy la única. Por tanto, esta una cuestión que vamos a
proponernos todos durante el ejercicio que viene, ser más amables y ser un poquito
más cariñosos.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

En todo caso el espíritu navideño no impide que tengamos que votar este punto y
que quede claro que todo ese ánimo tan positivo quede reflejado en la posición.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt d’urgència, que
s’aprova amb el resultat de la votació que es recull a continuació en aquesta acta.
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
URGÈNCIA 1.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
L’HOSPITALET
DE
LLOBREGAT I L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, PER A
L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS
2019-2020. (EXP. AJT/64764/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, (BOP 01/07/2019), sotmet al Ple per tràmit d’urgència, de conformitat
amb el preveu l’article 38.4 en relació amb l’article 45.5 del Reglament Orgànic del
Ple vigent (BOPB 12.01.2012), l’acord següent:
“ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
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D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i de les oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família. En aquest sentit, es potencien els aspectes
referents a la personalitat dels/les menors, garantint el desenvolupament lliure i
harmoniós de les seves capacitats físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge
que promoguin el benestar.
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials preveu que
l’Administració col·labori amb entitats d’iniciativa social orientades a l’objectiu que
estableix la llei: “garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans”. Les entitats de la
iniciativa social són un element clau en el foment del sistema de serveis socials.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de
famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.
Les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat
de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les
necessitats, molts d’aquests alumnes reben ajudes socials directament de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel
consell comarcal al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que per acord del Ple Municipal, de 26 de juliol de 2016, es va aprovar el
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs
2016-2017. Conveni que es va signar el 14 de setembre de 2016 i que va ser
modificat ampliant l’aportació municipal per acord del Ple de 28 de febrer de 2017.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, de 28 de novembre de 2017, es va aprovar
la minuta de la segona Addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació
d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2017-2018. Addenda que es va signar en data 28
de desembre de 2017.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, de 27 de novembre de 2018, es va aprovar
la justificació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i el
Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals dels menjadors per als alumnes de les escoles de L’Hospitalet de
Llobregat per al curs 2017-2018, per un import de 1.447.219,03€.
ATÈS que per acord de Ple Municipal, de 21 de desembre de 2018, es va aprovar
la minuta de la tercera Addenda del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació
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d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2018-2019. Addenda que es va signar en data 21
de desembre de 2018.
ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per
a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials) i que l’article 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials
de caràcter econòmic.
ATÈS que fins a la data, els ajuts complementaris als ajuts de menjador
s’instrumentaven per mitjà del Conveni i les seves addendes, anteriorment
esmentats, signats amb el Consell Comarcal del Barcelonès.
VIST que aquesta administració que ha estat suprimida per la Llei 1/2019, de 15 de
febrer, de Catalunya (publicada al DOGC 7813, de data 19 de febrer de 2019). L’art.
2 apartat 2n. de la qual determina que les competències exercides fins a la data pel
Consell comarcal del Barcelonès han d’ésser assumides per l’administració titular
de la competència, sens perjudici que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de
gestió o altres formes de col·laboració interadministrativa a altres administracions
públiques.
VIST el Decret 193/2019, de 10 de setembre, que aprova la distribució i traspàs de
les competències, les activitats i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i dels
organismes dependents (DOGC 13/09/19), el qual determina a l’apartat 4rt del seu
Annex que les competències relatives al transport i els ajuts de menjador que venia
portant a terme el Consell Comarcal per delegació de la Generalitat, es portaran a
terme de manera transitòria per l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es
concretarà en un Conveni a signar amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.
VIST l’informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei
de Benestar Social.
VIST que per acord del Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, que va tenir lloc el 17 de desembre, va aprovar acceptar la
transferència de funcions per a la gestió dels ajuts alimentaris finançats amb
recursos municipals en el territori, entre d’altres, dels nostre municipi durant el curs
escolar 2019-2020, complementàriament als ajuts individuals de menjador que
s’atorguin amb els recursos que es rebin del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, i que l’acord va aprovar el Conveni a signar amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat amb el que s’estableix el marc de
col·laboració en la tramitació i materialització dels pagaments dels ajuts alimentaris
complementaris per als alumnes de les escoles del municipi finançats amb
aportacions de l’aquest ajuntament durant el curs escolar 2019-2020, amb una
dotació de 1.600.000€.
VISTA la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2019-2020, en el qual es fixa l’aportació municipal per aquest
període en 1.600.000,00€:
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600.000,00€ per l’exercici 2019.
 1.000.000,00€ per l’exercici 2020.
VIST que consta a l’expedient informe jurídic emès per l’Assessora Jurídica de data
19 de desembre de 2019.
VIST que consta a l’expedient document comptable RC 190059180 de data 04 de
desembre de 2019, a càrrec de l’aplicació pressupostària 04.2311.480.00.02 del
pressupost de l’exercici 2019.
VIST que consta a l’expedient RC d’índex 06636 futura per a l’exercici 2020 amb
número de desconcentració 190042683P.
VIST l’informe conjunt de la Intervenció General i la Secretaria general del Ple de 19
de desembre de 2019.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, amb el quòrum de la majoria absoluta previst a l’article 123.1.j) en relació
amb el 123.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del Conveni entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i L’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió dels ajuts municipals
complementàries dels ajuts de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2019-2020, en els termes aprovats pel Consell de l’AMB en
sessió de 17 de desembre de 2019, amb la rectificació d’errades materials del
Pacte Tercer, consistents en substituir la referència al Consell Comarcal per la
correcta a l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
La part expositiva i dispositiva del conveni es transcriu a continuació:
“REUNITS:
/..../
MANIFESTEN
I.

Que la situació de greu crisi econòmica que s’està vivint, i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre
de famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.

II.

Que les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials
i econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la
Generalitat de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir
totes les necessitats, molts d’aquests alumnes reben ajudes socials
directament de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

