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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 17/2015
Data: vint-i-dos de desembre de dos mil quinze
Hora: 17.00h fins 22.20h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 24 DE NOVEMBRE DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2015, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat, amb la
rectificació de l’errada material que contenia l’esborrany de l’Acta de la sessió del
dia 24 de novembre de 2015, a la pàgina 187 amb motiu de l’aprovació de la moció
35, que tot i que la votació està correcta, consta l’expressió d’aprovada i hauria de
constar com a rebutjada. En compliment de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda, benvinguts al Ple ordinari del mes de desembre, Sra. Secretària quan
vulgui comencem a fer lectura de l’Ordre del Dia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en primer lloc té la paraula el Sr. Manuel Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Molt bé, gràcies Sra. Alcaldessa, jo presento els punts 8 i 9. Amb aquests dos
dictàmens donen el tret de sortida als propers quatre anys de gestió municipal. Es
tracta d’un pressupost ajustat, que centra la prioritat en els ciutadans i ciutadanes
del nostre municipi i d’una manera especial en la cohesió social i en la redistribució
de la riquesa.
Hem preparat un pressupost i unes ordenances en un procés accelerat i convuls,
d’una banda perquè el marc normatiu de l’Estat ens ha anat canviant durant tot el
procés d’elaboració i, d’altra banda, perquè en paral·lel a l’elaboració dels treballs
tècnics anàvem consensuant amb els diferents partits de l’oposició, aportacions que
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s’han recollit en els dictàmens que votem avui. En aquest sentit, vull agrair el treball
de totes i cadascuna de les forces polítiques que ens seiem avui en aquest saló de
plens, perquè sense ells de ben segur no tindríem un pressupost i unes ordenances
fiscals tant complertes com les que tenim avui, sens dubte són uns pressupostos
amb una visió consensuada de ciutat i aquesta ha de continuar sent la línia de
treball per al 2017.
En aquest mateix moment em comprometo a proposar a les forces polítiques que
conformem aquest ajuntament la creació de grups de treball dedicats a millorar,
degut a la seva complexitat, la fiscalitat del nostre municipi en temes tant importants
com la fiscalitat ambiental, aprofundir en la tarificació social i en els pisos buits, per
tal de poder tenir unes ordenances i pressupost 2017 encara millors que els que
presentem avui.
Ara bé, per desgràcia, el govern de l’Estat ha reduït les seves aportacions en
gairebé 2 milions d’euros i la Generalitat ha continuat reduint les seves
transferències en més de 400.000 euros. Així doncs, ens hem plantat a un inici de
pressupost amb 2,4 milions d’euros menys en els ingressos i d’altra banda el mateix
Estat ens ha condicionat la despesa de 2016, posant sobre la taula un increment
dels sous dels funcionaris públics de l’1%, 600.000 euros, i la devolució del 75%,
2,4 milions d’euros, de la paga, 3 milions d’euros de major despesa obligatòria. Els
números són fàcils, -2,4 milions d’ingressos + 3 de major despesa, ens aboquen a
un dèficit de gairebé 5,4 milions d’euros.
Les administracions locals no podem tenir dèficit o sigui que hem hagut de plantejar
un pressupost constrenyent la despesa i augmentant els ingressos propis. Les
forces polítiques que donaran la rèplica a aquest pressupost, segurament obriran el
debat de la reducció de l’IBI, el que vull que tinguin molt clar vostès és que amb
aquesta situació de partida per a l’any 2016 i ho repeteixo per a l’any 2016, és
absolutament impossible rebaixar l’IBI. Espero que quan acabi la meva presentació
veuran com les propostes de major ampliació de base fiscal, sense augmentar
l’aportació de les famílies i treballant sobre el marc de la tarificació social, així com
l’esforç en reduir la despesa, són l’única manera de presentar unes contes austeres
i sanejades, mantenint la totalitat de compromisos, programes i polítiques públiques
que ha vingut fent aquest ajuntament.
Anem a presentar doncs, les grans xifres d’aquest pressupost per al 2016. Es tracta
d’un pressupost de 224,1 milions d’euros, aquest pressupost garanteix els objectius
de solvència i liquiditat marcats pel govern de l’Estat. En termes generals direm que
les previsions de recaptació s’han de fer sobre sèries històriques dels darrers 3, 4
anys, per tant, són prudents i realistes. La base fiscal més important del nostre
municipi són els ingressos propis, els que recaptem entre els ciutadans/es de
l’Hospitalet, són el 59% i d’aquest el més important és l’IBI que representa el 57%.
Es proposa augmentar la recaptació sense incrementar la pressió fiscal a les
famílies, donant recorregut a la tributació social. Els preus públics i les taxes
augmenten un 2% de mitjana per millorar el grau de cobertura del cost dels serveis,
tal com fixa la llei. Aquesta major recaptació va acompanyada d’una ampliació de
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les bonificacions existents de manera que es manté i s’amplia el compromís amb
els col·lectius més desfavorits i es dona contingut a la tarificació social. Una aposta
ferma del municipi amb l’atracció de noves empreses de l’àmbit cultural, perquè ens
generin llocs de treball en clau local i una economia neta i sostenible.
Els ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet es trobaran un rebut d’IBI de 2016 igual
que el de 2015 i 2014 i per primer cop en 4 anys no s’augmenta el valor cadastral
dels immobles. Aquesta congelació va acompanyada d’un increment del tipus
tributari pels usos de l’IBI econòmic, així s’augmentarà l’IBI pels comerços,
indústries, magatzems, oci-hosteleria i edifici singular, que estiguin entre el 10%
dels càrrecs més alts i tinguin un valor cadastral mínim de 500.000€. Seran gairebé
uns 600 càrrecs de la ciutat que ens donaran un major recorregut d’ingressos per
aquest 2016 sense augmentar la pressió fiscal a les famílies.
Aquest any, s’amplien les bonificacions d’IBI per a famílies nombroses i també per a
vivendes de protecció oficial, passant de 3 a 10 anys la seva bonificació. Es
mantenen congelats els preus públics dels serveis d’ajuda a domicili i menjador
social, del servei d’escoles bressol, del servei de podologia i de les entrades al
Teatre Joventut i Barradas. També es congelen els serveis funeraris i la taxa de
cementiri.
Es mantenen les subvencions de l’IBI per al 2016, ampliant la partida en un 120% i
refermant el compromís que tothom que compleixi els requisits per beneficiar-se de
la subvenció la podrà rebre. Si la partida s’esgota, l’augmentarem durant l’exercici.
Mitjançant aquests ajuts podem atendre col·lectius que la llei tributària no ens deixa
recollir, com són les famílies monoparentals, i a més ens permet introduir el criteri
de la renda familiar disponible i, per tant, ens permet fer una fiscalitat progressiva i
discriminatòria a favor dels que menys recursos familiars tenen.
Pel que fa als preus públics es crea la bonificació del 25% per famílies
monoparentals a l’Escola de Música, es manté la bonificació del 50% de la taxa
d’obertures per aturats o la reducció dels abonaments per aturats en els
poliesportius municipals.
D’altra banda i pel que fa a l’IAE, que és un dels tributs amb major caràcter
redistributiu de la ciutat, el paguen només les empreses que tenen més d’1 milió
d’euros de facturació, es manté el mateix tipus tributari i la previsió de recaptació de
l’any anterior, però també es consolida la bonificació a les empreses que contractin
persones que viuen a l’Hospitalet amb la voluntat de mantenir l’activitat econòmica i
millorar l’ocupació. També i pel que fa a l’atracció d’empreses es proposa un seguit
de bonificacions en els tributs de l’IBI, l’IAE i l’ICIO per a noves empreses de l’àmbit
cultural que s’instal·lin al nostre municipi.
Són, per tant, unes ordenances de clar compromís amb els ciutadans i ciutadanes
que més malament ho estan passant, de consolidació i redistribució de la base
fiscal i la pressió fiscal entre els qui més i menys tenen i, finalment, amb una clara
voluntat d’atracció d’empreses i de generació de llocs de treball i economia local.
Unes ordenances realistes i sostenibles.
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La resta dels ingressos que rep el municipi provenen de transferències de les altres
administracions. Així doncs, com ja s’ha dit, la participació en els Tributs de l’Estat,
la PTE, que representa un 33% dels nostres ingressos, que baixarà per a l’exercici
2016 en un 2,5%, passant de 73,1 milions d’euros a 71,3 milions d’euros. A més a
més, l’Estat ens obliga, per primer cop, a fer una devolució de la liquidació positiva
del 2013, ens van donar 3 milions d’euros més d’ingressos dels que finalment
l’Estat va recaptar, i els hem de retornar tots l’any vinent.
D’altra banda la Generalitat manté la seva tendència de reducció de compromisos
municipals, i per aquest proper any preveiem una menor aportació de 400.000€.
Només les administracions locals, les que tenen als ciutadans i ciutadanes a la
porta, han mantingut o ampliat les seves aportacions per al 2016, estem parlant de
la Diputació de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els recursos de la
Diputació ens ajuden a mantenir les teleassistències en gairebé 500.000 euros de
les que se’n beneficien 5.300 persones i altres serveis complementaris d’educació i
serveis socials.
Acabem doncs aquesta panoràmica dels ingressos i entrem a la part de la despesa,
és a dir, a què destinarem aquest any 2016 els recursos municipals. Podem dir que
el conjunt de la despesa per a l’any 2016 serà de 224,1 milions d’euros, dels quals
el 67% es destinen a benestar comunitari, convivència i civisme, mobilitat,
habitatge, neteja i espai públic, serveis a les persones i promoció econòmica i
ocupació. El 5% es destina a actuacions de caràcter econòmic, mitjans de
comunicació, el Centre d’Activitats de La Farga i Torrebarrina, promoció turística,
mercats, comerç i fires, desenvolupament empresarial i protecció dels consumidors
i usuaris. Un 9% es dedica a deute públic, un 4% a transferències a altres
administracions, especialment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i finalment el
15% a funcionament dels Serveis de caràcter General de l’Ajuntament.
L’increment més important de la despesa municipal per aquest any 2016 seran les
partides relatives als costos de personal. Això ens suposa un augment de 600.000
euros de despesa. En segon lloc, ens obliga a la devolució de la paga retinguda de
l’any 2012. Destacar també l’esforç dels departaments de l’Ajuntament per
continuar reduint i constrenyent totes aquelles partides de despesa que no es
destinen directament als ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet i que serveixen per al
funcionament general de l’ajuntament totes aquestes partides que ens han permès
estalviar gairebé 500.000€. També altres decisions d’inversió municipal com són la
millora de l’enllumenat públic substituint les lumíniques per led, ens estan impactant
en una reducció de la despesa de consums de llum de la ciutat. Aquestes
inversions que reverteixen en una reducció de la despesa corrent, l’ajuntament les
ha de continuar fent.
Aquesta contenció de la despesa s’ha vist, a més a més, beneficiada per l’impacte
de dues operacions de refinançament del deute municipal que ens han generat un
estalvi de 2,3 milions d’euros per aquest any 2016. Les principals polítiques de
despesa municipal per al 2016, a nivell de programes pressupostaris, serien:
Benestar Social, 23,4 milions d’euros; Educació, 11,2 milions d’euros; Cultura, 8,4
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milions d’euros; Esports, 13,2 milions d’euros; Promoció Econòmica, 4,5 milions
d’euros; Seguretat i Convivència, 28,3 milions d’euros; i Benestar Comunitari, espai
públic, 58 milions d’euros.
D’aquestes magnituds m’agradaria destacar i concretar:
L’ampliació de les partides de manteniment de l’espai públic en més de
700.000 euros especialment destinades a: recollida d’escombraries, neteja viària i
del clavegueram, parcs i jardins i zones d’esbarjo.
L’ampliació d’equipaments municipals amb l’obertura del Nou Casal de Ca
N’Arús per a gent gran i joves i el Poliesportiu Municipal del Fum d’Estampa que
passa a gestió directa i que necessitarà una important intervenció de manteniment.
-

L’increment de les partides de joventut en un 45%.