III. Que el Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar la convocatòria pública per
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a la concessió d’ajuts individuals de menjador (les conegudes com a beques de
menjador) per al curs 2019-2020 (BOPB 29-05-2019) per a alumnes amb
necessitats socioeconòmiques escolaritzats al segon cicle de l’educació infantil,
primària i secundària obligatòria, en centres finançats amb fons públics dels
municipis de la comarca, incloent els de la Ciutat de L’Hospitalet.
IV. Que l’Ajuntament de L’Hospitalet ostenta competències pròpies per a prestar
ajuts econòmics d’urgència social per atendre a situacions de necessitat en
l’àmbit de l’alimentació dins dels serveis d’atenció primària (art. 30.1 i 4 Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.).
Així mateix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, article 25.2.e), assigna als municipis la competència d’avaluació de les
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o
risc d’exclusió social.
V. Que fins a la data, la gestió dels ajuts complementaris de menjador es portava
a terme en col·laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès,
administració que ha estat suprimida per la Llei 1/2019, de 15 de febrer, de
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, publicada al DOGC 7813, de
data 19 de febrer de 2019. L’art. 2 apartat 2n. d’aquesta Llei determina que les
competències exercides fins a la data pel Consell comarcal del Barcelonès han
d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens perjudici
que se’n pugui acordar la delegació, encàrrec de gestió o altres formes de
col·laboració interadministrativa a altres administracions públiques.
VI. Que el Decret 193/2019, de 10 de setembre, que aprova la distribució i traspàs
de les competències, les activitats i serveis del Consell Comarcal del
Barcelonès i dels organismes dependents (DOGC 13/09/19), determina a
l’apartat 4rt del seu Annex que l’Àrea Metropolitana de Barcelona exercirà
transitòriament, per delegació de la Generalitat de Catalunya, competència en
matèria d’educació, entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de
menjador escolar per necessitats socioeconòmiques als alumnes de les
escoles sostingudes amb fons públics dels municipis, les quals es financen
amb les assignacions que per a cada curs escolar determina, el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
VII. Que l’Ajuntament de L’Hospitalet té la voluntat d’atendre totes aquelles
situacions d’infants amb necessitat de menjador escolar, amb la finalitat de
garantir als alumnes amb necessitats un àpat diari. A l’efecte preveu inicialment
destinar per al curs 2019-2020, la quantitat de 1.600.000 euros, per
complementar els ajuts atorgats per la Generalitat de Catalunya.
Per tot l’anteriorment exposat i als efectes de coordinar l’atorgament d’ajuts
destinats al finançament dels costos del menjador escolar del infants de L’Hospitalet
de Llobregat, les parts tenen la voluntat formalitzar el present conveni, i
ACORDEN
PRIMER: OBJECTE.
L’objecte del present conveni és establir els mecanismes de coordinació i encàrrec
de gestió entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, per a l’atorgament dels ajuts complementaris destinats a cobrir el servei
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de menjador d’alumnes escolaritzats al municipi durant el curs 2019/2020, amb
l’objectiu final de garantir la cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques dels
nens i les nenes del municipi.
Els destinataris d’aquests ajuts són els infants residents a L’Hospitalet amb
necessitats socioeconòmiques, escolaritzats al segon cicle d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria, en centres finançats amb fons públics del municipi.
SEGON: PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ.
Les entitats signatàries manifesten la seva voluntat de vehicular l’atorgament de tots
els ajuts als que fa referència aquest conveni, mitjançant el mecanisme de
sol·licitud d’ajut individual de menjador per part de les famílies dels alumnes,
d’acord amb els procediments i requisits que s’han establert en les Bases que
regeixen la convocatòria d’ajuts individuals de menjador pel curs 2019/2020,
aprovades pel Consell Comarcal del Barcelonès i publicades al BOPB de data 29
de maig de 2019.
L’Ajuntament de L’Hospitalet estableix un sistema d’ajuts individuals complementari
a les beques de menjador amb el qual s’incrementa la dotació econòmica als infants
que presenten situacions de risc social, informades per part dels serveis socials
segons estableix la convocatòria abans esmentada.
L’import màxim per ajut individual que complementarà l’Ajuntament de L’Hospitalet
segons el grau de risc serà per la quantitat de 6,20€ alumne/dia (Iva inclòs),
coincidint amb el mòdul de la Generalitat de Catalunya, o l’import que per a
determinats centres escolars hagi autoritzat com a preu de menjador el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Un cop resolta la cobertura econòmica derivada de l’aplicació de les Bases que
l’Àrea Metropolitana de Barcelona atorgui a aquestes sol·licituds, l’Ajuntament de
L’Hospitalet complementarà o atendrà les situacions d’alt risc social (amb cobertura
del 100% de l’import segons mòdul) o de risc social (amb cobertura del 75% de
l’import segons mòdul), independentment de la situació administrativa de les
sol·licituds.
El complement municipal serà revisable a la baixa en els casos que els beneficiaris
que presentaven irregularitats en les seves sol·licituds regulin la situació
administrativa per la que es va denegar la beca de menjador i amb la reposició
tinguin dret d’accés a la mateixa. En tot cas, la cobertura final pel beneficiari es
mantindrà en els casos d’alt risc i risc social, independentment de quina part de la
despesa correspongui a cada organisme.
Així mateix, en casos de risc social (amb cobertura fins al 75% segons criteri de
complementació municipal) en els que per la situació d’extrema pobresa s’hagi de
garantir l’àpat del beneficiari, es podrà complementar fins a una cobertura del 100%
si així ho informa el referent.
TERCER: PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A
L’ATORGAMENT DELS AJUTS.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona rep totes les sol·licituds d’ajut individual de
menjador (curs 2019-2020) formulades pels alumnes del municipis, les quals un cop
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revisades i valorades, incorporarà al programa informàtic creat a l’efecte, al qual
tindrà accés l’ajuntament en relació a la següent informació
1) Alumnes que no compleixen els requisits per rebre l’ajut segons les bases.
2) Alumnes que han d’esmenar o completar les seves sol·licituds.
3) Alumnes que tenen assignat ajut, assenyalant en cada cas el grau de
cobertura.
Juntament amb la informació referida a les beques, s’assignaran els ajuts a finançar
amb els recursos municipals, determinant per a cada sol·licitant l’import d’aquests
ajuts, d’acord amb els criteris establerts i comunicats prèviament per l’Ajuntament
de L’Hospitalet. Aquesta proposta podrà incloure ajuts complementaris als atorgats
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a alumnes que rebin finançament parcial
del cost de menjador per part de l’administració comarcal, i també ajuts per a
alumnes que no rebin cap assignació per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquesta informació estarà disponible i contindrà les dades de les sol·licituds
rebudes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins de termini. Posteriorment,
s’aniran ampliant i actualitzant amb la incorporació de les peticions rebudes fora de
termini, segons el que s’estableix a les Bases de la convocatòria.
Al llarg de tot el curs s’anirà operant de manera coordinada entre ambdues
administracions pel que fa a les possibles ampliacions o actualitzacions de la relació
de sol·licitants, a les baixes d’alumnes i a les modificacions de les condicions
socials dels peticionaris que comuniqui l’Ajuntament i es regularitzarà periòdicament
(o a final de curs) en funció de l’efectiva assistència de l’alumne al menjador
escolar.
Cadascuna de les entitats signatàries designarà la persona o persones que hagin
d’actuar com a interlocutor front l’altra administració en tot allò que derivi de
l’execució d’aquest conveni. Així mateix, cada entitat determinarà els procediments i
protocols interns de funcionament i coordinació entre els seus departaments i
serveis als efectes del desenvolupament de totes les tasques i funcions que
corresponen a l’entitat en el marc del conveni.
QUART: DOTACIONS DESTINADES ALS AJUTS PER COBRIR COSTOS DELS
MENJADORS ESCOLARS.
Durant el curs 2019/2020, l’Àrea Metropolitana de Barcelona destinarà al
finançament dels ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles de
L’Hospitalet de Llobregat, les dotacions que corresponguin de les assignacions que
a l’efecte rebi del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per la seva banda, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat preveu destinar la
quantitat d’1.600.000 euros amb caràcter plurianual 2019-2020, per a l’atorgament
dels ajuts complementaris que es financen amb recursos municipals, que es
destinaran a cobrir la part del cost del menjador que correspon a les famílies, més
enllà de l’ajut rebut, o a ampliar el nombre de beneficiaris d’ajut atenent a alumnes,
les sol·licituds dels quals no puguin ser ateses per manca d’acreditació dels
requisits exigits.
L’import màxim per ajut individual que complementarà l’Ajuntament de L’Hospitalet
serà per la quantitat de fins a 6,20€ alumne/dia (Iva inclòs), coincidint amb el mòdul
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de la Generalitat de Catalunya, o l’import que per a determinats centres escolars
hagi autoritzat com a preu de menjador el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.
L’aportació d’1.600.000,00€ es desglossa de la forma següent:
 600.000 euros per l’exercici 2019.
 1.000.000 euros per l’exercici 2020.
Les aportacions relatives a l’exercici 2020 restaran subordinades al crèdit de
l’exercici, autoritzat en els pressupostos municipals.
CINQUÈ: GESTIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS
MUNICIPALS.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona s’encarregarà de fer el pagament a les escoles
del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, dels ajuts dels seus alumnes que es
financen tant a càrrec a les dotacions assignades per la Generalitat a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, com dels que es financen amb recursos de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. L’Àrea Metropolitana de Barcelona
s’encarregarà també de comunicar a les escoles, per tal que aquestes ho traslladin
a les famílies, la relació d’alumnes beneficiaris de l’ajut individual de menjador
atorgat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la corresponent quota de
cobertura del cost del menjador, dels possibles ajuts complementaris finançats per
l’Ajuntament i dels alumnes que, malgrat no rebre ajut de l’Àrea, siguin receptors de
subvenció municipal. La resta del cost del menjador haurà de ser aportat per les
famílies, tret que l’escola disposi d’altres fonts de finançament que pugui posar a
disposició d’aquestes.
L’Àrea Metropolitana farà el pagament a les escoles de la totalitat dels ajuts que
corresponguin als seus alumnes, simultàniament i amb independència de l’origen
del seu finançament, d’acord amb els calendaris establerts en les Bases
reguladores de l’atorgament dels ajuts individuals de menjador pels alumnes del
Barcelonès pel curs 2019/2020, llevat del pagament dels ajuts complementaris
finançats amb recursos municipals, corresponent al tercer trimestre de curs, segons
el que es preveu a l’acord setè d’aquest conveni.
Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts complementaris
que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de L’Hospitalet transferirà a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona durant el curs 2019/2020 les següents quantitats:
 600.000 euros a la aprovació del conveni, i abans del 31 de desembre de
2019, les quals es destinaran a atendre el pagament dels ajuts
complementaris corresponents al primer trimestre del curs.
 500.000 euros, durant el primers 15 dies del mes de febrer de 2020, quantitat
que es destinarà a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al segon trimestre del curs.
 La quantitat restant, fins al màxim de 500.000 euros, es farà efectiva abans
del 30 de juny de 2020, i es destinarà a atendre el pagament dels ajuts
complementaris corresponents al tercer trimestre de curs.
Abans del 31 de de juliol de 2020, l’Àrea Metropolitana de Barcelona comunicarà a
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l’Ajuntament de L’Hospitalet la relació final de tots els alumnes de les escoles del
municipi que hagin resultat beneficiaris d’ajuts per cobrir el cost del menjador
escolar, indicant de forma individualitzada l’import i l’origen de l’ajut assignat a cada
alumne per a la totalitat del curs 2019/2020.
Les escoles hauran aportat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona a aquest efecte la
corresponent documentació (nòmines justificatives segons es regula a l’article 11.1
de les bases) signada per les famílies dels alumnes, la qual restarà a disposició de
L’Ajuntament de L’Hospitalet en el moment que li sigui demanada.
SISÈ: COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
S’establiran les relacions de coordinació necessàries entre ambdues
administracions, per al seguiment i bon funcionament de les actuacions incloses al
conveni.
Concretament, les parts acorden la constitució d’una Comissió de Seguiment del
present conveni, composta pels membres següents:
 Dos representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 Dos representants de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de
l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Aquesta Comissió es reunirà trimestralment de forma ordinària, i de forma
extraordinària, sempre que ho sol·liciti qualsevol de les parts i serà l’encarregada de
valorar i determinar els ajuts complementaris.
SETÈ: JUSTIFICACIÓ.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona haurà de justificar l’aplicació de la dotació
rebuda de l’ajuntament davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent,
presentant certificació de la seva Intervenció amb el total dels pagaments efectius
amb càrrec a les aportacions econòmiques municipals realitzades, abans de
finalitzar el mes de juliol de 2020, i de conformitat amb les previsions que s’indiquen
a continuació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació
del llistat nominatiu dels beneficiaris amb els imports dels ajuts concedits per part
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona referits a cadascun dels períodes trimestrals,
de conformitat en el següent calendari:
- Un cop aprovada la liquidació de la despesa del curs anterior, es
transferirà la quantitat de 600.000€ en el moment d’aprovació del
conveni, despesa que s’haurà d’acreditar dins del primer trimestre, i com
a molt tard abans del 31 de gener de 2020.
- La quantitat de 500.000€ serà transferida al mes de febrer de 2020,
despesa que s’haurà d’acreditar dins del segon trimestre de 2020.
- La quantitat restant, fins el màxim de 500.000€, serà transferida abans
de finalitzar el mes de juny de 2020, una vegada l’AMB hagi notificat
l’adjudicació i el reajustament de la despesa de l’últim trimestre.
La liquidació final de les quantitats atorgades, junt amb la justificació de l’últim
trimestre de curs, amb indicació del número total d’ajuts i l’import final adjudicat, es
comunicarà dins del mes següent a la recepció del pagament de la darrera
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aportació.
Cas que les quantitats justificades no arribin a la totalitat de les dotacions
transferides, es procedirà per l’Àrea Metropolitana de Barcelona al reintegrament de
l’eventual excedent a l’Ajuntament abans del 30 de setembre de 2020.
VUITÈ: VIGÈNCIA.
Aquest Conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura i fins al 30 de
setembre de 2020.
Les entitats signatàries, per mutu acord, podran prorrogar la vigència d’aquest
conveni, mitjançant l’aprovació i signatura de les corresponents addendes per a
posteriors cursos escolars.
NOVÈ: MODIFICACIÓ.
El present Conveni es podrà modificar en qualsevol moment per mutu acord de les
parts, introduint les modificacions que considerin escaients. En cas de variació de
les dotacions que l’Ajuntament de L’Hospitalet destini al finançament dels ajuts
complementaris, la modificació corresponent es formalitzarà com a addenda al
present conveni.
DESÈ: CAUSES D’EXTINCIÓ.
El present conveni s’extingirà per les causes legalment establertes i, en especial,
per l’incompliment per part de qualsevol dels compromisos que s’estableixen als
diferents acords d’aquest conveni.
Tanmateix s’extingirà per a qualsevol de les següents causes:
 Per mutu acord de les parts signatàries.
 Per la finalització del termini previst de duració o de les seves pròrrogues.
 Per incompliment d’algunes de les obligacions concretes per ambdues parts.
 Per impossibilitat sobrevinguda de realitzar l’objecte del conveni.
 Per denúncia d’una de les parts feta amb un mínim de dos mesos
d’antelació, i sense perjudici de finalitzar els encàrrecs iniciats.
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni, facultarà a l’altra part a exigir el compliment efectiu i, en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.
ONZÈ: RESOLUCIO DE CONFLICTES.
Per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució del
present conveni, les parts prèviament les presentaran en la comissió de seguiment
per la seva resolució. I pel cas que no s’arribi a cap acord, es sotmetran als
Tribunals o Jutjats de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
DOTZÈ: PROTECCIÓ
CONFIDENCIALITAT.

DE

DADES

DE

CARÀCTER

PERSONAL

I

Atès que l’execució de l’objecte del conveni comporta el tractament de dades de
caràcter personal, l’Ajuntament de L’Hospitalet, com a subencarregada de
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tractament, aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal que
el tractament s’efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’altra
normativa vigent aplicable.
Que per executar l’objecte del conveni l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a
encarregada de tractament, posarà a disposició de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
com a subencarregada de tractament, la informació personal estrictament
necessària que es concreta en les clàusules anteriors d’aquest Conveni amb la
única finalitat de gestionar i comprovar la destinació dels ajuts que s’instrumenten
en ell.
 Categories de dades (Nom/Cognoms/DNI dels/de les persones sol·licitants
dels ajuts i els/les seus representants legals, amb indicació de l’edat, centre
escolar estudis que cursen i dades sobre la situació econòmica-social.
 Categories de persones interessades: els/les usuaris/és; els/les
treballadors/es de l’ajuntament adscrites als serveis socials.
Es guardarà reserva respecte de les dades o antecedents que estiguin relacionats
amb l’objecte del conveni. L’Ajuntament de L’H i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades, de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent aplicable.
Als efectes de l’anterior, l’Ajuntament de L’H, com a subencarregada del tractament
de dades personals, per compte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es sotmetrà
a les instruccions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en matèria de mesures de
seguretat.
Tanmateix, es mantindrà la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què
tingui accés o hagi elaborat per raó de l’execució del conveni i, a tal efecte,
l’Ajuntament de L’H adoptarà abans de l’inici del conveni les mesures de tipus
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i
en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Es tractarà les dades de caràcter personal conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de forma confidencial i
reservada, no podran ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a
finalitats diferents de les establertes en aquest conveni. Aquesta obligació seguirà
vigent un cop el conveni s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per
resolució o qualsevol altra causa legalment admesa.
Es tornarà a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en tots el casos d’extinció del
conveni, les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o document en
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què consti alguna dada objecte del tractament.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present
document per duplicat, en el lloc i data indicats a l’inici.”
SEGON.- APROVAR una despesa total per import de 1.600.000,00€ amb càrrec a:
 Exercici 2019 per import de 600.000,00€ segons document comptable RC
núm. 190059180 expedida per la Intervenció General en data 04 de
desembre de 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
04.2311.480.00.02.
 Exercici 2020 (9 mesos) per import de 1.000.000,00€ que anirà a càrrec de
l’aplicació pressupostària 04.2311.480.00.01 número de desconcentració
190042683P de l’exercici 2020, condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient que contempli el pressupost que s’aprovi de conformitat a
l’art. 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- RECONEIXER l’obligació de pagament a favor de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona amb NIF P-0800258-F, per import de 600.000,00€ per a l’exercici
2019.
QUART.- AUTORITZAR la modificació dels percentatges referits a l’apartat 3r de
l’art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
CINQUÈ.- FACULTAR indistintament a l’alcaldessa, Núria Marín Martínez, i al
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Jesús
Husillos Gutiérrez, per a la formalització del Conveni i la signatura de tots els
documents que siguin necessaris per a la seva efectivitat.
SISÈ.- PUBLICAR la minuta del Conveni, un cop signat, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en compliment del que determina l’article 11.3.b) de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i publicar de conformitat
amb el preveu l’article 8.1.f) i i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dades del conveni que
es preveu a l’article 14.1 de la mateixa norma.
SETÈ.- POSAR aquest acord en coneixement de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord l’Àrea Metropolitana de Barcelona, fent
constar que de conformitat amb el Pacte Setè del Conveni, correspon a la
Intervenció General d’aquesta administració les obligacions de remissió
d’informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb
l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
NOVÈ.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’alcaldia, a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, a la Gerència, a la Direcció de Benestar i Drets Socials, a la
Intervenció General, a la Secretaria General del Ple, a la Tresoreria Municipal, al
Servei de Programació i Pressupostos, per al seu coneixement i als efectes
adients.”
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, PRECS I
PREGUNTES

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 20 DE NOVEMBRE AL 10 DE DESEMBRE DE 2019, QUE COMPRENEN
ELS NÚMEROS DEL 9654 AL 10640. (EXP. 4013/2019)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 9654 de data 20 de novembre al número 10640 de data 10
de desembre de 2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 14.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 43, 44, 45 I 46 DE 20 I
27 DE NOVEMBRE I DE 4 I 11 DE DESEMBRE DE 2019. (EXP. 3697/2019)
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les sessions són les corresponents als números 43, 44, 45 i 46 de 20 i 27
de novembre i de 4 i 11 de desembre de 2019.

En relació amb el punt 14, es produeixen les intervencions següents:

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Muchas gracias. En primer lugar esta intervención se refiere al punto 14 del orden
del día, que tiene la relación de acuerdos de la Junta de Gobierno Local y en
concreto nos referimos a uno que se adoptó el 27 de noviembre de 2019, en el que
se acordó incoar un procedimiento administrativo de revisión de oficio de una
contratación irregular, encargada verbalmente a una empresa y las contrataciones
verbales están prohibidas.
Entonces, en primer lugar es congratularnos de que el gobierno haya optado por la
vía de la revisión de oficio de aquellos actos ilegales cometidos en el desarrollo de
sus funciones, en este caso de un contrato verbal que expresamente está prohibido
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por la ley.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ruiz, ningún problema. Si puede hacer mención al contrato, para que nos
situemos. Como usted comprenderá, hay muchísimos.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
No quería citarlo, pero lo cito.

SRA. ALCALDESSA
Lo digo para que podamos estar más. ¿Sabemos de qué va? Vale.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Iceberg Lab, S.L. ¿Vale?

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Es para información general.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Después de estar contentos de que ustedes han adoptado ese criterio porque se lo
propusimos mediante moción en febrero de 2019 y a pesar de su voto en contra,
voto en contra del Partido Socialista que fue aprobado por este Plenario, en
cualquier caso esperamos y seguiremos con atención el desarrollo del
procedimiento administrativo de revisión de oficio, que lo lleven ustedes hasta sus
últimas consecuencias, es decir, como recoge el propio informe elaborado por la
directora de servicios jurídicos de este ayuntamiento y así lo expresan también la
propia ley de contratos del sector público y la ley de transparencia y buen gobierno,
como decíamos, esperamos que ustedes estudien las responsabilidades de las
autoridades en la ilegalidad que ha puesto de manifiesto este expediente con la
apertura de la revisión de oficio, expediente en el que se ha erosionado hasta su
desaparición, el principio de concurrencia y publicidad que ha de presidir siempre la
contratación pública.
A este respecto, llama la atención alguna de las manifestaciones vertidas en los
informes técnicos que se contradicen con otra documentación que aparece en el
expediente y en concreto les voy a leer lo que manifiesta el representante de la
empresa en una instancia, que solicita se le pague ya unos servicios que había
prestado y que no se le habían pagado.
Entonces dice: “…durante el mes de febrero 2018 nos reunimos con el regidor de
Innovación Social”, leo lo que pone, “Sr. David Quirós, para proyectar el stand del
ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat en la próxima edición del Smart City
World Congress que se celebrará en el mes de noviembre de este mismo año”.
Estamos hablando de que se reúnen con una empresa nueve meses antes.
Seguimos más abajo: “…que según nos comentan los técnicos del ayuntamiento,

…/…

191

en septiembre se inician todos los trámites para llevar a cabo la contratación y
poder llegar a la realización del evento en noviembre con la gestión realizada. En
septiembre nos volvemos a reunir y por parte del ayuntamiento se nos informa y
confirma la puesta en marcha del contrato y de la cantidad total del proyecto que
asciende a 76.768 euros más IVA, correspondiente al precio que incluye el evento
Smart City World Congress, el montaje”.
Es decir, estas actuaciones previas, que son la reunión con este empresario en
concreto, al que luego se le adjudicó, adjudicó no, fue el que realizó el servicio sin
que hubiera previo contrato, la verdad es que introduce elementos de duda sobre la
imparcialidad que ha de presidir siempre la contratación pública y que destruye la
posibilidad de publicidad y concurrencia exigida por la ley.
Como decíamos al principio, nos alegramos de su interés por regularizar la
ilegalidad existente en este expediente, pero pedimos la misma diligencia en la
exigencia de responsabilidad como marca tanto la legislación de contratos del
sector público, como la ley de transparencia y buen gobierno.
Ya les adelantamos que estaremos pendientes y alerta en relación con la resolución
de este expediente. Muchas gracias y Feliz Navidad.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias por lo de Feliz Navidad. Sr. Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sr. Rainaldo Ruiz, atenderemos tal como usted dice, hemos iniciado el
procedimiento evidentemente con la voluntad de cumplirlo, simplemente algunas
cuestiones que no sé si salen en los informes, pero por añadir información.
Nosotros y digo nosotros, me incluyo si usted quiere, nosotros habíamos visto algún
trabajo de esta empresa en otros acontecimientos y la tecnología y la cuestión que
nos proponía es una cuestión exclusiva, que es generar un domo de 360 grados
donde podíamos proyectar algunas de las cuestiones que se estaban realizando
desde la concejalía de Innovación, que como usted sabe era una concejalía de
Innovación dependiente de mi tenencia de alcaldía, con lo cual sé de qué estamos
hablando.
Y no es hasta septiembre que la Fira nos garantiza y nos ofrece el espacio, que si
ustedes recuerdan y estuvieron en el Smart Congress el año pasado, saben que no
estábamos dentro de ningún recinto ferial, sino que estábamos en el paso entre un
recinto y el otro, porque la tecnología, el globo y demás, bueno, toda la tecnología
que había y todo el montaje del stand peculiar que teníamos no permitía que se
pudiera hacer dentro de un recinto. Eso es lo que hizo que se retrasara el
procedimiento y el hecho de hablar con un proveedor en concreto, es porque la
tecnología que en aquel momento se ponía a disposición era exclusiva, no se podía
ir a la competencia en general, que evidentemente se debería haber hecho, yo no
se lo niego, el procedimiento de contratación, razonablemente solo se hubiera
presentado la única empresa que tiene o que tenía al menos en aquel momento,
disponible esa tecnología.
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SRA. ALCALDESSA
Me pilla Sr. Ruiz. No sé si tenemos debate en estos puntos. Sra. Secretaria. No lo
sabemos. A la vista de que no lo sabemos, le doy en beneficio de si quiere decir
alguna cosa. Sí, diga, diga. No vayamos ahora a romper el espíritu navideño.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Es para aclarar dos puntos solamente. En principio estaríamos hablando de un
contrato negociado sin publicidad, entonces yo les recuerdo que se lo pueden
aclarar los de contratación, que este contrato se puede formalizar aproximadamente
en 15, 20 días.
Lo digo porque precisamente es lo que tiene este tipo de contratos, pero luego está
el hecho del profesional o empresa que objetivamente sea la única que pueda
prestar este servicio. Hombre, yo les aseguro que mis conocimientos tecnológicos
son nulos. Si tengo que buscar información en internet, soy malísimo, pero me he
metido y empresas que prestan el mismo servicio que esta, he encontrado cuatro.
Pero bueno, eso es discutible y en cualquier caso se debería haber justificado de
forma expresa y prolija en el propio expediente y no se hace en ningún sitio.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Yo creo que también tiene que quedar muy claro que usted ha puesto en evidencia
una cuestión que tiene toda la explicación técnica y todo lo que digamos, pero es
evidente que pues se podría haber formulado de una forma diferente para que no
hubiéramos tenido que hacer un reconocimiento.
Por tanto, yo soy la primera como Alcaldesa que evidentemente esto de tener que
llegar a un reconocimiento no es la fórmula, esta es una administración que yo creo
que tiene a gala tener un servicio de contratación de primer nivel y referente.
Y por tanto, en fin, es cierto que la tecnología que el llegar a un acuerdo con la
propia Fira, si era posible o no instalarse y el lugar adecuado, porque es cierto que
fue algo peculiar y que además hubo un cierto revuelo porque además hubo una
visita institucional por parte del govern de la Generalitat, de la Delegación del
Gobierno y de todo el ámbito y pasó muchísima gente a ver el stand y yo creo que
como ciudad salimos muy en positivo, pero cierto es que hemos tenido que recurrir
a un sistema de contrastación que no es el que habitualmente suele contratar esta
administración. Vamos a intentar que esto sea como siempre y en este caso lo es,
una excepción y que tengamos más agilidad en cuanto a los temas de contratación.
También decir, ya que hemos hablado del tema, que el tema de la contratación no
solamente vamos a que las cosas sean más sencillas, sino todo lo contrario, no lo
digo yo como Alcaldesa de esta ciudad, puede hablar usted con todos los alcaldes y
alcaldesas de los municipios de nuestro entorno, de la provincia, de España,
estamos todos los municipios en la misma situación. Es muy complicado, pero en
todo caso por muy difícil y complicado que sea, hemos de acatar esa ley aunque no
nos guste, y si no nos gusta, cómo sirve para otras cuestiones lo que hay que hacer
es tener las mayorías necesarias donde toque para cambiarla, para modificarla y
para que nos sea a todos mucho más útil y no sea un peso como en este caso.
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Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics
municipals, de les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la
corporació presents a la sessió.

Dicho todo esto, hemos finalizado el Pleno. Quedan dos puntos, no, ahora estaba
pensando que eran precs i preguntes, pero no, aquí lo hacemos todo de golpe, por
tanto punto de precs i preguntes.
15.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5227
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 27 de novembre de 2019, expedient
AJT/64720/2019, en relació a la convocatòria de les noves reunions de teball sobre
el PEPPA i al calendari previst de treball, us informo del següent:
Es té previst convocar una reunió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni
Arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat (PEPPA) durant el primer trimestre de
2020.
En aquesta reunió, entre d’altres qüestions, concretarem el calendari de les
properes convocatòries.”

- 5228
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“”Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi AJT/64733/2019i data 27-11-2019 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en
el Ple que se celebrarà el dia 20 de desembre de 2019, en relació a les preguntes
realitzades, us comunico el següent:
1. Des de finals de 2018 i al llarg de 2019 s’ha fet una recerca pagada amb una
Beca L’Hospitalet sota el títol “Els represaliats a l’Hospitalet durant la guerra
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civil i el Franquisme. Identificació i trajectòria vital”. Aquesta beca ha estat
executada i està previst el seu lliurament al llarg del mes de desembre de
2019.
2. Aquest treball ha definit amb metodologia científica els noms i topografia de
la repressió a la ciutat i ha superat errors d’alguns estudis anteriors i ara
podem demanar, amb una base de coneixement correcta, la col·locació de
llambordins de tipus “stolspersteine”.
3. La següent acció serà demanar al Memorial Democràtic de la Generalitat la
confecció dels llambordins per tal que tinguin la mateixa estètica i
configuració que a la resta d’Europa.
4. La col·locació propiament dita es troba incorporada al llistat d’inversions
municipals per al present mandat i la previsió seria fer-ho en el moment en
que es disposi dels llambordins.
Cordialment,”

- 5229
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de novembre de
2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de
la resposta per escrit, efectuada pel regidor d’Esports, Sr. Cristóbal Plaza Lao, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte al Prec número AJT64741/2019 que vau formular durant el passat Ple, de
data 27 de novembre de 2019, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 20 de desembre, en relació al Centre d’Esports de L’Hospitalet, dirvos que ens donem per assabentats.
Atentament,”

- 5230
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2019 pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 27 de novembre de 2019, expedient
AJT/64743/2019, en relació a la proposta de d’assignació de nom del edifici de
mitjans de comunicació de L’Hospitalet, us informo del següent:
Després de la constitució de la Comissió de Nomenclàtor la passada legislatura, en
data 10 de juny de 2016, aquesta comissió tenia el encàrrec de la revisió de
Nomenclàtor de tota la ciutat, tasca que es va desenvolupar durant reunions que va
tenir la comissió al llarg de la legislatura. Arran d’aquest treball el Ple va aprovar
inicialment el nou nomenclàtor el 27 de novembre de 2018.
Properament es constituirà la nova Comissió de Nomenclàtor i a l’ordre del dia la
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primera reunió de la comissió, anirà la proposta d’assignació de nom del edifici de
mitjans de comunicació de L’Hospitalet.”
CIUTADANS
- 5231
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban,
que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 27 de noviembre de 2019,
expediente AJT/64712/2019, en relación a la aplicación de los precios públicos de
los servicios funerarios, le informamos que es necesario un aplazamiento para
poder recabar la información solicitada.”
PARTIT POPULAR
- 5100
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
RGE número 103209, de 24 d’octubre de 2019, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/103209/2019 i data 24 d’octubre de 2019 en relació a la
vaga del passat dia 18 d’octubre, i de la que havíem demanat un ajornament,
trametem informe del Cap de Servei d’Administració dels Recursos Humans i
Prevenció de Riscos Laborals amb les dades sol·licitades.
Atentament,
INFORME RELATIU A LA PREGUNTA FORMULADA EN RELACIÓ A LES VAGUES
PRODUÍDES AL 2019

Punt únic.- El Grup Municipal del Partit Popular, en data 24 d’octubre, va presentar
al Registre General d’Entrada (codi E/103209/2019) les següents preguntes, per tal
que fossin contestades al Ple Municipal:
a) Cuantos trabajadores eventuales, laborales y funcionarios han secundado la
huelga (en la cabecera del escrito se refiere a la del 18 de octubre de 2019).
Resposta.Treballadors eventuals: 1
Treballadors laborals: 5
Funcionaris: 190
b) En relación a las 2 huelgas anteriores a la del 18 de octubre de 2019,
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queremos saber el número total de trabajadores eventuales, laborales y
funcionarios a los que ya se les ha descontado de la nómina la huelga,
distribuidos por grupos y el importe total del descuento.
Resposta.- Les dues vagues anteriors a les del 18 d’octubre han estat les del 21 de
febrer i 8 de març.
- El nivell de seguiment ha estat el següent:
Relació laboral

Treballadors
eventuals:
Treballadors
laborals:
Funcionaris:

-

Vaga del 21 de
febrer

Vaga del 8 de
març (2 hores)

1

Vaga del 8 de
març (jornada
completa)
1

2

2

4

83

141

101

0

Encara que no s’ha efectuat el descompte en nòmina.

c) En caso de que todavía no se le haya descontado, que nos informen de
cuándo está previstos su descuento y el motivo por el que todavía no se ha
efectuado.
Resposta.- Està previst el descompte a la nòmina del mes de gener de 2020.
- El motiu de no haver-se efectuat encara el seu descompte ha estat degut
a les dificultats derivades en la implantació del nou programa de gestió
integral dels recursos humans (Epsilon) i a la incertesa sobre si
s’acumularien noves vagues en el present 2019.”