-

L’increment de les partides de cultura en un 4,6%.

L’augment de les partides d’esports en un 2% consolidant aquestes, més de
13 milions d’euros que l’ajuntament dedica a l’àmbit de l’esport i que es concreta
per exemple en més de 1.300 participants en sessions de pràctica esportiva a
l’espai públic i amb un compromís ferm amb les entitats i associacions que fomentin
la pràctica esportiva i de base a la nostra ciutat, amb més de 106 entitats i 9.000
practicants.
El manteniment de la despesa social, consolidant més de 23,4 milions
d’euros, que ens serveixen per atendre més de 50.500 persones en atenció directa,
17.800 ajuts a famílies per aliments, per subministres, per al lloguer, per al material
escolar, per la despesa farmacèutica, 11.500 pernoctacions a la residència els Alps,
d’estades urgents, 66.000 àpats donats, 35.600 pic-nics repartits, 20.000 lots
d’aliments lliurats a famílies junt amb la xarxa d’entitats socials de la ciutat, 100
nens atesos en risc d’exclusió social, 93 mares i 101 nens atesos en programes
contra la violència de gènere, 1.190 tràmits de dependència, 1.770 actuacions del
Servei d’Ajuts a Domicili, 5.380 persones dependents que tenen una teleassistència
i més de 3.474 avis que han participat en tallers de gent gran. Aquesta seria només
una pinzellada del que aquest 2015 hem fet a la ciutat i que continuarem fent durant
l’any 2016. Un 2016 que comencem amb la incertesa de si tindrem o no un nou
contracte programa que ens finança uns 6,4 milions d’euros i que s’acaba el 31 de
desembre i del que no tenim la certesa que mantindrem el finançament. Per això,
en el mateix plenari d’avui, s’aprova un acord polític de manteniment de totes les
polítiques socials que fa aquest ajuntament.
El manteniment de la despesa d’educació en més d’11,1 milions d’euros
malgrat la davallada o desaparició del finançament per part de la Generalitat.
Aquest any 2015, gairebé 1.000 alumnes han gaudit de les escoles bressol del
nostre municipi.
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L’increment de les partides de promoció econòmica i ocupació, especialment
un 2,86% la partida de mercats i un 36,14% la dinamització comercial. Destaquem
la importància de les polítiques que es fan des d’aquesta àrea i la capacitat de
multiplicació dels seus recursos ja que comencen l’any amb un pressupost de 4
milions d’euros i els acaben multiplicant per 4. Amb aquests recursos durant l’any
2015 s’han atès 345 emprenedors, s’han fet 115 plans d’empresa i s’han engegat
55 empreses; s’ha arribat a acords amb micro-banc de La Caixa i amb l’Institut
Català de Finances per millorar l’accés al finançament de les empreses, 439
participants en xerrades i tallers de gestió d’empresa, 6 plans d’ocupació dels que
s’han beneficiat més de 300 persones de la ciudad.
L’augment d’un 6% en les partides de seguretat, convivència i civisme,
arribant a aquests 28,3 milions d’euros, que han servit per atendre més de 47.000
requeriments ciutadans i 16.000 incidències de convivència i civisme en comunitats
i espai públic, també per atendre a 19.500 persones en procediments de gestió de
conflictes.
I finalment, pel que fa a la despesa d’inversió, es proposa una despesa mínima de
10 milions d’euros, 5 menys que l’any passat i que corresponen a actuacions ja
començades en aquest mandat anterior i que tenen finançament provinent d’altres
administracions. Destaca l’acabament de les anualitats de finançament del Mercat
de la Florida, les actuacions de millora en el Districte Econòmic finançades amb un
pla de l’Àrea Metropolitana o actuacions de manteniment en l’edifici del la Farga.
Igualment hi ha la darrera ampliació de capital de Fira 2000 provinent dels acords
presos entre totes les administracions per al període 2016.
I vaig acabant, les magnituds del nostre pressupost es consoliden amb la despesa
de la nostra única empresa pública La Farga, que gestiona el recinte Firal, els
Mitjans de Comunicació, Torre-Barrina, els aparcaments de propietat municipal i els
serveis complementaris de vigilància de zona blava i de la grua municipal. El
pressupost consolidat per aquest 2016 és de 225,3 milions d’euros i, per tant, la
Farga té un pressupost de 5,5 milions d’euros.
En resum i per finalitzar, es tracta d’un pressupost auster i sanejat que permet
mantenir i ampliar serveis municipals i equipaments de ciutat. Un pressupost que
congela la pressió fiscal i redistribueix els recursos tributaris de manera que siguin
solidaris entre els que més i menys tenen. Un pressupost que manté el compromís
i les polítiques de suport a les persones, als col·lectius més desafavorits i que
amplia les dotacions per al manteniment de l’espai públic. Un pressupost amb un
compromís ferm amb la cultura i amb la promoció econòmica per generar noves
oportunitats a la ciutat.
Acabo, en definitiva doncs un pressupost fet pensant en totes i tots els que vivim i
treballem a l’Hospitalet...

…/…

8

SRA. ALCALDESSA
Sr. Brinquis, ja tindrà un segon torn. Passaríem al posicionament dels grups.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del punt 1 i 2, per assabentat en el 3, a favor del 4 i del 5, per assabentat
del 6, a favor del 7, i del 8 i del 9 també votaré favorablement. Respecte d’aquests
dos punts entenem que el pressupost que presentem juntament amb els nostres
socis de govern, és un pressupost responsable, que atén les necessitats socials de
la població. Partim d’un punt difícil, tenim per una banda l’Estat que retalla les seves
aportacions al municipi i, per d’altra banda, la Generalitat que també retalla a més
de tenir un deute pendent de 9 milions d’euros amb la nostra ciutat.
Un cop dit això, la nostra preocupació era poder mantenir al màxim els ingressos
per així poder seguir donant el servei i cobrir la urgència social que té la població de
l'Hospitalet. Per això, un cop vist que a poblacions properes ja s’estava establint un
IBI diferenciat per activitat de sòl, vam fer la proposta de congelar el residencial i
pujar el d’altres activitats, sense que aquesta mida tingués una repercussió directa
sobre petit i mitjà comerç, proposta que s’ha recollit en aquests pressupostos i així,
amb l’increment que suposaria aquest ingrés extra, doncs poder disposar de fons
per establir més bonificacions sobre els impostos directes. S’ha de tenir en compte
que aquest IBI diferenciat a d’altres municipis té una variació del 35% entre el
residencial i altres usos, i aquí encara estem molt per sota d’aquesta variació, així
que entenem que tampoc ha de ser un problema per atreure inversions.
Considero que és molt més important controlar i destinar les despeses on realment
cal, així que el pressupost de l’any 2016 és un pressupost que amb les possibilitats
que tenim segueix donant un servei de garantia i on la vessant social té un pes molt
més important. Espero que per un futur puguem entre tots seguir establint millores
tant a pressupostos com a ordenances. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Assabentada del 3 i del 6 i a favor de la resta.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, nosaltres votarem a favor del punt 1, ens abstindrem en el 2,
ens donem per assabentats del 3, votarem en contra del 4 i del 5, no pot ser d’una
altra manera, ens assabentem també del 6 i votarem en contra del 7, i ens
abstindrem en els punts 8 i 9, que després explicaré.
En relació als punts 4 i 5, bé, votarem en contra i crec que va quedar suficientment
clar, aquí ho vam explicar i va quedar suficientment clar, i es pot consultar encara el
vídeo que corre per les xarxes amb la nostra intervenció, durant el passat Ple de
novembre, responent a la moció sobre el transfuguisme que presentava el grup de
Ciutadans.
En relació al punt 7, votem en contra perquè el projecte d’ampliació, al nostre
entendre, de la Fira de Barcelona, és un projecte pensat a la mida dels grans grups
de constructors immobiliaris, és un megaprojecte que inclou tots els edificis, per
exemple grans torres d’oficines buides, construïdes a la Plaça Europa.
El projecte d’ampliació de la Fira de Barcelona no és un projecte pensat per a
resoldre les necessitats dels veïns i les veïnes de l’Hospitalet. És un projecte de
l’economia especulativa i financera. La Fira de Barcelona és un aparador construït
per a les grans empreses sense cap repercussió per les treballadores. La Cambra
de Comerç de Barcelona és una entitat corporativa privada que té com a finalitat
vetllar pels interessos dels grans empresaris de la demarcació de Barcelona.
Des del grup municipal de la CUP-Poble Actiu no podem donar suport a un projecte
d’ampliació que suposa un desemborsament previst de 12 milions d’euros per part
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, i un total de 150 milions d’euros aportats per les
administracions públiques en aquesta tercera fase de l’ampliació. El cost total
previst del projecte és de 470 milions d’euros, per contra, la Cambra de Comerç de
Barcelona no fa cap aportació per finançar el projecte. No volem que els diners
públics afavoreixin interessos privats. Si les grans empreses volen una Fira a
Barcelona que se la paguin de les seves butxaques i no pas dels impostos de totes
les veïnes de l’Hospitalet.
Fira Barcelona és membre del Patronat del Mobile World Capital Barcelona,
participa de tots els negocis a l’entorn de la marca Barcelona, model al que
nosaltres, no pot ser d’una altra manera, ens oposem. Nosaltres apostem, com ja
ho hem dit en repetides ocasions en Ple, apostem per afavorir el model de
l’economia cooperativa, social i solidària, res a veure amb el model de negoci que
representa la Fira de Barcelona.
En relació al punt 8, al projecte presentat d’ordenances fiscals, en relació a la
proposta d’al·legacions presentades per la CUP-Poble Actiu volem remarcar la
necessitat de buscar les eines per tal d’aplicar la progressivitat, tant l’aplicació
directa a la imposició, com en els mecanismes per adjudicar bonificacions,
subvencions o qualsevol altre tipus d’ajuda complementària, amb la finalitat de
redistribuir aquests ingressos de forma equitativa i protegir als veïns i veïnes de la
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nostra ciutat que més estant patint i que es troben en un risc real d’exclusió i de
privació de les necessitats bàsiques.
Sense defallir en la definició d’aquests mecanismes i buscant la legislació municipal
que així ho permeti, entenem com a prioritaris dos elements bàsics d’aplicació de
forma immediata:
En primer lloc, d’una banda l’increment de l’IBI pels diferents usos no residencials i,
per tant, la contenció i, si escau, la reducció de l’IBI residencial, per tal d’afrontar els
reptes que aquesta ciutat necessita a nivell social. Aquesta font d’ingressos
principal per a l’Ajuntament com és l’IBI, ha de ser suportat en major mesura per les
grans superfícies comercials, les grans corporacions i aquelles empreses que
concentren els major nombre d’habitatges i oficines de la nostra ciutat.
En cap cas es pot assumir, des de la CUP-Poble Actiu, que les càrregues fiscals
recaiguin de forma lineal i de la mateixa manera, tant sobre aquell que especula
amb el territori o mercantilitza les condicions laborals, com per aquell veí o veïna
que tributa pel seu pis, per un petit comerç o una petita empresa. És ferma intenció
nostra defensar amb la fiscalitat progressiva i justa la protecció a l’ús residencial i la
defensa de la petita i mitjana empresa per responsabilitat social i com a
reconeixement de la seva importància com a veritable motor socio-econòmic de la
ciutat.
D’altra banda i com a segon eix, afrontar clarament l’especulació urbanística de la
nostra ciutat i utilitzar com a eina de control i pressió fiscal, els recàrrecs a aquells
pisos buits, així com els beneficis fiscals a aquells pisos posats a disposició de
l’Ajuntament pel seu lloguer social i el suport a emergències habitacionals. Ja es
troben experiències similars a d’altres municipis com Girona o Terrassa, que, sota
l’opinió de la CUP-Poble Actiu, són aplicables a la nostra ciutat com així ho
contemplaven les ordenances fiscals de l’any 2014, i que per tant, sense cap dilació
més, s’han de posar en marxa aquest any vinent, creiem.
Com a exemple, creiem que s’hauria d’aprovar, el més aviat possible, el contingut
de les al·legacions pròpies següents:
Una que fèiem sobre l’esmena sobre el reglament de pisos buits, creiem que cal
buscar maneres de desenvolupar el reglament de pisos buits per tal de poder
aplicar un recàrrec del 50% als habitatges permanentment desocupats, utilitzant
criteris d’empadronament, absències de consum, etc. Aquest reglament és
necessari per ubicar en el mapa de la ciutat la distribució d’aquests pisos
desocupats per tal de realitzar plans estratègics d’actuació. I una altra, d'addició,
que deia de fer una bonificació del 50% de la quota de l'impost a aquells immobles
inscrits en la borsa de lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge.
Per tant, seguirem defensant el contingut d’aquesta proposta, per tal que durant
l'exercici 2016 s’abordi el tema Reglament que estableix la consideració de pis buit i
s'iniciïn els processos sancionadors conseqüents amb aquests criteris i recollits a
l'ordenança fiscal de l'any 2014, tot incentivant d'altra banda per la via de la
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bonificació, la posada a disposició de l'Oficina Local d'Habitatge dels pisos buits,
per part de persones físiques i/o jurídiques.
I en relació al punt 9 de pressupostos, que també ens abstindrem, des de la CUPPoble Actiu volem remarcar la necessitat de tenir uns pressupostos participatius i
amb un clar gir social. Actualment entenem que no es donen cap d’aquestes dues
condicions, tot i observant les diferents aportacions i comportament dins de
l’evolució de les partides pressupostàries en els últims anys, així com la
proporcionalitat sobre el total del pressupost i el desequilibri en partides essencials
com cooperació, dona, participació ciutadana o educació, entre d’altres.
Des de la CUP-Poble Actiu hem plantejat la necessitat d’equilibrar aquestes
partides tal i com hem quantificat orientativament a les propostes de modificació
presentades, i generar aquesta equitat en la distribució partint de la base, d’una
banda, de l’increment d’ingressos generat per l’aplicació de coeficient més elevats
de l’IBI als usos diferenciats, com així ho hem fet palès a les al·legacions de les
ordenances fiscals, i de l’altre banda, de l’anàlisi de la despesa per tal de reduir
aquella que és consideri inoperant, i optimitzar la mateixa en aquells capítols que no
afectin a serveis socials i essencials.
Com a eix bàsic, entenen que aquestes aportacions han d’anar adreçades
clarament a partides pressupostàries que es detallen a continuació, tot indicant el
percentatge que suposen actualment sobre el total del pressupost presentat per
aprovació. Son exemples, serveis socials seria un 4,79%, dona un 0,54%,
cooperació un 0,24%, manteniment de centres educatius un 2,67% i participació
ciutadana un 0,18%.
A banda de tot allò exposat anteriorment, i com a eixos bàsics que defensa la CUPPoble Actiu, volem realitzar tres propostes clares que haurien d’estar incloses als
pressupostos d’aquest any, segons el nostre criteri, com són:
L’assoliment de tots els compromisos amb els treballadors i treballadores
municipals, pel que fa al compliment del seu Conveni Col·lectiu, increment salarial i
retorn de la totalitat de la paga extraordinària de l’any 2012.
La immediata licitació i adjudicació dels projectes d’obra i edificació dels
centres educatius que es troben en barracots, tot assumint des de l’Ajuntament la
dotació pressupostària necessària per fer-ho viable, tot exigint a la Generalitat que
posteriorment sigui retornada aquesta aportació a l’Ajuntament.
Incrementar la partida de serveis socials. Els àmbits d’actuació que creiem
que haurien de ser, en primer lloc, la pobresa i l’eficiència energètica, donat que la
partida de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 800.000 euros s’exhaurirà en algun
moment, segurament abans que acabi l’any i, en segon lloc, habitatge i lloguer
socials, amb mesures de suport jurídic, mediació pel lloguer social, ampliar s’entén,
i ajudes pels afectats de desnonaments. Per últim, dotar, creiem que és interessant,
seria molt important dotar als Consells de Districte de partides pressupostàries
específiques i equitatives que permetin a totes les entitats dels diferents barris
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presentar projectes de caire social i que sigui el mateix Consell de Districte qui
tingui caràcter vinculant en la presa de decisions. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, votarem en els acords, en el primer i el segon votarem a favor, ens
donem per assabentats del tercer, votem en contra del quart i el cinquè, ens donem
per assabentats del sisè, i votem a favor del setè. Quant al punt 8 i 9, quant a les
ordenances fiscals, l’aprovació de les ordenances fiscals, votarem en contra,
votarem en contra perquè, tot i que en el seu moment hem vist per part de l’equip
de govern, doncs una predisposició sobretot al diàleg, important, una actitud
dialogant, de posar sobre la taula les diverses opinions i opcions dels diferents
grups i això és de rebut reconèixer-ho, i que en algunes petites coses, en el cas de
Convergència, ha estat recollit, en l’essència, en la part més important, que era la
rebaixa de l’IBI, no s’ha produït cap gest. I quan dic que no s’ha produït cap gest,
l’únic gest que s’ha acabat produint és que la intenció inicial de l’equip de govern
era pujar-ho un 1% i el que hem aconseguit és congelar-ho.
D’alguna manera nosaltres proposàvem una reducció escalonada, tenint en compte
que el que no volien posar era, en aquest pressupostos, aquest equilibri
pressupostari en perill, en el seu dia vam fer una proposta escalonada d’una
rebaixa de l’IBI en aquests quatre anys, per tant, enteníem que havia d’haver-se
produït un petit gest en aquest primer any que no s’ha produït, perquè al cap i a la fi
la congelació no obeeix a la petició de la majoria de grups, i en el cas nostre d’una
reducció paulatina de l’IBI, i per tant, aquest impost és el que afecta a la totalitat de
les persones de la ciutat d’una manera o una altra. Més enllà que assolim la pujada
de l’IBI per d’altres motius, en els quals estem d’acord, el que és la part més
important no s’ha produït i entenem que aquestes no són les nostres taxes, perquè
no recull un dels objectius principals que és la rebaixa de l’IBI per la majoria de la
població.
Quant a l’aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici 2016, fem una
abstenció i fem una abstenció de la mateixa manera que vam fer una abstenció en
el seu moment en l’aprovació inicial de les taxes, el que d’alguna manera volem dir
és el següent, incidirem en aquests pressupostos per fer al·legacions, i esperem
que es recullin, uns pressupostos que creiem que són millorables, vull dir, hi ha tota
una sèrie de despeses que es poden millorar, que en el seu moment farem les
al·legacions oportunes i, per tant, aquesta abstenció ho és esperant recollir uns
millors pressupostos en el seu moment definitiu.
I ho esperem, perquè en les taxes s’ha produït tot el contrari, no creiem que s’hagi
recollit això, però bé, continuem amb aquest àmbit de diàleg, de construir un espai
perquè el nostre posicionament en els diferents moments no és per anar en contra
o a favor d’un equip de govern, sinó a favor de la ciutadania, perquè al cap i a la fi
ens devem a tots els ciutadans i, per tant, de la mateixa manera que votem en
contra dels preus i taxes públics precisament perquè creiem que no recullen el més
essencial, que és aquesta rebaixa de l’IBI, en tant en quant als pressupostos, de
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moment ens abstenim, doncs per poder incidir en una millora del mateixos en el seu
moment i en funció del que succeeixi, doncs tindrem el nostre vot i el nostre
posicionament en el moment oportú.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor dels dictàmens número 1, número 2, número 7, abstenció en el
número 4, en contra del número 5, i ens donem per assabentats del número 3 i del
número 6.
Sobre el dictamen número 8, el nostre grup municipal durant aquests mesos de
debat i diàleg amb el govern socialista, els hem fet arribar diferents propostes per
assolir unes ordenances fiscals més justes, des d’Esquerra Republicana podem dir
que hem assolit gran part d’aquestes propostes. En primer lloc, hem assolit la
congelació del valor cadastral, la tarificació social i també la creació d’un grup de
treball per tal d’aprofundir en aquesta línia de cara a les ordenances fiscals del
2017. També hem assolit el compromís que l’IBI es redueixi un 2% abans d’acabar
aquest mandat, aquesta era una proposta programàtica d’Esquerra Republicana de
rebaixar l’IBI un 2% durant aquesta legislatura i podem dir que gràcies a la nostra
aportació l’IBI residencial baixarà un 2% respecte a l’anterior mandat, on l’anterior
govern del Partit Socialista i d’Iniciativa el van pujar considerablement.
També hem assolit en aquestes ordenances fiscals que s’han ampliat les
bonificacions per a les famílies, així com també hem obtingut el compromís de
l’equip de govern d’augmentar l’IBI especial un 20% durant aquesta legislatura, fins
i tot poder-lo augmentar fins al 25% si l’ajuntament de Barcelona fa el mateix. Així
també hem assolit el compromís en el tema dels pisos buits, de desenvolupar una
ordenança municipal que reguli el procediment sobre els pisos buits, com ja tenen
altres municipis com l’ajuntament de Sabadell, i poder així també aplicar el que
serien les sancions corresponents als bancs o a les caixes que no col·laborin amb
aquest Consistori en la cessió dels habitatges socials.
És per aquest motiu que, valorant la incorporació de propostes d’Esquerra
Republicana han servit per fer unes ordenances més justes, el nostre grup
municipal farà una abstenció en aquest punt.
Respecte al dictamen número 9, sobre el tema dels pressupostos, en primer lloc
voldríem fer diferents consideracions a nivell general, els ciutadans de l'Hospitalet,
igual que els ciutadans de Catalunya, estem patint una doble crisi, la provocada per
una crisi de l’economia global i la provocada pel dèficit o l’espoli fiscal. Des d’un
punt de vista econòmic, Catalunya pateix anualment un espoli de més de 16.000
milions d’euros, l’Estat Espanyol deu més de 9.000 milions a la Generalitat, un Estat
que ofega econòmicament a la Generalitat i, a més a més, ens marca un dèficit amb
un repartiment injust, que encara ens escanya més a les comunitats autònomes.
Aquest ofegament econòmic de la Generalitat repercuteix als municipis, municipis
de tots els colors polítics, governats per Esquerra, governats pel Partit Socialista,
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per Convergència i Iniciativa, que han de destinar recursos municipals per tirar
endavant polítiques socials i donar cobertura a les necessitats dels ciutadans. Però
si amb això no tinguéssim prou, amb l’ofec i l’espoli que pateixen els catalans, el
Partit Popular ha desenvolupat la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, una Llei recentralitzadora, que vulnera el principi d’autonomia
local i que erosiona les competències dels ajuntaments i ataca la suficiència
financera municipal.
Nosaltres, tal i com vam anunciar en el Ple d’investidura, vam anunciar que faríem