- 5232
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2019, pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinenta
d’Alcaldia de l’Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, Sra. M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta (codi AJT/64694/2019) que veu fer al Ple ordinari del dia
27/11/2019 en relació al Procés Participatiu per definir la ubicació del futur
Poliesportiu del Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud), i recollir aportacions sobre
l’equipament, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament
Orgànic del Ple, procedim a donar-vos resposta.
Respecto a la primera parte de la pregunta adjunto informe del Teniente de alcaldia
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
Pregunta número 1
Si el equipo de gobierno, entiendo que sí, va a hacer un informe de lo que es la
propia consulta para saber los puntos fuertes, los puntos débiles de esa primera
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consulta, que por primera vez se ha hecho en L’Hospitalet y por tanto nosotros
pedimos una copia de ese informe.
Respuesta:
La resolución relativa a la aprobación de las normas que regulan el desarrollo del
proceso participativo de fecha 13 de noviembre de 2019 establece en el apartado 5
relativo a las fases del proceso participativo se establece que en la Fase de
evaluación y rendimiento de cuentas en la que nos encontramos:
“Los resultados sobre la ubicación del polideportivo se publicarán en el web
municipal, al web de participación (www.lhon-participa.cat) y en las redes
sociales de que dispone el Servicio de Participación Ciudadana en un plazo
máximo de 6 días desde la fecha de la jornada participativa.
Las aportaciones recibidas sobre el equipamiento serán evaluadas por los
técnicos y técnicas municipales, que emitirán un informe en un plazo máximo
de un mes a contar desde la finalización de la jornada participativa para
integrarlos en el proyecto, si fuera posible.
El Servicio de Participación Ciudadana realizará una memoria del proceso
participativo en un plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización
de la jornada participativa”.
En cuanto a la fase de retorno del proceso participativo se establece que:
“En el mes de febrero se dará retorno sobre la evaluación de los técnicos
respecto a las aportaciones ciudadanas en el marco del Consejo del Distrito III.
Así mismo, la memoria del proceso participativo será publicada en el web de
participación www.lhonparticipa.cat”.
Asimismo, en el punto 13 relativo a la “Comunicación de los resultados del
proceso, publicación y evaluación del proceso” se establece que:
“Los resultados del proceso serán publicados en el web municipal de
participación (www.lhon-participa.cat) y a las redes sociales de que dispone
el Servicio de Participación Ciudadana para hacer difusión.
El Servicio de Participación Ciudadana realizará una memoria del proceso
participativo en un plazo máximo de dos meses a contar desde la
finalización de la fase de participación. Esta memoria será publicada y se
difundirá a través de todos los medios de los cuales se disponga como
ejercicio de transparencia y rendimiento de cuentas hacia la ciudadanía”.
Le recordamos que toda la información sobre las diferentes fases del proyecto
está disponible en el web de participación ciudadana https://www.lhonparticipa.cat/processes/noupoliesportiuDIII.
Pregunta número 2:
Por último pedir también el importe que ha supuesto llevar a cabo esa consulta
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Respuesta:
A continuación se relaciona los diferentes conceptos e importes que corresponden
a la gestión del proceso participativo desde el Servicio de Participación Ciudadana:
CONCEPTO

IMPORT E

Material de las exposiciones en el CC Santa Eulàlia y en local de la
AAVV de Granvia Sud
6.347,92 €
Dinamización de la Exposición y de las sesiones informativas
Informadores

5.114,67 €
5.687,00 €

Impresión de material informativo ( cartas, folletos y carteles)

2.403,88 €

Reparto de materiales informativos
Catering de la jornada participativa
Materiales diversos
Total

3.971,00 €
645,70 €
326,78 €
24.496,95 €

Cordialment,
INFORME
Que fa referència a la pregunta de Ple del grup municipal del Partit Popular,
AJT/64694/2019, sobre els terminis del projecte del poliesportiu Gasòmetre, tant per
l’execució del projecte, com per la remodelació del parc de la Alhambra, s’informa
del següent:
Tal i com es va informar a les sessions del procés participatiu per decidir la ubicació
del nou poliesportiu del districte, el timing necessari és el següent:
POLIESPORTIU GASOMETRE
-

12 mesos per modificació de planejament.
12 mesos per redacció de projecte (possible solapament amb el
planejament).
Licitació d’obra (temps indeterminat) en funció de si hi ha recurs o no estimat
11 mesos.
24 mesos d’obra.

PARC DE L’ALHAMBRA
Respecte al Parc de l’Alhambra, en funció de la concreció del Pla d’Inversions
Municipals, s’ha de redactar el projecte (12 mesos), licitar (període estimat 11
mesos) i inici d’obres.
L’Hospitalet, 18 de desembre de 2019”
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- 5233
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
novembre de 2019, pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia
de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 27 de noviembre de 2019,
expediente AJT/64691/2019, en relación a la situación del bloque de pisos de la
carretera de Collblanc, 155, le informamos que es necesario un aplazamiento para
poder recabar la información solicitada.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del
Ple, s’han formulat en temps i forma 10 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 19, 20 i 21 de novembre i 4, 5 i 10 de desembre de
2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 110853, de 19 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Algunes veïns i veïnes i comerciants del barri de Sant Josep ens han fet arribar les
seves queixes per l’estat de l’armari elèctric ubicat en el carrer Santiago de
Compostela a l’alçada del carrer Enric Prat de la Riba. (adjuntem imatges).
Aquests veïns ens expressen la seva preocupació, ja que a més, aquest armari esta
situat just en el lloc on habitualment s’instal.la la carpa del patge reial i li subministra
la electricitat durant la campanya de Nadal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Que pensa fer el Govern Municipal per resoldre aquest problema i que no
afecti a l’activitat del Patge reial en la campanya de Nadal? Quan quedarà
resolt?
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”

- 5123
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 110853 i amb data 19 de novembre de 2019, segons preveu l’article
55 de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple
Ordinari 20 de desembre de 2019 en relació a un armari elèctric al carrer Santiago
de Compostela, us informo del següent:
Tenim prevista la retirada d’aquest armari elèctric tan aviat com l’empresa Endesa
anul·li l’escomesa elèctrica. S’ha tramitat amb la companyia la seva anul·lació i
retirada, per tal de poder treure i anul·lar el quadre elèctric. La intenció és que quedi
retirat en les properes setmanes, abans de la instal·lació de la carpa del Patge
Reial.
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Atentament,”
2.- RGE núm. 110873, de 19 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Algunes veïns i veïnes usuaris del Casal de Gent Gran de Collblanc - La Torrassa
ens han fet arribar les seves queixes per la calefacció del centre. Alguns es queixen
que han de romandre amb els abrics i bufandes posades mentre són al casal, fins i
tot per dinar. Alguns altres ja no van al casal pel mateix motiu.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix aquest problema el Govern Municipal?
2. Quin és el motiu pel qual no funciona la calefacció? Des de quan no
funciona?
3. Que pensa fer el Govern municipal per resoldre el problema? Quan es
resoldrà?”

- 5124
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Participació i Relacions
Ciutadanes, Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 110873 de data 19/11/2019 i segons el que
disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 20 de desembre de 2019, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número. 1:
Coneix aquest problema el Govern Municipal?
Resposta:
Si
Pregunta número 2:
Quin és el motiu pel qual no funciona la calefacció? Des de quan no funciona?
Resposta:
No funcionava la calefacció per què no estava fet el canvi de cicle d’estiu a hivern.
Cada any es retarda el canvi de cicle d’estiu a hivern a les màquines d’aire
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condicionat dels casals de gent gran municipals pel endarreriment en l’arribada del
fred.
Aquest any estava previst per la 1a setmana de novembre i així es va demanar.
Hi ha hagut anys que el canvi de cicle d’estiu a hivern s’ha fet a mitjans del mes
d’octubre i com que no feia fred la gent es queixava d’excés de calor i s’havien de
parar les màquines fins que arribés el fred.
La calefacció no funciona des del mes d’abril a octubre/novembre. La resta de
temps està en cicle d’estiu.
Pregunta número 3:
Que pensa fer el Govern municipal per resoldre el problema? Quan es resoldrà?
Resposta:
El canvi de cicle d’estiu a hivern es va fer el 15 de novembre, per part de l’empresa
encarregada del manteniment dels Edificis Municipals.
Segons conversa mantinguda amb el President del Casal, hi ha algun espai on no
funciona correctament la calefacció i s’està mirant de que s’arregli el més aviat
possible.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 110877, de 19 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
Algunes veïns i veïnes i entitats del districte de Collblanc – La Torrassa ens han fet
arribar les seves queixes per la manca de servei de consergeria i vigilància en el Casal
d’Entitats de la Ronda de la Torrassa, 105. En aquestes instal·lacions hi participa una
gran quantitat de persones que entren i surten contínuament i l’accés no està controlat
ni vigilat, amb la manca de seguretat i molèsties que això implica.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quin és el motiu pel qual la aquest casal no disposa de servei de consergeria ni
de vigilància?
2. Quan pensa resoldre aquest problema el Govern Municipal?”

- 5125
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Regidora Presidenta del Districte II, Sra. Olga Gómez
Fernández, que literalment diu:
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“Respecte a l’escrit presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el codi E/110877/2019 i data 19 de novembre de 2019, en relació
amb el motiu pel qual la no existeix un servei de consergeria al Casal d’Entitats de
Ronda la Torrassa 105, i segons els disposat a l’article 55 (Precs i preguntes) del
reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del
dia 20 de desembre de 2019, procedim a donar la següent resposta:
Pregunta 1ª: Quin és el motiu pel qual aquest casal no disposa de servei de
consergeria ni de vigilància?
L’accés al Casal d’Entitats de Ronda la Torrassa 105 sempre ha estat concebut
com un espai d’autogestió del món associatiu del districte, exclusiu per a les entitats
que disposen d’un espai cedit al centre, cadascuna amb clau d’accés, facilitant així
que aquestes puguin realitzar les seves activitats sense veure’s subjectes a les
limitacions horàries de tenir un servei d’obertura i tancament. Les entitats utilitzen
un sistema de control de presencia disponible a la planta baixa on indiquen quan
abandonen les instal·lacions per a que l’última realitzi el tancament total del centre.
Par altra banda, existeixen en el mateix edifici espais polivalents gestionats com
una extensió del Centre Cultural Collblanc – La Torrassa que son cedits per
activitats puntuals. Les entitats sol·licitants son les encarregades de controlar
l’accés a les seves activitats com si fos el seu propi espai.
Pregunta 2ª: Quan pensa resoldre el problema el Govern municipal?
La Regidoria del Districte valorarà amb les entitats usuàries i amb el Centre Cultural
la idoneïtat o no d’incorporar un servei de consergeria en l’espai, així com totes les
millores necessàries per a facilitar la seva tasca associativa.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 110894, de 19 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Algunes veïns i veïnes del districte de Collblanc – La Torrassa ens han fet arribar
les seves queixes per l’horari d’atenció al ciutadà de la regidoria. Es queixen de que
només obre dues tardes a la setmana i no com altres districtes que obren totes les
tardes per a facilitar alguns tràmits que s’han de realitzar in situ.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quin és el motiu pel qual la regidoria del Districte II no obre totes les tardes?
2. Quan pensa el Govern municipal començar a obrir totes les tardes aquesta
regidoria per facilitar a la ciutadania la realització de tràmits?”