una oposició constructiva, i així ha estat en aquests mesos de mandat. En el debat
de pressupostos amb l’equip de govern hem seguit la mateixa línia, davant la
proposta de pressupostos de l’equip de govern socialista, el grup municipal
d’Esquerra Republicana hem presentat diferents propostes per tal de millorar
aquests projecte de pressupostos, unes propostes que van en la direcció de
garantir la igualtat d’oportunitats, d’ampliar les polítiques socials i millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, de fomentar un model econòmic per atreure inversions i
promoure ocupació de qualitat i també promoure la defensa del nostre patrimoni
arquitectònic i natural.
Podem dir que hi ha el compromís també del govern socialista d’incorporar algunes
de les nostres propostes que hem fet, propostes en l’àmbit econòmic i de treball,
com seria el compromís de desenvolupar una partida per a la reindustrialització i
modernització de la carretera del Mig, també el compromís de desenvolupar
polítiques actives de formació i plans d’ocupació per a joves i persones més grans
de 45 anys. En l’àmbit de les polítiques al servei de les persones, hem assolit també
el compromís del Partit dels Socialistes de promoure i ampliar un fons contra la
pobresa i l’exclusió social, de promoure també una partida pel lloguer social,
augmentar també la partida pressupostària de suport a les entitats de lleure
d’infants i joves, promoure un pla pel col·lectiu LGTB i augmentar també els
recursos contra la violència masclista.
En l’àmbit de la cultura i la llengua, hem assolit també el compromís de l’equip de
govern socialista, de dotar de més recursos al foment de la cultura catalana i de
l’aprenentatge del català, així com també en l’àmbit del medi ambient hem assolit el
compromís de treballar per ampliar i promoure més horts urbans a la nostra ciutat,
així com també a desenvolupar un pla municipal que ens faci avançar com a ciutat
cap al residu zero. En aquest sentit, també voldria destacar el compromís que ha
adquirit l’equip de govern en el programa d’inversions que pugui fer-se a partir de
principis d’any.
En aquest sentit, les nostres propostes serien les de desenvolupar partides de
microurbanisme per tal de millorar els carrers i els barris de la nostra ciutat, també
una partida per rehabilitar i restaurar el casc antic de la nostra ciutat, el carrer
Xipreret, i també el compromís de treballar conjuntament amb l’ajuntament de
Cornellà i les entitats de defensa del patrimoni, per crear un projecte comú que
permeti dignificar l’antic Canal de la Infanta i mantenir el record de la nostra història.
Per tant, valorem positivament l’actitud del govern socialista d’aquest diàleg, tot i
així, no ens hem sortit amb una de les propostes que és que hi hagués una partida
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per obrir la Ràdio l'Hospitalet, entenem que una vegada fet el debat sobre els
mitjans de comunicació, podrem tenir aquesta partida a través de La Farga, per
poder donar potència a aquest compromís que va adquirir aquest Consistori de
reobertura de la Ràdio.
Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
s’abstindrà en els pressupostos i creiem que les propostes que hem fet Esquerra
Republicana i que han acceptat, en principi, el Partit dels Socialistes, faran més
d’aquests pressupostos per l’any 2016, uns pressupostos més socials, amb més
polítiques al servei de les persones i més compromeses amb el medi ambient i amb
el patrimoni arquitectònic.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecte del primer dictamen votarem a favor, sobre l’adhesió a la xarxa per a la
transparència i la participació, tot i que tenim una moció que avui tractarem aquest
tema, considerem que no cal per ser un ajuntament transparent i participatiu,
adherir-nos a cap xarxa, però en qualsevol cas és positiu, per tant, votarem a favor.
També votarem a favor del dictamen número 2, considerem que tot i que és una
decisió que és unilateral per part de la Universitat Oberta de Catalunya, considerem
que l’excusa que dóna per tancar el centre de suport és bastant feble, en el sentit
que no és veritat que es replantegen tot en el centre de suport, perquè hi ha alguns
que es mantenen i llavors considerem que la segona ciutat de Catalunya hauria de
mantenir el centre de suport de la UOC.
Respecte del número 3 ens donem per assabentats, votarem en contra del 4 i del 5
que són els dictàmens relatius als regidors no adscrits, ens donem per assabentats
del número 6, votarem a favor del 7 i esperem que aquesta ampliació de la Fira de
Barcelona permeti crear llocs de treball i en el mateix sentit aprofitar les
potenciabilitats que pot tenir la Fira de Barcelona i que no serveixi únicament per
visibilitzar les potenciabilitats de Barcelona ciutat, sinó també de l'Hospitalet, com
és el nostre cas, per tant, votarem a favor, però intentant posar de manifest, doncs
que el que volem és que es visibilitzin les potenciabilitats de l'Hospitalet.
Li passaré la paraula al meu company pel dictamen número 8.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Buenas tardes, yo posicionaré a nuestro partido en el dictamen número 8, como
sabéis, desde el grupo municipal del Partido Popular hemos presentado una serie
de alegaciones a estas ordenanzas fiscales, con la pretensión un poco de acabar
con, bueno un poco no, mucho, de acabar con el continuismo en las mismas y
aportar una filosofía diferente, la bajada de impuestos. La bajada de impuestos a
través de una mejora en la gestión y en la eficacia del presupuesto y un reparto
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más equitativo del esfuerzo fiscal de las familias en nuestra ciudad, y creemos que
esto es posible.
Deseamos manifestar también nuestra predisposición a encontrar puntos de
consenso que aporten esa estabilidad en los próximos años, van a contar con
nosotros, participaremos y estaremos encantados de poder aportar a los grupos de
trabajo, pues el máximo posible para llegar a aquellos acuerdos que den estabilidad
a estos cuatro años. Lo que sí es cierto es que ya entiendo que comenzaremos el
año que viene, porque este año no ha sido posible ese consenso, o al menos no lo
hemos visto reflejado en el espíritu de nuestras propuestas y de lo que después han
presentado. Por tanto, mientras tanto, durante esa intervención, deseo poner de
manifiesto ciertos puntos que nos parecen básicos de cara a ese consenso que
deberíamos lograr entre todas las fuerzas políticas.
En legislaturas pasadas, como bien saben, se produjeron importantes subidas de
impuestos, desde el Partido Popular siempre hemos considerado que eran
excesivas, de hecho así lo hemos hecho constar en las sucesivas propuestas a
Pleno de bajadas de las mismas, por lo que no es nueva nuestra postura, y en el
contexto económico actual, creemos más necesario que nunca invertir esa
tendencia. Defendemos una bajada de impuestos y la diversificación de las
bonificaciones y ayudas, como prioridad para un mayor alivio a las familias, y como
consecuencia también de la mejora económica que sin duda aportará en los
próximos presupuestos un incremento de la recaudación.
Aplicar también y que echamos en falta, una fiscalidad que incentive más a las
empresas para que apuesten por nuestra ciudad como base de actividad. Estamos
seguros que con el aumento de ese consumo y la inversión, podremos hacerlo a
medio plazo, y a corto plazo con una mejora de la gestión, que nos permitirá esa
bajada de impuestos. Mejoremos el modelo de La Farga, la gestión del órgano
municipal, medios de comunicaciones locales, busquemos un modelo de gestión
mixto público-privado, revisemos el modelo de subvenciones, partidas de publicidad
institucional, cooperación internacional, etc. Bueno, estos temas quizás se deban
tratar en el presupuesto.
Fijándonos en las ordenanzas, estas ordenanzas consideramos que desde el punto
de vista del grupo municipal del Partido Popular, no son las que se ajustan
realmente a las necesidades de la ciudad y por ello no podemos darles apoyo. No
podemos darles apoyo definitivo, porque sí que valoramos positivamente el
aumento, por ejemplo, de bonificaciones a las familias numerosas respecto a lo que
había, incluso que se apliquen a las familias monoparentales, pero consideramos
que el límite de 72.600 euros de valor catastral para acceder a ellas es
excesivamente poco, al menos desearíamos incrementarlo a 95.000, porque
aquellas familias que hayan adquirido su vivienda hace menos de 15 años
posiblemente quedan fuera. Han destinado 108.000 euros para esta ayuda, vamos,
un pipi-can es lo que han invertido en las ayudas a familias numerosas, nos parece
excesivamente poco.
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Nosotros, como ya saben, proponemos una bajada mínima del 2% del IBI y llegar a
una bajada total del 8%, es por eso que coincidimos en este caso con el grupo de
Convergència, en que el gesto, para nosotros la bajada de impuestos era lo
prioritario, el gesto no lo hemos visto por ninguna parte, por eso no podíamos
apoyarlo. Ustedes en cambio sí que congelan en lugar de subirlo, como inicialmente
proponían, pero pensamos que esto no corresponde a una voluntad propia, sino a
una obligación, por tanto, vemos que también hay margen para bajarlo, que al final
es cuestión de voluntad.
Deseamos que el ayuntamiento también aumente la información de ayudas y
bonificaciones, creemos que las ayudas y bonificaciones son el elemento o son la
herramienta para esa progresividad de los impuestos municipales. Entonces, somos
conscientes de que muchas familias lo han pasado mal o lo están pasando mal, por
eso pedimos un esfuerzo mayor, un aumento de los límites y también que se
busque aumentar esos límites para las familias que se encuentren con todos sus
miembros en paro, sin contar con las rentas pasadas.
Al no bajar el IBI, ya también nos parece más desacertada aún ese tipo diferencial,
porque tenemos el distrito económico yo diría que el más importante de Cataluña y
creemos que la prioridad es buscar políticas que continúen dinamizándolo y
continúen dinamizando esa actividad económica, si bien los importes no son
excesivamente importantes, sí que estamos enviando un mensaje de que no
apostamos por la actividad económica en la ciudad, tenemos que ser una ciudad
atractiva económicamente, debemos hacer políticas o gestos que atraigan esa
inversión. Por eso, también echamos en falta propuestas que incentiven la
eficiencia o la autonomía energética o fomenten el uso de energías alternativas.
Y por último, respecto a propuestas de otros grupos, que pretenden penalizar las
viviendas vacías en la ciudad, espero que este gobierno municipal no caiga en esa
dinámica, porque desde el Partido Popular creemos que sí se deben continuar
realizando esfuerzos para poner un número mayor de viviendas en el mercado de
alquiler que lo abarate, pero desde políticas que lo incentiven y que no castiguen.
Por eso, la simple disposición de una vivienda propia vacía no puede significar un
castigo o una penalización en sí misma.
Y respecto a las tasas, pues lo mismo, creemos que el IPC ha bajado en este último
año pasado, este posiblemente sea cero, y ustedes las mantienen o las suben,
nosotros creemos que se deben bajar un 1%. Por ello, pues no damos la
aprobación y le paso la palabra a mi compañera.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto al dictamen número 9, respecto de los presupuestos, desde el Partido
Popular nos vamos a abstener en esta primera aprobación inicial, a la espera de
estudiar con detalle el presupuesto y poder posicionarnos definitivamente en el
próximo Pleno o cuando venga a Pleno la aprobación definitiva. De hecho, hace
solamente unos días que hemos recibido la documentación, así lo hace constar en
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el propio informe de Intervención, en el que deja constancia de que el expediente
administrativo ha sido presentado fraccionado y en un plazo muy inferior de 10 días,
lo cual supone cierta dificultad a la hora de hacer un informe, teniendo en cuenta la
importancia del mismo, lo cual nos parece sorprendente, porque que sepamos, ni
ha cambiado el gobierno, ni han cambiado los funcionarios que hacen el
presupuesto, todo sigue igual que en la pasada legislatura y poner de excusa las
elecciones municipales, pues nos parece una excusa poco seria, lo único que ha
cambiado es que el Partido Socialista, pues lo único que no tiene es la mayoría.
Valoramos positivamente el diálogo por parte del equipo de gobierno a la hora de
intentar hablar con los grupos municipales, una actitud diferente,
sorprendentemente, a la de años anteriores y que esperamos que a partir de ahora
sea la actitud que tenga el Partido Socialista, el partido de gobierno y que no sea
simplemente una respuesta al poco apoyo que tiene en este Pleno y que se ven
obligados a gobernar en minoría. Pero también hay cosas que de momento así a
priori nos chirrían, como por el hecho, por ejemplo, de que el equipo de gobierno
haya convocado los consejos de distrito de manera extraordinaria para presentar
unos presupuestos, vender unos presupuestos, que ni siquiera se habían
presentado en este Pleno y que ni siquiera están aprobados, por tanto, nos parece
un abuso por parte del equipo de gobierno y nos recuerda a la legislatura pasada.
Entrando en materia, como ha dicho mi compañero, creemos que tras años de
subida del IBI, pues ha llegado el momento de bajarlo. Desde el Partido Popular no
creemos que la rebaja del IBI suponga hacer menos políticas sociales como
ustedes nos quieren hacer creer desde un punto de vista demagógico, nosotros
entendemos que lo que debemos hacer es ser ambiciosos a la hora de visibilizar las
potenciabilidades que tiene nuestra ciudad, un lugar privilegiado, en un sitio
estratégico, que representa una oportunidad para incrementar nuestros recursos.
Para nosotros es una cuestión de modelo de gestión, o haces recaer en la mayoría
de los vecinos la carga de ingresos, en este caso el IBI, año tras año, o bien
apuestas por mejorar la expectativas de negocio, para conseguir ser todavía más
atractivos ante los ojos de empresas que crean puestos de trabajo y pagan
impuestos importantes.
Debemos aprovechar las debilidades, en este caso, de Barcelona, para atraer
inversiones, Ada Colau y sus políticos ahuyentan a las empresas y nosotros lo que
debemos hacer es ser receptoras de ellas. Lo vemos, por ejemplo, en el sector
turístico, sin ir más lejos, ahí está el incremento de ingresos y ahí tenemos la gran
oportunidad. Nosotros proponíamos estímulos fiscales a las empresas del sector de
la biomedicina, a día de hoy ya es una realidad en la plaza Europa, el sector
biomédico que tenemos en Hospitalet, pero se nos dice que sí que es una
propuesta positiva, pero que se puede plantear a la larga, y en cambio lo único que
se hace es plantear estímulos fiscales para empresas culturales, cuando a día de
hoy, más allá del proyecto, hay poco más, por tanto, nosotros creemos que la
realidad a día de hoy son las empresas biomédicas que están en la plaza Europa y
entendemos que bonificar a las empresas culturales está muy bien, pero es a largo
plazo, y yo creo que en este año 2016, pues pocas bonificaciones por cultura creo
yo que podemos dar.
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En el capítulo de gastos, estudiaremos con detalle las inversiones y el ahorro
planteado por el equipo de gobierno, porque desde las propuestas que se nos
dicen, por ejemplo en los consejos de distrito se nos plantea como un gran ahorro el
7% en papelería, y nos parece sorprendente que se nos plantee ese ahorro del 7%,
sobretodo porque nos deja entrever, pues que durante estos años quizás ha habido
un derroche en esta partida concretamente. Creemos que hay partidas como
publicidad, representación, campañas institucionales, que todavía pueden dar
mucho más de sí. En el capítulo de cooperación internacional o bien en el capítulo
de subvenciones, que a día de hoy todavía se siguen dando con criterios políticos.
También es cierto que el presupuesto resulta al final en ciertos momentos, papel
mojado, como consecuencia de las constantes modificaciones de crédito que se
hacen a lo largo del año y que al final, pues cambian considerablemente el
presupuesto. En resumen, nos vamos a abstener hasta la aprobación definitiva,
porque no sabemos si estos presupuestos están pensados para las personas, como
ustedes dicen en los consejos de barrio, o si realmente estos presupuestos están
pensados para salvar a algunas personas, que son las personas del PSC. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Muy bien, a favor del 1, del 2, nos damos por enterados del 3. En este sentido,
volvemos a recordar la propuesta que hicimos en el primer Pleno de esta
legislatura, en la cual proponíamos una reducción de los sueldos de los cargos
públicos y de los asesores, y también una reducción del número de asesores de
gobierno y del Consistorio en general. Creemos que hoy va de presupuestos e igual
que son muy importantes los ingresos, también es muy importante cómo se gasta
ese dinero, y esta reducción supondría una bajada bastante importante de los
gastos y estos gastos podrían estar destinados perfectamente a la partida,
digamos, que pueda solventar las situaciones de la ciudadanía que están en estos
momentos en situación muy grave y de exclusión. La pobreza energética, la gente
que está desahuciada de sus casas, creemos que podría incrementarse con el
dinero de ahorro de los cargos públicos y de los asesores de este ayuntamiento.
Después, en contra del número 4 y aquí volvemos a pedir la dimisión de los
regidores no adscritos, y volvemos a pedirle al gobierno de la ciudad que deshaga
un acuerdo que no debía haberse realizado nunca, porque va contra la ética y
volvemos a repetir palabra por palabra lo que dijimos en el anterior Pleno municipal.
En contra del 5, ens donem per assabentats del 6, i en el número 7 no entenem que
es destinin 12 milions d’euros a finançar una Fira, quan a la ciutat tenim zones
industrials mortes, caldria destinar aquesta partida a potenciar aquestes zones,
impulsant la creació de cooperatives, industria verda, social i cultural, que ofereixi
llocs de treball estables i dignes. La ciutat no és únicament la plaça Europa, la ciutat
és també la zona nord, on és imprescindible impulsar teixit comercial i empresarial
d’economia social.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Buenas tardes, respecto del acuerdo 8 algunas consideraciones. Primero
recordar…

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En contra del número 7.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, parece que últimamente asistimos a algunos Plenos donde se desarrolla el
síndrome de Sosias, en el que alguno piensa que es otra persona o hace unas
propuestas que no son las que ha hecho, es un tema médico que sería interesante
trabajar, tiene algunas acepciones, yo pido que algunos lo busquéis por el
wikipedia.
Sobre las propuestas que hicimos en el Pleno de 5 de noviembre de tasas y precios
públicos, nuestro grupo Canviem l’Hospitalet hizo una serie de propuestas, que
parcialmente han sido recogidas por el gobierno, como por ejemplo la bonificación
del 50 % a la VPO, que nosotros creemos que es de justicia que esos elementos
queden recogidos, planteamos que hasta que continúe la bonificación o la figura de
la protección oficial se mantenga la bonificación, actualmente se proponen 10 años,
nos parecía un paso, insistiremos en el próximo debate sobre precios y tasas.
Se han recogido algunas propuestas interesantes con el tema de la tarificación
social, que propusimos también en el Pleno nuestro grupo municipal y bienvenidos
todo el resto de grupos y también el gobierno que lo recoge, de la tarificación social,
creemos que solventará muchos de los elementos que estamos hablando sobre las
bonificaciones y las exenciones si introducimos un elemento fundamental como el
que creemos desde nuestro grupo, que es la progresividad, en función de la renta
que tenga una persona, una familia, hará esa aportación, es el principio de
solidaridad y transparencia que creemos que tiene que reinar o que tiene que
ejecutarse en la vida pública o en los precios públicos en este caso.
El seguido de bonificaciones a familias numerosas, las fórmulas para buscar las
bonificaciones a familias monoparentales, creemos que es interesante, que van en
la buena dirección.
Conceptos de fiscalidad verde, quien más contamina paga más y quien menos
contamina, obviamente, tiene que tener esas bonificaciones, o esas bonificaciones
que al final se han recogido al respecto de la accesibilidad o de la promoción, por
decirlo así, de las energías renovables y demás, eso nos parece interesante.
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Creemos en general el principio que tiene que regir las finanzas municipales de
suficiencia financiera, una parte fundamental depende de otras administraciones, lo
sabemos, pero lo que depende de nosotros tenemos que seguir insistiendo en el
concepto de fiscalidad progresiva, transparencia y presupuestos participativos.
Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo en esa serie de principios,
creemos que hay recorrido todavía y estaremos “atents” que en el 2016 se vayan
cumpliendo todos los elementos al respecto, que lo hemos comentado antes, las
bonificaciones y exenciones sobre precios y tasas y las cuestiones del IBI que se
han planteado. Y por lo tanto, el posicionamiento, nos abstendremos al conjunto de
precios y de tasas.
Sobre el acuerdo 9, relativo a los presupuestos generales, bueno, yo quiero
recordar que el IBI es básicamente un impuesto municipal, dedicado a la inversión y
a elementos cotidianos, el gasto, obviamente las modificaciones que hubieron en el
anterior mandato, una parte fue de discusión política en aquel momento y otra parte
fueron imposiciones de la Unión Europea y del gobierno de España. Lo que es más
interesante cuando depende de uno o de una administración o de un partido, y
asume que igual en presupuestos de otro ámbito superior, como puede ser la
Generalitat, pues asumimos que se financien escuelas de élite que segregan a
niños y a niñas, se recorta en sanidad o se envían recursos públicos, como la
sanidad, pues a fomentar mutuas o directamente empresas de otro ámbito. Yo creo
que eso es importante recordarlo cuando hablemos aquí con propiedad, tenerlo
claro, defendemos la sanidad pública y cuando depende de nosotros lo vamos a
hacer siempre.
Y cuando defendamos el territorio, aparte de lo que podamos hacer aquí en
Hospitalet, pues también, los partidos que tienen ámbito a nivel…, con
representación en la Generalitat, la defensa del territorio es fundamental, por tanto,
veremos la evolución, cómo se desarrolla el plan de desarrollo urbano de la Gran
Vía, eso también ahí nos veremos las cartas y las pondremos todos sobre la mesa.
Entrando al fondo de la cuestión, agradecer la buena voluntad del equipo técnico y
político para la discusión del presupuesto, creemos que es fundamental, aún así
creemos que este año ha sido un año muy complicado, elecciones tras elecciones,
de nuevo equipo de gobierno, etc, pero creemos que necesitamos, es necesario
mucho más tiempo para la discusión, mucho más tiempo para la planificación,
hemos tenido prácticamente una semana el papel escrito a profundidad de todos
los conceptos de presupuestos, los grupos municipales, y si queremos que haya un
debate real en la ciudadanía y queremos dotarla de sentido en los “Consells de
Districte” y en el “Consell de Ciutat” tiene que haber esa información, esa
documentación, porque la ciudadanía tiene parte de la respuesta y tiene parte de
las soluciones.
Por lo tanto, creemos que es fundamental que las entidades y la ciudadanía puedan
tener con tiempo y en forma estos debates y no sólo se haga una mera
presentación de los presupuestos, que sabiendo del importe que son, 230 millones
de euros prácticamente, no solamente con una exposición en los “Consells de
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Districte” eso lo podemos dar por solventado. Obviamente, la sociedad cada vez
más comprometida y más participativa, crítica, pero que a la vez aporta soluciones,
grandes soluciones a veces, otras veces pequeñas soluciones, pero todo conjunto
es lo que hace unos presupuestos del conjunto de la gente.
Las propuestas de tarificación social, como decíamos en el Pleno de 2015, creemos
que sintetizan principios como el de proximidad, progresividad, transparencia,
solidaridad, que llevan a que el conjunto de la ciudadanía lleve un mayor
compromiso con lo público, con lo colectivo, aquello que vamos a construir entre
todos y todas. Por lo tanto, pedimos en los presupuestos más participación,
transparencia y progresividad.
Sobre propuestas concretas de nuestro grupo que queremos plantear al gobierno,
queremos básicamente que se cumpla aquello que hemos acordado en este Pleno,
por lo tanto, la partida para la apertura de la radio es un elemento importante y
fundamental. La partida al presupuesto participativo, que fue un acuerdo también de
Pleno. La partida del Plan Director de la Bicicleta, con lo que decía al respecto
sobre la partida del 10% de movilidad.
El concepto político, que en el diálogo que ha habido con miembros del gobierno,
que la política social se equipare el 2016 con los números del 2015 y obviamente la
voluntad de que nada, ni nadie, ninguna partida que sea necesaria para cualquier
cuestión de emergencia social, ya sea por situación habitacional del tema
energético, del tema alimentario, etc, eso quede cubierto, creo que para nosotros
son elementos que hoy en día podemos plantear y creemos que tienen que ser
recogidos por el gobierno, al menos para valorar al final el posicionamiento de
nuestro grupo al respecto. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, el posicionament?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Situar igualmente, específicamente dentro de las políticas aprobadas, sobre la
política de benestar social, situar elementos como pisos de “accés d’emergència”,
eso es lo que queríamos que quedase resuelto, que se incremente esa partida,
porque hay vecinos y vecinas que siguen siendo desahuciados y desahuciadas,
creemos que se tiene que seguir impulsando y ampliando las políticas de igualdad y
atención a la “dona” y contra la violencia doméstica.
Y tenemos algunas dudas, no hemos podido profundizar sobre el ratio, por decirlo
así, del conjunto de “despeses” en algunas áreas, creemos que en programas del
“Foment de l’Ocupació” se va mucho elemento en base a la estructura, no sabemos
la eficiencia del conjunto de los recursos que acaban llegando a la ciudadanía y
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sobre todo a los trabajadores y trabajadoras en situación de paro, como quedan
afectados realmente. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
¿El posicionamiento respecto al punto 9?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, claro, esta la situación, queríamos esperar algunas respuestas del gobierno,
no sé si será “in voce” que pueden responder.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, buenas tardes Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todos. Vamos a ver, en
primer lugar, en el acuerdo número 1 votaremos favorablemente, en el 2 también
favorablemente, en el 3 nos damos por enterados, en el 4 tomamos conocimiento y
comentar que ya en el Pleno, en el anterior Pleno, ya nos manifestamos sobre este
tema del transfuguismo y tal, seguimos pensando lo mismo, pero en cualquier caso
no es cuestión de reproducir el debate, eso quedó ahí ya dicho y lo seguimos
manteniendo. En el quinto haremos una abstención, en el sexto nos damos por
enterados y en el séptimo también abstención. En el octavo luego nos
posicionaremos con una enmienda “in voce” que la hará el compañero Rainaldo, no
obstante, yo quería decir una cosa en estos temas.
Mirad, yo, sinceramente, algunas veces en estos Plenos se tiene la sensación de
que nos posicionamos en estos sillones y hacemos políticas más bien encaminadas
a hacer grandes discursos, todos estamos muy de acuerdo en decir que estamos a
favor de la ciudadanía, en que estamos en las políticas sociales, las propuestas son
muy buenas, son muy bonitas, se hacen aquí con la mejor voluntad, pero me da la
sensación, a veces tiene uno esa sensación de que se hacen muchas de ellas más
bien de cara a la galería que en el fondo de la cuestión, por una razón, porque a
veces nos olvidamos de los principales receptores de esas políticas que son los que
están sentados en estos otros sillones, los ciudadanos.
Y por qué, porque hacemos, y son sensaciones, pero que a veces se transmiten
incluso en realidades, fíjense que somos capaces de hacer grandes discursos y
todos nos ponemos en la piel de los ciudadanos, que si hay que hacer políticas más
justas, que si la pobreza energética, que está muy bien, y hacemos grandes
propuestas, pero las hacemos, yo creo, muchas veces, más bien defendiendo los
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sillones políticos, la idea de cada partido, nos olvidamos un poco de que la política
municipal es completamente diferente, es una política de más proximidad, donde
vemos, día a día, nos encontramos con los ciudadanos por la calle y nos explican
sus problemas y los vemos y los sentimos, y luego uno quiere trasmitirlos aquí en
este Pleno, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas que en el
fondo estaríamos de acuerdo todos, porque todos, yo creo sinceramente, que todos
como seres humanos tenemos conciencia social, pero siempre estamos buscando
el subterfugio para salirnos por la tangente y no llegar a acuerdos que al final
favorezcan al ciudadano.
Es decir, esta coma no me gusta, este interrogante tampoco, la cuestión es que
mociones que son buenas, que las puede proponer cualquiera de este arco
parlamentario, por decirlo de alguna forma, somos incapaces de llevarlas a efecto y
de ponernos de acuerdo porque esa coma nos molesta, porque esa coma nos
define como partido más o menos. Yo creo que hay que olvidarse de una vez por
todas de eso, tenemos que hacer políticas de verdad, políticas para los que están
sentados en los otros sillones, no en estos, porque esa es la sensación que yo
tengo y de verdad que me duele. Tenemos la obligación de entendernos, tenemos
la obligación de llegar a ponernos de acuerdo y dejar cada uno en el camino, en
función de la idea que tenga uno y de lo que haya propuesto a los ciudadanos en
sus programas, de dejar alguna cosa en el camino.
Porque es que si no somos capaces de hacer eso, no vamos a llegar a acuerdos
que en realidad favorecen a la ciudadanía, y entonces la percepción que tiene el
ciudadano es que aquí venimos a defender los sillones, ya no digo a nivel particular,
sino en plan partidista, a decir cada uno la suya y a no hacer ese esfuerzo de
entendimiento para quitar esa coma o ese punto que molesta a un grupo o a otro,
pero que en definitiva, si hacemos el esfuerzo y nos entendemos y no nos miramos
en la coma y en el punto, seguramente podremos hacer un favor a la ciudadanía,
que es la que está esperando en realidad que lo hagamos, nos piden ese esfuerzo,
que nos entendamos. Y nosotros tenemos la mano tendida, es verdad, y entono el
mea culpa, que quizás nosotros también a veces cometamos ese error, pero yo
creo que hay que hacer una reflexión de una vez por todas.
La ciudadanía lo que quiere es que nos entendamos y que dejemos un poco de
pensar en nuestras siglas, que pensemos en las siglas de los ciudadanos, porque
es que lamento profundamente que estando muchas veces de acuerdo como
estamos en políticas sociales, seamos incapaces de ponernos de acuerdo para
poder quitar esa coma o ese punto, que es más del sillón del partido político de
esas siglas que lo sustentan, que nuestra. Por lo tanto, yo creo que aquí la
conclusión es que con estas políticas sabéis que pierden los ciudadanos y hay que
hacer un esfuerzo para que de una vez por todas seamos capaces de entendernos.
Por eso nosotros en el tema de los presupuestos también nos vamos a abstener en
este punto, pero por una sencilla razón, por dar una oportunidad al diálogo, porque
yo estoy convencido que el propio gobierno tiene ganas de llegar a consenso con
nosotros, vamos a ponérselo difícil en la medida que entendamos que no está
siendo…, pero yo también leo los programas del equipo de gobierno y me parece
que en los temas sociales son programas avanzados, no hay nada que decir, pero
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a veces también el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de entender que hay otras
fuerzas políticas que representan a la ciudadanía y que tienen otros sentimientos.
Ser capaces de dejar una coma o un punto, por parte de ellos y por parte nuestra,
para llegar a entendernos, por ejemplo, en el tema del IBI. El tema del IBI es un
tema muy sensible, hay diferentes puntos de vista, pero parece que estamos todos
de acuerdo, nosotros hemos favorecido el diálogo con el gobierno para llegar a
acuerdos, para que de alguna forma el IBI se pueda compensar para familias que
realmente más lo necesitan y que salga del propio IBI. Hay una propuesta ahí sobre
la mesa, que se está discutiendo, que me gustaría que llegara a buen puerto,
tenemos que hacer un esfuerzo, y lo repito otra vez, de entendimiento, y yo creo
sinceramente que el IBI es algo importante, porque también es una política social y
las políticas sociales a veces se nos dice, oiga, qué políticas sociales dejamos de
hacer, seguramente no hará falta dejar de hacer ninguna, y cuando a veces se
utiliza, pues bueno, como arma arrojadiza, vamos a dejar de pagar las becas
comedor, no señor, si es posible vamos a intentar incrementarlas.
Lo que sí está claro es que somos listos y sabemos, yo creo, el gobierno ya ha
dado capacidad de sobras para poder llegar a entenderse en unas cuestiones
dónde quitamos y dónde ponemos, pues hombre, solamente es cuestión de buena
voluntad, es decir, oiga, y que salga del mismo saco, de la misma partida, y hay
fórmulas que ya se hablaron, que yo creo que son buenas. Vamos a ver si somos
capaces de llegar a entendernos, porque, en definitiva, yo creo que durante unos