- 5126
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Regidora Presidenta del Districte II, Sra. Olga Gómez
Fernández, que literalment diu:
“Respecte a l’escrit presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el codi E/110894/2019 i data 19 de novembre de 2019, en relació
amb el motiu pel qual la regidoria del Districte II no obre totes les tardes i si el
Govern Municipal te intenció d’obrir totes les tardes per facilitar a la ciutadania la
realització de tràmits, i segons els disposat a l’article 55 (Precs i preguntes) del
reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del
dia 20 de desembre de 2019, procedim a donar la següent resposta:
Pregunta 1ª: Quin és el motiu pel qual la regidoria del Districte II no obre totes les
tardes?
Les dades estadístiques del passat mes de novembre del Servei d’Atenció
Ciutadana de la Regidoria mostren que els temps d’espera màxims a la tarda son
inferiors als del matí, produint-se aquest fet a causa de que per la tarda existeix una
demanda tramitadora de ciutadans i ciutadanes molt inferior que pel matí.
En tot cas cal recordar que les instal·lacions de la Regidoria del Districte II es troben
compartides i amb un accés unificat amb les del Centre Cultural Collblanc – La
Torrassa. Això fa que la nostra regidoria tingui un dels horaris d’obertura més
amplis de tota la ciutat (9h a 14h i de 16h a 22h). Durant tot aquest horari, encara
que no en tots els moment es puguin realitzar tramitacions i registres, s’atenen totes
les consultes rebudes tan presencialment com telefònicament.
Pregunta 2ª: Quan pensa el Govern municipal començar a obrir totes les tardes
aquesta regidoria per facilitar a la ciutadania la realització de tràmits?
Des de la Regidoria del Districte II en coordinació amb la resta d’Àrees de
l’Ajuntament estem treballant per millorar els recursos humans disponibles per
realitzar aquestes tasques, prioritzant la seva incorporació en aquells horaris en els
que existeix més demanda.
Cordialment,”

5.- RGE núm. 111348, de 20 de novembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que el passat 22 de novembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet
va aprovar una Declaració Institucional per part de tots els grups polítics en suport i
solidaritat amb la família de Pedro Álvarez, que en segon acord deia literalment:
“Garantir expressament el suport institucional de l’Ajuntament de l’Hospitalet
a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la
facilitació necessària per a fer ús de la via pública i dels equipaments públics
d’acord amb la normativa vigent”.
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Atès que l’Ajuntament ha denegat facilitar els elements bàsics (tarima i punt de
llum) per a celebrar un acte de la plataforma Pedro Álvarez a la plaça de Granada el
30 de novembre, tramitat per una de les entitats que formen aquesta plataforma.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quin són els motius pels quals el Govern Municipal es nega a facilitar una
tarima i un punt de llum incomplint l’acord segon de la declaració
institucional abans esmentada?
2. Com pensa el Govern Municipal per donar compliment a aquesta declaració
i facilitar els mitjans per a que la plataforma Pedro Álvarez pugui celebrar el
seu acte en condicions de normalitat?”

- 5129
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Regidora Presidenta dels Districtes IV i V, Sra. María
Dolores Ramos Zafra, que literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la sol·licitud registrada el 20.11.2019 amb el núm. 111.348 de
conformitat amb les determinacions de l’art. 55.3 del Reglament Orgànic del Ple
vigent i als efectes que sigui contestada al Ple del proper 20 de desembre de 2019
en relació a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez i la
realització d’un acte a la Plaça Granada el passat 20 de novembre.
RESPOSTA:
Des d’aquesta Regidoria de Districte una vegada assabentats de la intenció de
portar a terme un acte de la Plataforma Pedro Álvarez a la Plaça Granada el passat
30 de novembre i, respecte a la sol·licitud d’una tarima i d’un punt de llum, ens vam
posar en contacte amb les persones organitzadores d’aquest acte per explicar-los
que des de la Regidoria dels Districtes IV-V no teníem possibilitat de subministrar ni
la tarima ni el punt de llum que ens demanàvem i que posàvem a la seva disposició
qualsevol equipament públic del Districte per portar a terme aquest acte.
Una vegada van sol·licitar l’ocupació de la via pública per desenvolupar l’acte,
l’Àrea competent va donar-los el corresponen permís per la realització de l’acte.
L’acte es va desenvolupar amb total normalitat.
Atentament,”
6.- RGE núm. 112023, de 21 de novembre de 2019
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
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pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i veïnes de l’Avinguda de Miraflors núm. 71 i del Carrer Nostra Sra.
Del Carme ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat d’una part de la vorera
del Carrer Nostra Sra. del Carme. Ens exposen que la via s’ha deteriorat pel pas
dels anys, i que aquesta no es repara, provocant molèsties als veïns i veïnes.
Adjuntem imatges.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana, ens agradaria saber:
1. Té el Govern Municipal coneixement d’aquesta situació?
2. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna acció al respecte?

”

- 5130
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 112023 i amb data 21 de novembre de 2019, segons preveu l’article
55 de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple
Ordinari 20 de desembre de 2019 en relació a l’estat d’una part de la vorera del
carrer Nostra Senyora del Carme, us informo del següent:
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A l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, no s’ha rebut cap
queixa o avis relacionat amb l’estat del carrer Nostra Senyora del Carme.
L’espai deteriorat que fa esment i apareix a les fotografies que acompanyen el seu
escrit, és particular i la seva propietat recau a la comunitat de propietaris. Per
aquesta raó el seu manteniment i per aquesta raó la comunitat de propietaris de la
finca s’ha de fer carrec del seu manteniment i reparació.
Tot i aixì, farem la inspecció de la zona i comunicarem a la comunitat el resultat i les
accions a dur a terme per reparar l’estat del paviment.
Atentament,”

7.- RGE núm. 116673, de 4 de desembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Algunes veïns i veïnes de Santa Eulàlia ens han manifestat la seva queixa per
l’estat de les voreres del carrer de Bacardí, amb els escocells vistos després de la
tala d’arbres que s’ha produït recentment, amb el perill que suposa per a la
circulació de vianants. (adjuntem imatge)
Aquesta situació es veu agreujada pels vehicles que estacionen en la vorera en els
voltants de la cantonada amb el carrer de l’Aprestadora.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el govern municipal aquests problemes?
2. Quan pensa replantar els arbres que s’han talat? Es replantaran tots? On?
3. Quines accions pensa realitzar el govern municipal per resoldre les
molèsties provocades pels vehicles estacionats en la vorera indicada?
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- 5237
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 116673 i amb data 4 de desembre de 2019, segons preveu l’article 55
de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari
20 de desembre de 2019 en relació a l’estat de les voreres del carrer Bacardi, us
informo del següent:
Al carrer Bacardi, es van retirar els arbres dels escocells per tal de fer les voreres
accessibles i restava pendent la realització dels treballs de cobriments dels
escocells, aquest treballs està previst que es realitzin abans de finals d’any.
No hi ha previst el replantat de cap arbre en aquest carrer, atès que l’amplada
actual de les seves voreres no ho permet.
Atentament,”

8.- RGE núm. 116676, de 4 de desembre de 2019
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes ens han fet arribar les molèsties que es produeixen en
transitar pel tram del carrer Bòbiles a la banda de la cantonada amb Florida,
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especialment per a persones amb mobilitat o visibilitat reduïda i amb cotxets de
nadons, pel manteniment de pals de línies elèctriques situats al bell mig de la vorera
i compartint espai amb terrassa de bar.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quan es va fer la renovació de voreres en aquest tram del carrer Bòbiles?
2. Per quin motiu no es va resoldre llavors els problemes d’accessibilitat que
provoquen aquests pals?
3. Quina previsió hi ha per resoldre aquest problema, i de quina manera està
previst procedir?
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- 5238
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament,
amb número 116676 i amb data 4 de desembre de 2019, segons preveu l’article 55
de la Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari
20 de desembre de 2019 en relació a les molèsties per transitat per carrer Bòbiles,
us informo del següent:
La remodelació de les voreres del carrer Bòbiles estaven dintre del projecte d’obres
del camí escolar segur al barri de la Florida, les actuacions de remodelació van
acabar al mes de maig de 2012.
Fent referencia a la instal·lació de pals elèctrics, aquesta instal·lació és propietat de
l’empresa Endesa, que es qui te la potestat i decisió sobre aquesta instal·lació, és
qui certifica el seu correcte funcionament, així com la seva seguretat. En el moment
de la remodelació del carrer es va sol·licitar a la companyia una nova reordenació
de la línia i en aquells moments va ser possible la modificació de la instal·lació
existent.
En aquest cas concret, el pal de la línia elèctrica, si que compleix amb la normativa
d’accessibilitat, atès per banda de la calçada hi ha una amplada de mínima 1.80
metres entre el pal elèctric i la calçada. Per l’altre costat, fins a la façana de la finca
hi ha una distancia de 1.50 metres, que en casos concrets la normativa
d’accessibilitat també permet aquesta distancia. Tal com recull article 5 d’Ordre
VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels
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espais públics urbanitzats.
Es tornarà a demanar a la companyia elèctrica Endesa la modificació d’aquesta
línia elèctrica del carrer Bòbiles.
Atentament,”
9.- RGE núm. 117475, de 5 de desembre de 2019
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 18 de novembre de 2019, en relació a la pregunta registrada a
l’Ajuntament de l’Hospitalet amb número 104943 de 30 d’octubre de 2019, vaig
rebre unes respostes les quals voldríem aclarir, pel que al Grup Municipal
d’Esquerra Republicana, ens agradaria saber:
1. Quines actuacions concretes es realitzen i en quins horaris i zones de la ciutat
es duen a terme els controls de la Guàrdia Urbana per tal de garantir el
compliment de l’Ordenança de Mobilitat?
2. Creuen que són suficients aquests controls per tal de garantir-ne el
compliment de l’Ordenança i la seguretat de la ciutadania?
3. L’empresa de motocicletes d’ús compartit YEGO també està fent una
ocupació de la via pública. Disposa aquesta companyia de llicència? En cas
afirmatiu, respon aquesta llicència atorgada a una “prova pilot”?
4. En el cas que disposi d’una llicència per portar a terme una prova pilot de
sistemes de motocicletes compartides, quantes llicències d’aquest tipus té
previst el Govern Municipal formalitzar?
5. Reiterem la pregunta si es preveu ampliar el número de places d’aparcament
per motocicletes atès que l’empresa Acciona, i ara d’altres companyies,
n’ocupen les actuals, la qual cosa pot posar en risc l’accessibilitat dels nostres
carrers si la resta de motocicletes envaeixen l’espai públic, com fan les
bicicletes Mobike.”

- 5239
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb número 117475 i data 5 de desembre de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “la pregunta registrada a l’Ajuntament amb número
104943, vaig rebre unes respostes les quals voldríem aclarir...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
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1 i 2. Des del servei de Guàrdia Urbana es realitzen serveis i actuacions diàriament
a diferents punts de la ciutat vetllant pel compliment de la Ordenança de Mobilitat.
A data d’avui s’han tramitat un total de 32 denúncies pels preceptes infringits,
majoritàriament localitzades en la zona nord i un 10% en la zona sud.
Altrament, durant els mesos de gener i febrer la Guàrdia Urbana té previst realitzar
una campanya especial de control de circulació de VMP.
3. i 4. Segons la informació que consta en la Secció d’ocupació i via pública, no s’ha
atorgat cap llicència d’ocupació de la via pública a l’empresa YEGO.
5. Segons la informació del Servei, el nombre de motocicletes autoritzades és de
100, en el sistema de moto-sharing (o moto compartida), dins la prova pilot que
s’està desenvolupant amb l’empresa Acciona.
De moment no hi ha cap planificació per tal d’augmentar el servei de motocicletes
de l’empresa Acciona. Li indiquem en relació a la seva pregunta sobre “si es preveu
ampliar el número de places d’aparcament de motocicletes” que cada vegada que
es fa una ordenació de l’estacionament de vials, es planifica l’aparcament de
motocicletes a la calçada.
Atentament,”

10.- RGE núm. 118424, de 10 de desembre de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que la Unitat de gestió de la població pateix una greu saturació en la gestió de
les peticions d’empadronament, alguns veïns i veïnes de l’Hospitalet sense domicili
fix estan veient com s’eternitzen els tràmits per a empadronar-se.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.
3.

4.

Quin és el grau real de saturació de la Unitat de gestió d’empadronament?
Quines mesures pensa aplicar el Govern municipal per tal de resoldre la
situació?
Quines són les xifres de peticions registrades d’empadronament de veïns i
veïnes sense domicili fix del període 2016-2019? quantes s’han resolt? Quin
ha estat el període mitjà de resolució?
Quin és el procediment que s’ha de seguir per a empadronar als ciutadans
sense domicili fix?”

- 5240
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics
i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“Respecte a l‘escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, en data 10 de desembre de 2019 i codi E/118424/2019, en relació amb
l’empadronament de ciutadans sense domicili fix, segons el que disposa l’article 55
(Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 20 de desembre de 2019, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta 1.- Quin és el grau real de saturació de la Unitat de Gestió de la
Població (UGP)
Resposta: Sol·licituds no presencials rebudes a la UGP (via d’entrada > per
Registre General o comunicació INE)
2016

2017

2018

2019**

d'alta 1.061

1.625

1.611

3.223

Sol·licituds de baixa 2.655
RGE

3.196

3.171

3.740

Sol. de
RGE

1.150

1.344

2.167

Sol·licituds
RGE

certificats 1.119

Altres

272

526

691

29

Gestions INE*

54.204

57.254

66.647

74.333

Total

59.311

63.751

73.464

83.492

*Gestions INE: Naixements i defuncions del Registre Civil,
duplicats en diferents Municipis per padró continu,
Nacionalització d’estrangers, errades en dades personals...
** de 1 gener a 13 de desembre
Pregunta 2.- Quines mesures pensa aplicar el Govern municipal per tal de
resoldre la situació?
Resposta: Proposta de línies d’actuació:
-

Dotació de recursos per restablir els terminis de resolució.
Treballar en el protocol d’inscripció padronal per tal que la data d’efecte de
l’empadronament, de les sol·licituds presentades a través del Registre
General, no estigui afectada per la duració de la tramitació de l’expedient
administratiu (la data d’efecte de l’alta coincideixi amb la data de la
presentació de la sol·licitud de l’empadronament al Registre General).

Pregunta 3.- Quines són les xifres de peticions registrades d’empadronament
de veïns i veïnes sense domicili fix del període 2016-2019? Quantes s’han
resolt? Quin ha estat el període mitjà de resolució?
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Resposta:
Sol·licituds d'alta
d’empadronament
sense domicili

2016

2017

2018

2019

Rebudes

1.061

1.625

1.611

3.223

En tràmit*

-

-

-

2.451

*Dades aproximades (expedients oberts)

Les sol·licituds dels anys 2016, 2017, 2018 i fins al març de 2019 consten com a
resoltes.
En condicions normals el termini de resolució d’aquest tipus d’expedient no
sobrepassa el termini de tres mesos. La majoria d’aquests expedients finalitzen
amb la inscripció de l’empadronament sol·licitat, llevat qüestions excepcionals.
Pregunta 4.- Quin és el procediment que s’ha de seguir per a empadronar als
ciutadans sense domicili fix?
Resposta:
Antecedents
L’article 3.3 de la Resolució de 16 de març, de la Subsecretaria, per la qual es
publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, entre altres, diu:
El padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada veí del municipi,
independentment de les controvèrsies jurídic-privades sobre la titularitat de
l’habitatge així com de les circumstàncies físiques, higiènic-sanitàries o
d’altra mena que afectin al domicili.
En els supòsits en que una persona que visqui en un lloc sense sostre
resideixi habitualment en el municipi i sigui coneguda dels Serveis Socials,
aquests informaran sobre l’habitualitat de la residència en el municipi i la
procedència del seu empadronament.
Protocol d’empadronament
En el cas d’haver d’intervenir els Serveis Socials, ells centralitzaran la gestió. La
resta ha de procedir de la següent manera:
-

Presentar sol·licitud on s’indicarà el domicili on realitzar l’empadronament.
Comprovació de la residència efectiva en el domicili indicat de la persona
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-

sol·licitant:
 Mitjançant inspecció
 Mitjançant correu postal, de manera extraordinària quan no sigui
possible la realització de la inspecció.
Si el resultat de la comprovació de residència efectiva és:
 Positiva: es recopilaran les dades necessàries per a iniciar el
procediment d’empadronament.
 Negativa: s’iniciarà el procediment administratiu de denegació de la
sol·licitud.

Cordialment,”

CIUTADANS
Per part dels/de la regidors/a del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb
allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 97 preguntes que han tingut entrada en el Registre General els dies 3
i 4 de desembre de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 116158, de 3 de desembre de 2019.
“La regidora Carmen Esteban Fernández presenta la siguiente pregunta:
¿En qué fase de ejecución se encuentra el proyecto de instalación del Centro
Europeo de Medicina Tradicional China (TCM-EU) en el edificio de la Antigua
Fábrica Godó i Trias?”

- 5132
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
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117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 116167, de 3 de desembre de 2019.
“La regidora Carmen Esteban Fernández presenta la siguiente pregunta:
¿Qué calendario tienen previsto para la construcción del Centro Europeo de
Medicina Tradicional China (TCM-EU)?”

- 5133
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J.
Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
3.- RGE núm. 116169, de 3 de desembre de 2019.
“La regidora Carmen Esteban Fernández presenta la siguiente pregunta:
¿Qué contactos ha tenido el Ayuntamiento con los promotores del Centro Europeo
de Medicina Tradicional China durante el año 2019?”
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- 5134
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

4.- RGE núm. 116171, de 3 de desembre de 2019.
“La regidora Carmen Esteban Fernández presenta la siguiente pregunta:
¿Va a volver a quedar sin proyecto la Godó i Trias como pasó con el centro
gastronómico que querían montar con Ferran Adrià?”

- 5135
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
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116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 116240, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Casal de personas mayores y
Punto Joven Ca n'Arús.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Casal de personas
mayores y Punto Joven Ca n'Arús.”

- 5136
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

6.- RGE núm. 116429, de 3 de desembre de 2019.
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“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Casal de personas mayores Can
Serra.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Casal de personas
mayores Can Serra.”

- 5137
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

7.- RGE núm. 116436, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Casal de personas mayores
Bellvitge.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Casal de personas
mayores Bellvitge.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

8.- RGE núm. 116439, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Punto Joven Bellvitge.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Punto Joven
Bellvitge.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
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116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

9.- RGE núm. 116448, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Can Buxeres Reparación de
cubierta de fachadas y mejoras.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Can Buxeres
Reparación de cubierta de fachadas y mejoras.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

…/…
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10.- RGE núm. 116449, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Centro de Formación
Ocupacional CEMFO Climatización.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Centro de
Formación Ocupacional CEMFO Climatización.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

11.- RGE núm. 116451, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Remodelación del Esplai Xixell.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Remodelación del
Esplai Xixell.”

…/…
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

12.- RGE núm. 116452, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Cubierta de la Tecla Sala.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Cubierta de la Tecla
Sala.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
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116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

13.- RGE núm. 116454, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Accesibilidad Biblioteca Can
Sumarro.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Accesibilidad
Biblioteca Can Sumarro.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

…/…
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14.- RGE núm. 116457, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Otros Cultura Adecuación de
bibliotecas, esplais y centros culturales.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Otros Cultura
Adecuación de bibliotecas, esplais y centros culturales.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

15.- RGE núm. 116459, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Ampliación de la Escuela
Municipal de Música.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Ampliación de la
Escuela Municipal de Música.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

16.- RGE núm. 116462, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Pista deportiva Milagros
Consarnau.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Pista deportiva
Milagros Consarnau.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
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116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
17.- RGE núm. 116470, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Pista deportiva Torras i Bages.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Pista deportiva
Torras i Bages.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

…/…
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18.- RGE núm. 116471, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Adecuación nuevos espacios
para el CNL.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Adecuación nuevos
espacios para el CNL.”

- 5149
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

19.- RGE núm. 116472, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Otros Educación Adecuación de
colegios y centros de las artes.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Otros Educación
Adecuación de colegios y centros de las artes.”

…/…
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

20.- RGE núm. 116473, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Fútbol americano-béisbol.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Fútbol americanobéisbol.”

- 5151
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
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116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

21.- RGE núm. 116474, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Renovación del Polideportivo
Municipal Fum d'Estampa.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Renovación del
Polideportivo Municipal Fum d'Estampa.”

- 5152
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

…/…
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22.- RGE núm. 116477, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Campo de Fútbol de la Torrassa.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Campo de Fútbol de
la Torrassa.”

- 5153
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

23.- RGE núm. 116493, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Pista de la calle del Gasòmetre.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Pista de la calle del
Gasòmetre.”

- 5154
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

24.- RGE núm. 116503, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mantenimiento de polideportivos
municipales.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mantenimiento de
polideportivos municipales.”

- 5155
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
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116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

25.- RGE núm. 116515, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Pista de skate del Gornal.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Pista de skate del
Gornal.”

- 5156
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

…/…
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26.- RGE núm. 116521, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Adecuación de los techos y
suelos almacén de alimentos Cruz Roja.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Adecuación de los
techos y suelos almacén de alimentos Cruz Roja.”

- 5157
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

27.- RGE núm. 116522, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los aparcamientos
municipales.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
aparcamientos municipales.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

28.- RGE núm. 116524, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Renovación de los parquímetros
de la ciudad Fibra óptica y sistemas de pago.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Renovación de los
parquímetros de la ciudad Fibra óptica y sistemas de pago.”

- 5159
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
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116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
29.- RGE núm. 116526, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Edificio B del Ayuntamiento
Rehabilitación energética.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Edificio B del
Ayuntamiento Rehabilitación energética.”

- 5160
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
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Cordialment,”
30.- RGE núm. 116528, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? L'H on Distrito Cultural EDUSI.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? L'H on Distrito
Cultural EDUSI.”

- 5161
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
31.- RGE núm. 116530, de 3 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? L'H on Polígonos industriales
Programa de mejora de infraestructuras AMB.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? L'H on Polígonos
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industriales Programa de mejora de infraestructuras AMB.”

- 5162
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
32.- RGE núm. 116616, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Ayudas a la rehabilitación,
accesibilidad y otras en comunidades de vecinos.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Ayudas a la
rehabilitación, accesibilidad y otras en comunidades de vecinos.”

- 5163
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
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relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

33.- RGE núm. 116619, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? L'H on Transformación de la
Fábrica Godó i Trias.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? L'H on
Transformación de la Fábrica Godó i Trias.”

- 5164
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
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inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

34.- RGE núm. 116620, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? L'H on Planos de especialización
competitiva territorial (PECT).
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? L'H on Planos de
especialización competitiva territorial (PECT).”

- 5165
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
35.- RGE núm. 116621, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? L'H on Ley de Barrios la Florida-
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Pubilla Cases.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? L'H on Ley de
Barrios la Florida-Pubilla Cases.”

- 5166
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
36.- RGE núm. 116622, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? L'H on Programa de Mejora de
Barrios AMB.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? L'H on Programa de
Mejora de Barrios AMB.”

- 5167
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
37.- RGE núm. 116624, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones distritos L'H on de
los barrios.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
distritos L'H on de los barrios.”

- 5168
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
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117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
38.- RGE núm. 116626, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
¿Qué calendario tienen previsto para el próximo Plan de Inversiones?
¿Están ya elaborándolo?
¿Para qué periodo estaría previsto el próximo Plan de Inversiones?
¿Cuándo tienen previsto tener listo y presentar el próximo Plan de Inversiones?
¿Qué mecanismos tienen previstos para abrir a la participación el próximo plan de
inversiones?”

- 5169
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
39.- RGE núm. 116629, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
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1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I Ciutat Comtal-plaza de Sant Jordi.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I Ciutat Comtal-plaza de Sant Jordi.”

- 5170
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
40.- RGE núm. 116631, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I plaza dels Cirerers de Sanfeliu.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I plaza dels Cirerers de Sanfeliu.”

- 5171
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
41.- RGE núm. 116695, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I urb. plaza de Sant Jordi.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I urb. plaza de Sant Jordi.”

- 5172
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
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116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

42.- RGE núm. 116736, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I zona de perros parc Creixell.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I zona de perros parc Creixell.”

- 5173
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
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43.- RGE núm. 116738, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I calle Francesc Moragas.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I calle Francesc Moragas.”

- 5174
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

44.- RGE núm. 116753, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I calle Príncep de Bergara.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I calle Príncep de Bergara.”
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- 5175
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

45.- RGE núm. 116761, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I amp. acera avenida de Josep Tarradellas.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I amp. acera avenida de Josep Tarradellas.”

- 5176
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
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116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
46.- RGE núm. 116766, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I.amp. ascensor en la calle Miquel Peiró i Victorí.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I ascensor en la calle Miquel Peiró i Victorí.”

- 5177
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
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Cordialment,”
47.- RGE núm. 116768, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. I rehabilitación y restauración de la calle Xipreret.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. I rehabilitación y restauración de la calle Xipreret.”

- 5178
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
48.- RGE núm. 116782, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. II Adquisición viviendas pasaje Pons.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de

…/…

251

previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. II Adquisición viviendas pasaje Pons.”

- 5179
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
49.- RGE núm. 116785, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. II rambla Catalana.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. II rambla Catalana.”

- 5180
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
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116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
50.- RGE núm. 116789, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. II calle Ferré.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. II calle Ferré.”

- 5181
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
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117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
51.- RGE núm. 116810, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. II Reurbanización calle Estudi.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. II Reurbanización calle Estudi.”

- 5182
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
52.- RGE núm. 116817, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
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en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. II reordenación de la plaza Espanyola.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. II reordenación de la plaza Espanyola.”

- 5183
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

53.- RGE núm. 116818, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. III Calle Jansana.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. III Calle Jansana.”

- 5184
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
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Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

54.- RGE núm. 116856, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. III ampliación de las aceras en las calles de Santa Eulàlia.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. III ampliación de las aceras en las calles de Santa
Eulàlia.”

- 5185
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
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116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

55.- RGE núm. 116860, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. III arreglos de los tramos de las calles de Santa Eulàlia.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. III arreglos de los tramos de las calles de Santa Eulàlia.”

- 5186
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
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56.- RGE núm. 116866, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. III carril bici entre avenida J. Carles I y Distrito Económico.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. III carril bici entre avenida J. Carles I y Distrito
Económico.”

- 5187
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

57.- RGE núm. 116879, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. III calle Castelao.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. III calle Castelao.”
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- 5188
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

58.- RGE núm. 116881, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. IV-V Avenida Severo Ochoa y avenida Torrent Esplugues.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. IV-Avenida Severo Ochoa y avenida Torrent Esplugues.”