años la ciudadanía ha sufrido una carga impositiva potente en la fiscalidad del IBI y
yo creo que ahora toca el tiempo de devolverles una parte en la medida que
podamos poner, sin, evidentemente, violentar el presupuesto. Hay fórmulas, por
eso os digo, compañeros, que lleguemos a entendernos, seamos capaces de quitar
el punto y la coma que nos molesta a todos, para llegar a acuerdos y, en definitiva,
que no salgan perdiendo los de siempre, porque nosotros tenemos nuestras
rencillas, tenemos nuestras cosas, priman más nuestras siglas que la ciudadanía, y
por eso digo y ya concluyo con esto, que los que pierden con esto son los vecinos.
Ahora tiene la palabra Rai para la enmienda “in voce” que había propuesto.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con el punto 8 del Orden del Día, condicionamos nuestro
posicionamiento a que se apruebe o no la enmienda que vamos a presentar. En
relación con la enmienda que se propone, aclarar que, reunidos diversos
representantes y asesores de los diferentes grupos municipales de esta
Corporación, para dirimir las diferentes alegaciones que habíamos presentado cada
uno de nosotros en relación con la rebaja del IBI, concluimos que todos los grupos
municipales reunidos apoyaríamos las alegaciones que en relación a la disminución
de la carga fiscal del IBI general, había realizado el grupo municipal de Esquerra
Republicana de Catalunya.
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Por ello es por lo que en este acto se hace la enmienda “in voce” y esperamos que,
en la medida que se recoge la propuesta consensuada entre algunos grupos
municipales de la oposición, se vote en consecuencia. Y sería de agradecer que los
concejales tránsfugas, en coherencia con lo recogido en su programa, se adhirieran
a esta enmienda.
El grupo municipal de Ciudadanos presenta una enmienda a la propuesta de
dictamen para que se incorpore en el apartado Tercero de la parte resolutoria, junto
a las modificaciones que se recogen en el texto del dictamen, la siguiente
modificación de la ordenanza fiscal número 101, reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, en los apartados 3 y 4, en el sentido de reducir un 2% la tasa del
general, que estaría establecida en 0,821% y un incremento adicional del 10% al
tipo aplicable a los determinados usos comerciales e industriales, que quedaría
establecido en el 1,048%.
Estas son las alegaciones que habían presentado el grupo municipal de Esquerra
Republicana y que habíamos quedado así en la reunión. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Abans de donar pas al segon torn de intervencions... El Sr. Fran Belver vol fer
intervenció? Bé, doncs després de la seva intervenció farem la discussió de
l’esmena.
SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, jo abans de res el que voldria és, en aquest punt,
agrair el to en general de tots els grups en el posicionament d’aquests punts que
avui hem sotmès a votació, molt especialment tant del que suposa les ordenances
fiscals, com el pressupost en la seva totalitat. Vull agrair el to, perquè crec que
portem un temps, segurament algú de vostès ho ha dit, curt, que ens hagués
agradat tenir bastant més temps per fer tot el conjunt del debat i poder aprofundir,
segurament això ens hagués permès presentar avui una millor proposta tant
d’ordenances, com de pressupost.
Dit això, ja el meu company, el Sr. Brinquis, en la seva exposició, ja ha manifestat
que una de les coses que hem anat parlant, jo diria, amb tots els grups, és la
possibilitat de crear diversos grups de treball a partir d’aquest inici del 2016, de
manera i forma que sense la pressió del termini, del temps, del moment, en el qual
hem de crear l’expedient de les aprovacions inicials d’ordenances, preus públics i
demés, i del pressupost, puguem debatre, conèixer les diferents possibilitats que
ens dóna el marc normatiu en l’àmbit local, per poder tirar endavant la proposta
d’ordenances, preus públics i pressupost.
Però dit tot això, i estic convençut que en els propers temps serem capaços de
millorar, perquè ara el Sr. García deia, hi ha moltes coses en les que tots estem
d’acord, i és cert, hi ha coses on fonamentalment estem pràcticament, no sé si tots,
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però pràcticament tots d’acord, en alguns elements que sí que al final és la coma o
el punt, la coma, la ratlla o el que sigui, però que segur que som capaços d’arribar a
acords. Hi ha d’altres on, evidentment, hi ha diferències, hi ha diferències
d’enfocament, hi ha coses amb les que no estem d’acord i hi ha qüestions
conceptuals en les que, lògicament, per això som formacions polítiques diferents,
segur que mai ens posarem d’acord amb algunes que d’altres formacions.
I el que sempre és d’agrair, és un cert nivell de coherència en l’actuació o en la
proposta política des del punt de vista d’això, de formacions, de formacions
polítiques, perquè que una formació política defensi la baixada d’impostos, jo no
crec que sigui, diguéssim, ni bo, ni dolent, hi ha formacions que, a més a més, ja ho
porten en la seva manera de fer, de pensar, d’actuar, i és el que fan allà on tenen
aquesta capacitat, per tant, res a dir, és el seu posicionament.
Que en unes administracions es posicionin demanant la baixada d’aquestes
càrregues impositives, una formació política que, per exemple, en el moment de
major atur de la història d’aquest país, s’ha carregat totes les polítiques actives
d’ocupació, com a mínim és sorprenent. On la força política que ha fet la supressió
de les ajudes d’emancipació a tots els joves que exercien aquest dret, que ens
vingui amb la proposta que li sembla poc l’ajut que nosaltres fem en el lloguer o en
la possibilitat de l’accés a l’habitatge, com a mínim sembla sorprenent. Que ens
digui que no subvencionen prou la instal·lació d’energies alternatives, el grup polític
que s’ha carregat el sistema de bonificació de totes les energies renovables en
aquest país, sembla, com a mínim, sorprenent.
O sigui, l’ajuntament de l'Hospitalet ha de bonificar a una comunitat de propietaris
que posi unes plaques solars en el seu taulell i el govern de l’Estat s’ha carregat
totes les ajudes a tothom que faci servir aquestes energies renovables i que les
utilitzi per posar-les al servei de la xarxa, és curiós. Dir, per endavant, que aquest
ajuntament bonifica amb el 50% tant l’obra, com el ICIO, que s’ha de pagar per
posar aquestes plaques solars a qualsevol comunitat, nosaltres ja ho fem, però a
vostès els hi sembla poc i, per tant, ens demanen més.
Dit tot això, nosaltres, evidentment, també plantegem que nosaltres no incentivem
la capacitat econòmica, que no estem amb el recolzament a l’activitat econòmica a
la ciutat, miri, jo crec que en aquest entorn i en aquesta ciutat se li poden dir moltes
coses, però que des del punt de vista d’activitat econòmica no hagi millorat en els
últims anys, crec que només vostès són els que ho veuen d’aquesta manera. Però,
dit tot això, a partir de la setmana que ve, a partir del mes que ve, a partir del mes
de gener, nosaltres continuarem oberts a parlar amb tothom, a negociar amb
tothom que tingui voluntat d’acord.
I si recorden, en les primeres reunions que teníem amb el Sr. Brinquis i jo mateix
amb molts de vostès, amb els diferents grups municipals, jo els hi deia, escolta,
nosaltres no tenim cap inconvenient, ni tenim cap límit, en seure, debatre, proposar,
facilitar la informació que se’ns demana, jo crec que avui fins a les quatre de la
tarda hem estat aportant informació, responent a qüestions que vostès ens
demanaven, a la dada que volien conèixer, que els hi faltava una cosa, cap
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problema, escoltin, segur que en tot aquest procés també tots plegats hem aprés
molt, no és fàcil conèixer tot el tema fiscal, pressupostari, econòmic d’una
administració i menys del “tamany” del nostre ajuntament. Però és evident que
aquest procés ens ha servit per fer tot aquest coneixement, evidentment això
significarà que en el proper exercici tindrem més facilitat per millorar les nostres
propostes.
Però una vegada dit tot això, hi ha coses que sí que coneixem, hi ha coses que sí
sabem i jo crec que hi ha coses que no podem obviar. Jo crec que no és de rebut
que el plantejament de dir, escolta, vostès estan plantejant una rebaixa, un estalvi
en una partida, en un concepte, si vostès estan plantejant un estalvi en una partida,
és que fins avui el que fèiem era malbaratar els recursos. ¿Si ahora ahorro, antes
derrochaba? y ¿si ahora no ahorro es que gasto bien? Aquestes dicotomies jo crec
que valdria la pena que tots ens ho féssim mirar.
Cuando nos planteamos decir, no, porque miren, bajar el IBI es lo que necesita la
población, es lo que pide todo el mundo, evidentemente yo estoy convencido que el
conjunto de la población de Hospitalet está convencida y estará entusiasmada si un
día les rebajamos el IBI, estoy convencido. Pero yo les hago una reflexión sobre
algunos de los planteamientos que ustedes hacen, vamos a bajar el 2% el IBI, en
un recibo normal, 500 euros, vamos a rebajar 10 euros el IBI, 10 euros el IBI a una
familia, que además lo pagará, con un poco de suerte, fraccionado en cuatro veces,
eso supone dos euros y medio de rebaja por recibo, a la familia, pero que en el
ayuntamiento, una vez sumado todo, la diferencia es de un millón y medio menor de
ingresos.
Las magnitudes son muy diferentes, eso se lo hemos intentado explicar a ustedes,
eso se lo hemos explicado, se lo hemos dicho y les hemos dicho, oigan, además en
este ejercicio nos encontramos con que para el año 2016 tenemos unos impactos,
no decididos por este gobierno municipal, no decididos por este ayuntamiento, que
hemos de abordar sí o sí, y todos ustedes han estado de acuerdo en que todos
esos impactos había que abordarlos. Hay que abordar el incremento salarial fijado
en los presupuestos generales del Estado para el conjunto de la plantilla, hay que
devolver la paga extra de Navidad del 2012, tenemos una menor aportación de la
participación en los tributos del Estado, baja 1.800.000, tenemos que devolver
3.300.000 ¿y todo eso lo hemos de acompañar con una rebaja en este ejercicio de
los impuestos? Se lo hemos dicho por activa y por pasiva, a partir de que esos
impactos, de que esos nuevos impactos no se produzcan, será mucho más fácil
abordar la posibilidad de hacer rebajas fiscales, en este ejercicio eso, con todos
esos elementos, es prácticamente imposible. Se lo explicaba el Sr. Brinquis y
seguro que ahora en su respuesta les aportará más datos, más información.
Nuestra voluntad seguirá estando ahí, seguiremos intentando llegar a acuerdos,
pero de la misma manera que les digo que la población, seguro que los ciudadanos,
las ciudadanas, estarán satisfechos de pagar una menor cantidad en impuestos,
también les digo que la recaudación de esos impuestos es lo que permite hacer las
políticas, hacer la actividad, prestar los servicios. Por tanto, ciudadanos contentos
de pagar menos impuestos, sí, pero también hemos de tener satisfacción en los
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ciudadanos que reciben servicios, porque si se deja de prestar servicios también
estarán insatisfechos. Y ahí es donde está la dificultad, en encontrar ese fil de la
balanza, en encontrar ese equilibrio, ahí es donde está la dificultad y donde creo
que debemos hacer el mayor esfuerzo para ponernos de acuerdo.
Con todo este panorama, yo les digo, miren, esta administración ya hace años que
el ámbito económico ha sido un ámbito que se ha cuidado mucho, que se ha
trabajado mucho, que hemos querido no llevar el ayuntamiento a unos niveles de
endeudamiento insoportables, que hemos querido que el ayuntamiento no esté en
una situación económica que ponga en dificultad la posibilidad de prestar servicios,
los propios y los que otros deberían prestar y no prestan, pero claro, con todo ese
conjunto, con todo ese elemento, es con el que hemos de seguir tirando adelante.
Nosotros queremos seguir siendo una ciudad de atracción económica, en el Pleno
de la aprobación inicial de las ordenanzas les decía, no matemos la gallina de los
huevos de oro, estamos haciendo un incremento del IBI para actividades
económicas, para las actividades económicas de mayor resultado, el 10% de
aquellas que tienen un valor catastral superior a 500.000 euros en actividad
económica, evidentemente estamos hablando de entre 500, 600 recibos, no más,
eso va a ayudar a hacer esa redistribución, pero ahora no hayamos descubierto la
pólvora y queramos, a la primera de cambio, agotar ese recorrido y que acabemos
siendo o no teniendo la competitividad que tiene nuestro territorio en estos
momentos como atracción de economía. Nuestro territorio es competitivo por su
situación, es competitivo por sus servicios, es competitivo por su fiscalidad, no
pongamos en crisis ninguno de ellos.
Y, insisto, la dificultad estará en el equilibrio, con todo ese panorama yo estoy
convencido de que podremos seguir llegando a acuerdos, de que podremos seguir
mejorando los elementos económicos de esta ciudad, de este ayuntamiento, que lo
podremos hacer de manera acompasada, equilibrada, que cuando podamos subir
los servicios, perfecto, que ojalá podamos empezar a dejar de prestar determinados
servicios o que podamos destinar menos recursos a determinados servicios, porque
no haya necesidad, esa sería una magnífica noticia, y esa magnífica noticia
significaría o llevaría acompasado que además podríamos rebajar la carga
impositiva, pero hoy eso no es así.
Ustedes lo saben, se lo hemos explicado, lo volvemos a explicar, en los últimos seis
años, el Sr. García hacía mención, y yo no quiero hacer esa comparación, porque
creo que es un error, que no se trata de poner una cosa o la otra, pero hay una
realidad, las becas de comedor hace seis años, este ayuntamiento aportaba para
complementarlas 200.000 euros, ahora aporta 1.800.000, en el momento en el que
con 200.000 euros podamos continuar dando soporte a aquellas familias que más
lo necesiten y que no haya más necesidad que esa, porque ya con 200.000 euros
se cubra todo, podremos recuperar un millón y medio de euros, eso son dos puntos
del IBI. Por eso les digo que aquí la dificultad está en el equilibrio y no quiero
establecer esos términos de comparación, porque creo que no son, son servicios
por un lado y ingresos por otro.
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Y ya para acabar, que lástima que el tema del personal eventual no lo hubiéramos
tenido tan presente en el anterior mandato, que pena, quienes lo plantean hoy, lo
podían haber planteado hace tres años, cuatro años, cuando ellos también
formaban parte de ese equipo, porque, miren, y creo que es legítimo cualquier
planteamiento, faltaría más, pero creo que cuando se hace un planteamiento hay
que tener una cierta coherencia en el tiempo. Hombre, creo que el equipo de
gobierno del mandato anterior hizo un magnífico trabajo, yo les recomiendo que se
relean a ustedes mismos, a sus compañeros, porque creo que ellos hicieron un
magnífico trabajo, ustedes, buena parte de su grupo municipal de hoy, formaban
parte de ese equipo, creo que entre todos hicimos un magnífico trabajo, creo que
vale la pena que ustedes también lo reivindiquen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, abans d’obrir un segon torn, faríem una votació de l’esmena que
acaba..., que anteriorment ha fet el Sr. Ruiz en nom de Ciutadans, de la baixa del
tipus o de la modificació del tipus impositiu, sí, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Entenem que aquesta esmena és pròpia d’Esquerra Republicana i si a algú se li
aplica és al propi grup no?

SRA. SECRETÀRIA
Vostès la van presentar com al·legació, en la proposta de la Comissió Informativa
es desestima i ara Ciutadans la reprodueix com esmena al dictamen, no sé si és
una qüestió de paternitat aquí el que es planteja.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Si quiere la paternidad se la damos, no hay ningún problema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, més enllà de la paternitat o maternitat de l’esmena, hem de procedir a la
votació, perquè en funció de si s’aprova l’esmena o no s’aprova, condiciona el
dictamen número 8 i el dictamen número 9, per tant, sense entrar en debat, en fi,
farem una votació, Sr. Jiménez.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Nosotros sobre esto hablamos de reestructuración del IBI, jamás hablamos de
rebajar el IBI, y consideramos que hay que garantizar los servicios que se están
dando, con lo cual votamos en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, també votem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Com deia abans, per nosaltres és una proposta electoral que havíem fet, de
rebaixar durant aquesta legislatura un 2% l’IBI, que es va pujar considerablement
en l’anterior legislatura, és un acord al qual hem arribat amb el govern socialista que
d’aquí a final del mandat, doncs que es rebaixi un 2% el IBI a nivell de la ciutat, per
tant, fem una abstenció, bàsicament perquè creiem que aquesta proposta que hem
fet ja queda incorporada al llarg del mandat, que era la rebaixa del 2% que demana
la nostra formació.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partit Popular en el primer apartat votarem a favor i en el segon abstenció, de la
moció...