- 5189
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
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116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
59.- RGE núm. 116886, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. IV-V pav. calle Menéndez Pidal y calle Enginyer Moncunil.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. IV-V pav. calle Menéndez Pidal y calle Enginyer
Moncunil.”

- 5190
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
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Cordialment,”
60.- RGE núm. 116890, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. IV-V pav. de espacios libres de la carretera de Esplugues, 24.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. IV-V pav. de espacios libres de la carretera de
Esplugues, 24.”

- 5191
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

61.- RGE núm. 116894, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. VI Pasaje Telefònica.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
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previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. VI Pasaje Telefònica.”

- 5192
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
62.- RGE núm. 116899, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. VI zona rambla Marina-Torres Bellvitge.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. VI zona rambla Marina-Torres Bellvitge.”

- 5193
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
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116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
63.- RGE núm. 116902, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. VI reordenación entornos Escola Municipal de Música.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. VI reordenación entornos Escola Municipal de Música.”

- 5194
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
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117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
64.- RGE núm. 116905, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones singulares de
ciudad Dtto. VI carril bici Bellvitge.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
singulares de ciudad Dtto. VI carril bici Bellvitge.”

- 5195
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
65.- RGE núm. 116909, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
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en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, Semaforización.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, Semaforización.”

- 5196
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
66.- RGE núm. 116914, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, alumbrado.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, alumbrado.”

- 5197
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
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Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

67.- RGE núm. 116920, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, mejoras de accesibilidad.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, mejoras de accesibilidad.”

- 5198
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,

…/…

266

116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

68.- RGE núm. 116924, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, mobiliario urbano.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, mobiliario urbano.”

- 5199
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
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69.- RGE núm. 116926, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, parques infantiles.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, parques infantiles.”

- 5200
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

70.- RGE núm. 116928, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, red fibra óptica.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, red fibra óptica.”
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- 5201
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

71.- RGE núm. 117022, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, pavimentación de calles.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, pavimentación de calles.”

- 5202
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
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116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
72.- RGE núm. 117023, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, red freática.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, red freática.”

- 5203
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
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Cordialment,”
73.- RGE núm. 117024, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, colectores.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, colectores.”

- 5204
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

74.- RGE núm. 117025, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, toldos de sombra de ciudad.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
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previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, toldos de sombra de ciudad.”

- 5205
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
75.- RGE núm. 117028, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en los espacios
públicos, señalización direccional, vertical, horizontal.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en los
espacios públicos, señalización direccional, vertical, horizontal.”

- 5206
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
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116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
76.- RGE núm. 117029, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mejoras en mercados
municipales.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mejoras en
mercados municipales.”

- 5207
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
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117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
77.- RGE núm. 117032, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mercat de la Florida.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mercat de la
Florida.”

- 5208
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
78.- RGE núm. 117033, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mercat de la Florida
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Equipamiento planta tercera.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mercat de la Florida
Equipamiento planta tercera.”

- 5209
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
79.- RGE núm. 117035, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mercat de Santa Eulàlia Mejoras
instalaciones paradas.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mercat de Santa
Eulàlia Mejoras instalaciones paradas.”

- 5210
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
80.- RGE núm. 117037, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Adecuación de diferentes
edificios públicos municipales.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Adecuación de
diferentes edificios públicos municipales.”

- 5211
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
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117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
81.- RGE núm. 117038, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Proyecto L'H Smart on
Convocatoria a Red.es.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Proyecto L'H Smart
on Convocatoria a Red.es.”

- 5212
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
82.- RGE núm. 117040, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
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1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Mantenimiento general del
edificio de Serveis Municipals.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Mantenimiento
general del edificio de Serveis Municipals.”

- 5213
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
83.- RGE núm. 117042, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? La Farga SA Instalación de
montacargas y patologías de la cubierta.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? La Farga SA
Instalación de montacargas y patologías de la cubierta.”

- 5214
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
84.- RGE núm. 117043, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; Equipos informáticos.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; Equipos informáticos.”

- 5234
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
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116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

85.- RGE núm. 117044, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; renovación del parque de
vehículos.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; renovación del parque de
vehículos.”

- 5215
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
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86.- RGE núm. 117048, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; mobiliario de dependencias.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; mobiliario de dependencias.”

- 5216
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

87.- RGE núm. 117049, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; software.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; software.”
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- 5217
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

88.- RGE núm. 117050, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; maquinaria.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; maquinaria.”

- 5218
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
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116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
89.- RGE núm. 117051, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; equipamientos deportivos.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; equipamientos deportivos.”

- 5219
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
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Cordialment,”
90.- RGE núm. 117053, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; equipos técnicos y escénicos.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; equipos técnicos y escénicos.”

- 5220
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

91.- RGE núm. 117058, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; centros culturales.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
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previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; centros culturales.”

- 5235
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
92.- RGE núm. 117059, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; material técnico.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; material técnico.”

- 5221
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
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116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
93.- RGE núm. 117060, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; aulas formación.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Suministros para el
funcionamiento de los servicios y equipamientos; aulas formación.”

- 5222
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
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117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
94.- RGE núm. 117062, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones Agencia de
Desarrollo Urbano.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones
Agencia de Desarrollo Urbano.”

- 5223
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
95.- RGE núm. 117063, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
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en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Otras inversiones. Can Trinxet.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Otras inversiones.
Can Trinxet.”

- 5224
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
96.- RGE núm. 117065, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Otras inversiones. Canal de la
Infanta, conexión con Cornellà.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Otras inversiones.
Canal de la Infanta, conexión con Cornellà.”

- 5225
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”
97.- RGE núm. 117067, de 4 de desembre de 2019.
“El regidor Jesús A. Martín González presenta las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál es exactamente el Importe ejecutado de la siguiente inversión contemplada
en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019? Actuaciones en colaboración con
el sector privado.
2 ¿Cuál es la Fecha de inauguración de esta inversión municipal o la fecha de
previsión de inauguración en caso de no haber sido finalizada? Actuaciones en
colaboración con el sector privado.”

- 5226
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb les 97 sol·licituds registrades pel Grup Polític Municipal de C’s
entre els dies 3 i 4 de desembre de 2019, amb els números 116158,
116167,116169 i 116171 (preguntes de Ple presentades per la senyora Esteban en
relació amb el Centre Europeu de Medicina Tradicional Xinesa) i 116240, 116429,
116436, 116439, 116448, 116449, 116451, 116452, 116454, 116457, 116459,
116462, 116470, 116471, 116472, 116473, 116474, 116477, 116493, 116503,
116515, 116521, 116522, 116524, 116526, 116528, 116530, 116616, 116619,
116620, 116621, 116622, 116624, 116626, 116629, 116631, 116695, 116736,
116738, 116753, 116761, 116766, 116768, 116782, 116785, 116789, 116810,
116817, 116818, 116856, 116860, 116866, 116879, 116881, 116886, 116890,
116894, 116899, 116902, 116905, 116909, 116914, 116920, 116924, 116926,
116928, 117022, 117023, 117024, 117025, 117028, 117029, 117032, 117033,
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117035, 117037, 117038, 117040, 117042, 117043, 117044, 117048, 117049,
117050, 117051, 117053, 117058, 117059, 117060, 117062, 117063, 117065,
117067 (preguntes de Ple presentades pel senyor Martín en relació amb diferents
inversions del Pla d’Inversions Municipals 2016-2019), us comuniquem que és
necessari un ajornament de les respostes per recavar la informació necessària.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 19
de novembre de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 110949, de 19 de novembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 20 de diciembre de 2019.
Los vecinos de la zona de Famades se quejan de la falta iluminación de la su zona
hasta el polideportivo Sergio Manzano en Bellvitge. Hablan, por ejemplo, farolas
estropeadas entre la calle Cobalto y Carretera del Medio que llevan tiempo sin
reparar, generando un clima de inseguridad que aumenta en la época del año que
estamos.
Por todo ello, esta regidora y su grupo solicitan
CONOCER:
-

¿Tiene el Equipo de Gobierno quejas en este respecto?

-

Si la respuesta es afirmativa, ¿qué medidas ha llevado a cabo para
solucionar estas quejas?

-

Si la respuesta es negativa, rogamos estudien el tema para proceder a
solucionar dichas quejas.”

- 5127
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada del
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Ayuntamiento, con el número 110949, de 19 de noviembre de 2019, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 Reglamento Orgánico de Pleno a
efectos de ser respondida durante el Pleno Ordinario que tendrá lugar el próximo 20
de diciembre de 2019, en relación con la iluminación de la calle Cobalto y de la calle
Famades, le informo de lo siguiente:
Referente a la iluminación de esas calles, se han recibido algunos avisos en el
teléfono VIA (teléfono de incidencias en la vía pública).
En la calle Cobalto hubo una avería en un cuadro eléctrico que provocó que se
quemaran varias luminarias led instaladas en la zona. Se han realizado varias
pruebas para detectar el problema y quedo resuelto la semana pasada, salvo una
luminaria que se envió al fabricante para detectar el alcance de la avería y que se
volverá a instalar tan pronto se reciba.
En relación a la iluminación de la calle Famades, se instalaron inicialmente las
luminarias en la vía pública, quedando pendiente su conexión, estos trabajos de
conexión se realizaron el pasado 12 de diciembre.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 110954, de 19 de novembre de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 20 de diciembre de 2019.
Son muchos los vecinos que se quejan desde hace tiempo del descontrol que
existe en nuestra ciudad respecto al control del Ayuntamiento sobre los
bares/restaurante con terrazas. Se quejan que buena parte de estos
establecimientos invaden las aceras (extralimitándose del espacio marcado para
colocar las mesas y sillas) impidiendo el paso a los peatones y no respetan el
descanso de los vecinos.
Por todo ello, esta regidora y su grupo solicitan
CONOCER:
-

¿Qué control está llevando a cabo el Equipo de Gobierno en los
bares/restaurantes con terraza de la ciudad para comprobar que el
número de mesas en la vía pública corresponde con el permiso
otorgado?

-

¿Qué control horario está llevando a cabo el Equipo de Gobierno en los
bares/restaurantes con terraza de la ciudad para garantizar el descanso
de los vecinos?”

- 5128
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent

…/…

291

d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 110954 de fecha 19 de noviembre de 2019, y según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “Son muchos los vecinos que se
quejan desde hace tiempo del descontrol que existe en nuestra ciudad respecto al
control del Ayuntamiento sobre los Bares/restaurantes con terrazas…”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
Qué desde la Sección de Licencias de Ocupación de la Vía Pública se llevan a cabo
diversos tipos de control sobre el cumplimiento de las condiciones inherentes a las
licencias de terrazas por parte de sus titulares.
En primer lugar, se hace una inspección previa a la autorización de cualquier tipo
de licencia solicitadas por los interesados/das, ya sea para la solicitud de una nueva
licencia o bien de una petición de modificación de una licencia preexistente,
asociada a los establecimientos de restauración.
Este tipo de inspección es de carácter global e incluye todas las condiciones y
requisitos necesarios para la autorización y mantenimiento de la licencia.
En segundo lugar, y dentro del control de oficio territorial, se lleva a cabo un control
sistemático y planificado de forma anual de las licencias asociadas a estos
establecimientos. El número de las inspecciones llevadas a cabo durante el año
2019 es de 284.
En tercer lugar, y dentro del control de oficio nocturno, se lleva a cabo un control
sistemático y planificado de forma anual de las licencias asociadas a estos
establecimientos. El número de las inspecciones llevadas a cabo durante el año
2019 es de 819.
Aparte de estos tres tipos de control de las licencias de terrazas, también se están
efectuando controles derivados de peticiones de otras unidades del Ayuntamiento,
entre las que destacan las que nos envían vía la OGI (oficina gestión incidencias)
en que se recogen quejas directas de los ciudadanos/as. El número de las
inspecciones llevadas a cabo durante el año 2019 es de 34.
Simultáneamente, desde el servicio de Guardia Urbana se realizan diariamente, de
oficio y a requerimiento de los ciudadanos, servicios y actuaciones en diversos
puntos de la ciudad, para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad.
En particular, respecto del control de la instalación de los veladores, toldos y
parasoles en la vía pública, el servicio de Guardia Urbana realiza con periodicidad
campañas de control a los titulares de los establecimientos con licencias de
ocupación de vía pública para ejercer la actividad con la finalidad de que se adapten
a los requerimientos establecidos.
La Guardia Urbana ante la detección de infracciones actúa denunciando sobre los
preceptos infringidos, y realiza informes que se derivan al Negociado de Vía Pública
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para su conocimiento y gestión.
Se hace constar que en base a los controles, la inspección de Vía Pública
documenta los incumplimientos detectados de las condiciones de las licencias
otorgadas y, previa comprobación del incumplimiento, se envían a la Oficina de
Sanciones para la instrucción de los correspondientes expedientes sancionadores.
Con respecto al control horario, indicarle que desde el servicio de Guardia Urbana y
del servicio de vía pública se realizan controles, tanto del horario de recogida de las
terrazas como del cierre que corresponde a cada una de las actividades de bares y
restaurantes, dedicando una especial vigilancia a aquéllos de los que hemos
recibido quejas anteriores.
Atentamente,”
c) Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.
SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha cap prec i pregunta. Muy bien. Vamos a empezar, si les parece, por
la Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Siguiendo el hilo del concejal de Ciudadanos, nosotros el
11 de diciembre denunciamos públicamente la mala praxis que había tenido por
parte del ayuntamiento, por parte del área de Innovación, por esta contratación
irregular. Evidentemente hasta el informe de Intervención certifica que se procedió
de muy malas maneras, por un importe de más de 56.000 euros, para el stand del
Smart City del año 2018.
Nosotros queremos saber si por parte del equipo de gobierno se van a depurar
responsabilidades en ese sentido, por llevar a cabo esa mala praxis. Si se han
depurado ya, saber cuáles han sido y en cualquier caso atendiendo que debe haber
un procedimiento ahora para poder pagar al proveedor, saber los plazos, las fechas
en las que este proveedor va a cobrar la factura, que ya lleva un año sin cobrar.
Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, muchas gracias. Nosotros queríamos preguntar, la plataforma Stop Massificació
registró una instancia sobre todos los movimientos, a raíz de unas galerías que
surgieron por las obras que se estaban haciendo en el entorno, en la cual pedían,
solicitaban un control de las galerías a los Mossos, de subsuelo, para que pudieran
explorar qué estaba pasando en esas galerías y luego después también la
presencia de arqueólogos para poder registrar lo que surgiera.
Somos conscientes de que se han estado haciendo esos trabajos y queríamos
saber en qué punto estaban en estos momentos, porque los vecinos de alguna
manera nos están pidiendo información al respecto.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sí, muchas gracias. Una cuestión muy concreta. En el espacio de retribuciones de
cargos electos de esta corporación, la web municipal, han pasado ya seis meses
desde que se decidieron cuáles iban a ser las retribuciones actuales de los
miembros electos que aquí estamos, y tras esos meses en este espacio donde
constan esos sueldos de los cargos electos, aún pone que están en actualización.
Seis meses después aún no se han actualizado.
Entonces les queríamos preguntar qué dificultades están teniendo o han tenido
para que seis meses después de esta decisión, aún no se hayan actualizado los
sueldos y las retribuciones electas.
Cabe destacar también que sobre estos sueldos y retribuciones, la Alcaldesa tiene
una retribución asignada de 80.010 euros que así se decidió aquí, los tenientes de
alcalde 75.012 euros al año, lo que representa una subida del 9 y el 11%
respectivamente. Entonces en aras de la transparencia, yo creo que es necesario
que lo actualicen cuanto antes.
Además también me gustaría preguntarles si en este caso, a usted Sra. Alcaldesa,
si usted va a renunciar a las dietas que cobramos los miembros por asistencia a
plenos, que son los 19.500 euros, y animarles a intentar, empujarles a la
transparencia, ya que en este caso, usted Sra. Alcaldesa, que está cobrando esos
104.000 euros en este caso de la Diputación de Barcelona, pues no tendría ningún
problema en exponer lo que cobra usted y también lo que cobran los cargos
electos. Esa era la cuestión. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
No se preocupe que ahora le contesto. Sra. Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (Cs)
La meva pregunta fa referència a l’ordenança de la zona de baixes emissions, que
es va portar la proposta de dictamen i va ser aprovada per la Comissió de
Competències Delegades del Ple el passat 27 d’octubre, i en el punt tercer es feia
menció que en el termini d’exposició pública d’aquesta ordenança hi haguessin
suggeriments o al·legacions.
L’ordenança, si no hi ha al·legacions, s’entendria per aprovada definitivament i ens
consta, principalment perquè nosaltres hem presentat una al·legació, que hi ha
al·legacions i voldríem saber quan teniu previst aprovar definitivament aquesta
ordenança, donat que la zona, en principi, l’1 de gener hauria d’estar activa, com
s’havia dit. Una mica saber quina previsió hi ha d’aquesta aprovació i de la posada
en marxa. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Alcaldesa. Mire, durante tiempo ya se lleva en este Pleno haciendo
preguntas, intentando enturbiar la gestión de este presidente cuando tocó en el
Centro d’Esports L’Hospitalet y su junta directiva de la que formaba parte el Sr.
Cristian Alcázar.
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Mire, como todo esto simplemente la intención es criticar, le voy a hacer un ruego,
criticar intentando enturbiar porque está todo muy claro, y le digo para ponerles en
contexto, que en fecha 31 de julio de 2014 en una asamblea, se aprobó que el
Centro d’Esports L’Hospitalet tenía un contencioso con la Seguridad Social como
todos los clubes de Cataluña, es un ruego, porque hay dinero público.
Y entonces al final allí se decidió que del remanente que tenía el club, habían
concretamente 960.000 euros que quedaron en custodia y depósito, como acreditan
los informes bancarios y confirma el tesorero y el presidente entrante, que era para
aprovisionar si en cualquier caso se perdía ese pleito contencioso, para que se
pagara la deuda que pudiera surgir de ese contencioso.
Bueno, pues esa deuda no se pagó cuando estaba el dinero consignado para eso y
se aprobó en asamblea, y al final la pregunta es aquí, teniendo en cuenta que
tenemos dinero público, es bueno que haya transparencia en el club y yo siempre
digo cuando se pregunta aquí, que por qué no hay esa transparencia, porque no se
da todo lo que piden aquí los señores de Esquerra Republicana, que se debería
darles todo lo que quisieran, porque no hay nada que ocultar.
La pregunta es, en aras de la transparencia, dónde está, qué pasó con esos
960.000 euros que se quedaron aprovisionados, que sobraban casi la mitad, para
pagar la deuda que en aquel momento podía existir a tenor de la reclamación y qué
ha pasado, dónde se ha gastado o dónde se ha… la pregunta es que ustedes les
digan, señores hay una pregunta o un ruego, por favor nos pueden informar.

SRA. ALCALDESSA
Pero pregunto porque yo me he perdido. ¿Me ha dicho que estaba haciendo un
ruego o una pregunta?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Es un ruego. El ruego es que ustedes se dirijan a la junta directiva del Centro
L’Hospitalet para que les aclare, si es posible y legal, qué pasó con los 960.000
euros que se quedaron aprovisionados, que es mucho dinero, porque la deuda si se
hubiera consolidado, que no está consolidada, cuando yo me marché todavía si no
obviamente hubiéramos liquidado y punto, y no hubiera habido esta polémica, y que
no se intente más mancillar el nombre de la buena gestión que hicieron tanto este
presidente como el propio Sr. Alcázar que formaba parte de esa junta directiva, por
lo tanto, y que bien conocía todos los números porque él estaba ahí.
De manera que, para evitar eso, sería bueno que la junta directiva de la que
formaba parte el Sr. Presidente que está actualmente, no era el presidente pero
estaba ahí, que nos dijera qué pasó con ese dinero, si lo gastaron en una cosa, en
otra, si lo tienen guardado o si lo tienen que gastar, porque ya está bien de decir
que queda una deuda cuando estaba aprovisionado y sobraba casi la mitad del
dinero. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Diferents preguntes. La primera, fa un temps es va aprovar una
moció per crear el centre de la cultura popular catalana, voldríem saber com està
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aquesta situació, si s’han mantingut reunions amb les entitats de cultura popular
catalana per desenvolupar aquest centre cultural.
Una segona pregunta que voldríem saber quin és el calendari per tal de poder
definir el pla de protecció del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat.
Tercera pregunta a l’equip de govern. Voldríem saber perquè s’estan incomplint els
acords que es van adquirir amb els treballadors i les treballadores socials, que han
vingut avui a manifestar el seu rebuig i la seva queixa per aquests incompliments en
aquest plenari.
I també demanem a l’equip de govern, tornem a demanar, que es creï una comissió
d’investigació pel tema de L’Hospitalet, pel tema del deute, pel tema de la utilització
irregular de l’estadi municipal d’esports de L’Hospitalet, una comissió que en principi
la nova junta directiva està d’acord en poder-la desenvolupar i que es pugui aclarir
tota aquesta etapa fosca per a aquest club de la nostra ciutat.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. En resposta a la Sra. Maria Carmen Esteban de Ciutadans,
sobre les zones de baixes emissions, comentar-li que el període d’al·legacions va
finalitzar el dia 11 de desembre, com ja coneix. Estem preparant la resposta a les
al·legacions de les diferents persones i entitats que ens han manifestat les seves
opinions o propostes.
Estem també amatents al que està passant en altres ciutats, avui mateix el Ple de
Barcelona ha aprovat l’ordenança, dins de la seva ordenança hi ha alguns aspectes
que nosaltres també incorporarem a proposta de l’Àrea Metropolitana en
l’ordenança final que portarem a aprovació en el proper Ple del mes de gener i la
nostra intenció és recollir tant aquestes al·legacions, aquelles que s’estimin, més el
que s’ha aprovat dins de l’ordenança de Barcelona per anar d’una forma
coordinada.
I ahir mateix també vam tenir una reunió amb l’ajuntament d’Esplugues i Cornellà
precisament per coordinar aquests aspectes de l’ordenança i que els 5 municipis
tinguem exactament la mateixa ordenança, no hi hagi discrepància jurídica de cap
mena i es pugui implantar la zona de baixes emissions sense problemes, a partir de
l’aprovació, això sí, de les ordenances.
A 1 de gener, com bé sabeu, són bàsicament aspectes d’avisos i informació a la
ciutadania en general, i especialment a les persones que tenen vehicles sense
etiqueta ambiental. Un cop aprovades les ordenances, com que tenim el sistema
tecnològic en proves, iniciarem aquesta fase d’avisos i informació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Jo respecte a algunes preguntes. La formulada per la Sra. Sonia Esplugas, que
havia formulat prèviament com a comentari crec que en general està contestada
però en tot cas, mirarem a veure si hi ha alguna qüestió que s’hagi de fer per escrit.
El tema de la Sra. González dir, que més enllà que li podem dir que estigui ben
tranquil·la, que està tot, els informes i s’ha pres molt bona nota també de la
preocupació dels veïns, que tot el que ells demanaven està sobradament acomplert,
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però que en tot cas des de l’Àrea de Cultura li farem una resposta perquè hi ha
informes, perquè tinguem tots la informació.
Per part del Sr. Martín... bé, el tema de les baixes emissions ja ha contestat el Sr.
Castro i el Sr. Miguel García feia un prec, una mica també el Sr. Toni García
proposava una comissió. Bé, en tot cas aquesta qüestió ja la comentarem fora
d’aquest Ple, perquè no té sentit que comencem a parlar d’una qüestió complexa en
un Ple municipal i la resta de temes que preguntava el Sr. García, no sé si el Sr.
Husillos vol afegir alguna qüestió o si no per escrit en tot cas.
Jo sí, perquè hi ha una qüestió que m’afecta directament, dir-li al Sr. Martín que ha
comentat dues qüestions. Una fa una interpel·lació directa, dir clarament, perquè
així ha estat en el passat i continua en el present, que la que està parlant únicament
cobra un sou, que és el sou de la Diputació i que ha renunciat a qualsevol dieta, no
només de l’ajuntament sinó de l’ajuntament i de totes les institucions on
l’ajuntament de L’Hospitalet forma part i que sóc jo, perquè ens entenguem, la
persona que representa la institució, és a dir, Àrea Metropolitana, Fira, etc., etc.
Per tant no tingui cap dubte, Sr. Martín, que les dietes estan renunciades i el que
desconec i demano en tot cas disculpes en nom de l’ajuntament, és no entenc per
quina raó això no està penjat a la pàgina corresponent, perquè evidentment el que
cobren cadascun dels membres d’aquest consistori, és un tema que es va aprovar
en el mes de juliol, que és evidentment totalment públic i que a més a més tothom
hauria de tenir aquesta informació. Per tant si no està penjat, no sé quin és el motiu,
no crec que sigui un tema tècnic, perquè en fi estaven penjades.
Sí és un tema tècnic? No sé, igual la Sra. Secretària ens pot dir, però en tot cas
prenem nota, li contestarem, jo desconec totalment quin és el motiu perquè aquesta
informació no penja del portal de transparència, si és un tema tècnic doncs
intentarem resoldre’l el més aviat possible, perquè em sembla que és, en fi, no
donar la informació que està publicada per altra banda i que penso que ningú no
tingui cap intenció, ni cap interès d’amagar, sinó tot el contrari.
Si no hi ha cap qüestió més, bé tal com abans comentàvem una mica de broma,
aquest és el darrer Ple d’aquest any, un any que ha estat complicat, un any, des
d’un punt de vista polític, difícil. Tampoc la previsió de que el 2020 sigui un any
políticament fàcil, tampoc s’albira, però en tot cas, fem una mica d’intenció i en
aquests dies de Nadal, també a veure si aquest ambient nadalenc i d’amistat
impregna l’exercici que haurà de començar.
Els hi desitjo moltíssima sort i molts encerts i sobretot que puguem descansar una
mica que jo crec que també ens ho mereixem. Així que moltes gràcies i aixequem la
sessió.

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

…/…

297

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