SRA. ALCALDESSA
Estem parlant de l’esmena, és una esmena.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Té dos punts.
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SRA. ALCALDESSA
És una esmena, sí, sí.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Però té dos punts.

SRA. SECRETÀRIA
No, no, és una esmena.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Doncs en contra.

SRA. ALCALDESSA
En contra de l’esmena.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Ciutadans també a favor de l’esmena. Sr. García, usted ha hecho una propuesta...,
un momento, en fin, de momento soy yo quien da la palabra, quiero entender que
los señores de Ciutadans han hecho una propuesta, una enmienda, ha habido un
posicionamiento por parte de todos los grupos, el resultado de esa propuesta
es…¿cuál es Sra. Secretaria?

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionamiento del grupo socialista.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Nosotros votaremos en contra.

…/…

33

SRA. ALCALDESSA
Por tanto ¿el resultado de la votación?

SRA. SECRETÀRIA
Dieciseis en contra, dos abstenciones y nueve a favor.

SRA. ALCALDESSA
Perfecto, o sea, queda rechazada la enmienda y, por tanto, ahora abriremos un
segundo turno de intervenciones para el posicionamiento de los grupos. Sr.
Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, una miqueta per intentar respondre a totes les
intervencions que ha hagut per part de tots els grups polítics.
Bueno, a nivel general, el Partido Socialista estará a favor de todo aquello…

SRA. SECRETÀRIA
No sé si el Sr. García ha acabat de posicionar-se.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Precisamente por eso Sra. Alcaldesa, si me disculpa, es por lo que yo he abierto el
micrófono, porque pensé que usted me estaba pidiendo el posicionamiento, no es
porque quisiera intervenir.

SRA. ALCALDESSA
¿Pero el posicionamiento sobre la enmienda?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pensé que usted me lo estaba pidiendo.

…/…

34

SRA. ALCALDESSA
¡Ah! Perdón, vale, perdón, pues antes de darle la palabra…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Me ha llamado la atención y seguramente es porque no se ha dado usted cuenta de
que lo que yo pretendía era dar el posicionamiento y, por lo tanto,…

SRA. ALCALDESSA
Perfecto, pues posiciónese sobre los puntos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues ya lo saben, el posicionamiento ya lo hemos dicho, abstención.

SRA. ALCALDESSA
¿Abstención en el 8 y en el 9?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, que por eso yo había abierto el micrófono, para hacerlo.

SRA. ALCALDESSA
Gracias, perdón, es que no le había entendido, pensaba que se quería posicionar
sobre la enmienda, gracias. Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Bé, per intentar donar una miqueta de resposta a les aportacions de tots els grups
polítics. Primer de tot, deixar clar que nosaltres recolzarem totes aquelles
propostes, és igual de qui siguin, sempre i quan estiguin dintre del nostre
raonament ideològic i polític, per tant, benvingudes siguin totes les aportacions, si
obrin vies de conversa amb tots els grups polítics que és el que hem estat fent i
crec que és un tema que hem de posar en valor, doncs tot allò que nosaltres
considerem que va en la nostra línia, doncs ho recolzarem, evidentment, per tant, a
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nosaltres la paternitat o maternitat ens és indiferent, el que sí que volem és que
sigui bo per la resta de ciutadans de l'Hospitalet.
Respecte dels temes que ha comentat la CUP, doncs en principi completament
d’acord amb les aportacions que ha estat dient, jo crec que també hem donat una
mica de resposta en la meva intervenció inicial, tot el que sigui crear grups de
treball pel tema de pisos buits, doncs per això ho hem fet i ens ho creiem. També és
veritat que hi ha molta complexitat, jo crec que hem de posar de manifest tot el
treball que s’ha estat fent durant aquest mandat, per tant, creiem que era necessari
un grup de treball. I també posar de manifest, doncs això, que la bossa d’habitatge
de l’ajuntament ha fet aquesta feina que deia el regidor de la CUP-Poble Actiu.
El tema del compliment del conveni col·lectiu, doncs evidentment, la pujada del
capítol 1, tota la pujada, a part de l’1% i la devolució de la paga extra del 2012,
incorpora, ja ho hem comentat als diferents Consells de Districte, doncs tots els
compromisos amb el comitè d’empresa i les propostes que s’han anat fent i els
compromisos que ha mantingut aquest equip de govern.
Respecte a les dotacions pressupostàries per treure barracons, doncs bé,
segurament estem d’acord, però és que la Generalitat, em sembla que es va fer en
el mandat passat o a principis d’aquest any i la Generalitat ho va desestimar, que
no estava d’acord, si fos per nosaltres, si poguéssim fer la inversió per construir o
per treure tots els barracons de la ciutat, doncs segurament ho firmaríem ara
mateix, però la Generalitat de Catalunya no ens deixa.
I sobre el tema dels pressupostos participatius, jo crec que també el comentari que
has fet va en la línia de la moció que va presentar Ciutadans en el mes de juliol, que
tots vam votar a favor, llavors l’increment i donar molta més visibilitat al tema dels
pressupostos participatius, per tant, completament d’acord.
El tema de Convergència, doncs res a dir pel que ha comentat, de l’Esquerra
tampoc, a nivell de Partit Popular, jo crec que apunts, això, una miqueta remarcar
que nosaltres tot el que sigui redistribució de riquesa estarem a favor, per tant, són
les nostres polítiques i el que ens creiem.
El tema que presentem els pressupostos abans en els Consells de Districte, és un
tema normatiu del Reglament de Participació Ciutadana, el que fem és intentar
complir el Reglament de Participació, la meva presentació en tot moment sempre
ha sigut demanar excuses pel poc temps que hem tingut, però és veritat que amb el
tema de les eleccions i amb el tema de canvis legislatius, no per les eleccions
municipals, sinó segurament per les eleccions estatals, el pressupost que ha
proposat el Partit Popular, doncs ha modificat molta normativa que ens afectava a
les administracions locals i no té res a veure amb les eleccions municipals, ha sigut
més un tema de les eleccions generals.
I jo crec que ho he comentat també en la meva intervenció, que hem tingut la
conversa tots els grups polítics, ha fet una mica ralentir, però també el canvi
normatiu per part del govern de l’Estat, o sigui, que no ha sigut un tema premeditat
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per part de l’equip de govern. Però també és veritat que si hem de intentar o hem
de parlar intentant negociar les nostres propostes, això requereix temps i jo crec
que hem fet tot el possible i ha sigut més d’una setmana, han sigut dotze dies que
heu tingut el pressupost o l’expedient de pressupost i hem intentat anar el més ràpid
possible, aquí sí que no...
I també quan creem els grups de treball pel 2016, doncs moltes vegades és perquè
esteu fent aportacions interessants, crec que això també ho hem comentat en
alguna reunió, però que segurament es poden o estem obrint a què d’altres
col·lectius, doncs puguin demanar modificacions que segurament no estem
interessats, per això el tema de la biomedicina jo crec que és interessant, però hem
de concretar una mica més, perquè si no et poden demanar subvencions o
bonificacions del tema de l’IBI, doncs gent que potser no és el que volem a priori.
Per tant, jo crec que això ho vam comentar, Sonia, a la reunió que vam tenir, per
això creiem que desestimàvem aquesta proposta, no perquè no fos interessant, per
tant, sempre l’actitud constructiva des d’aquest punt de vista.
Respecte als comentaris d’Iniciativa, del Sr. Nieto, doncs una miqueta també en la
mateixa línia, la tarifació social ja es fa en aquest ajuntament, jo no he tingut cap
problema en l’explicació de les meves propostes, de reconèixer les aportacions de
tots els grups polítics, una mica reitero el que he comentat abans, i jo crec que això
és positiu, jo crec que hem de fer un pressupost el màxim consensuat possible,
dintre de les possibilitats que tenim, i mai em quedaré amb cap paternitat, ni
maternitat, jo crec que serà de tots en el moment en el que s’aprovin els
pressupostos, però si s’ha de posar en valor, doncs ho posarem, cap problema per
la nostra part.
La tarificació social, jo crec que hi ha més serveis, benestar social, educació,
cultura, ja es treballa des d’aquest punt de vista, en el tema dels preus públics i les
taxes, per tant, la proposta era, doncs crear la comissió de treball per fer-ho en el
màxim nombre de departaments d’aquest ajuntament i si ho podem estendre a tots,
doncs molt millor, però també això el que vol dir és un treball tècnic molt important,
no serveix una frase, perquè tot és molt més complicat i hem de posar molts punts i
comes i s’ha d’acurar molt, llavors, és interessant i per això el tema de crear els
grups de treball.
I una miqueta en temes de participació, transparència i progressivitat, completament
d’acord, sí que s’ha creat una partida de 50.000 euros, però també el compromís
dels pressupostos participatius en els Consells de Districte anava molt relacionat
amb el Pla d’Inversions, el compromís hi és i hem comentat en els Consells de
Districte que durant el primer trimestre del 2016 presentarem el Pla d’Inversions del
mandat, i aquí sí que es podrà recollir tota l’ampliació de pressupostos participatius.
El tema de la partida de mobilitat, doncs estem completament d’acord, jo crec que
hi ha un increment de kilòmetres de carril bici. El tema de la partida dels serveis
socials o de pobresa energètica, no només estan en aquesta partida, hi ha d’altres
partides en el pressupost en temes de serveis socials, en tema d’habitatge, que ja
estan nodrint una miqueta aquestes polítiques, i també s’augmenten. El pisos
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d’accés a emergències, doncs també, no hi ha cap problema en incrementar
aquesta partida. Polítiques d’atenció a la dona, doncs també, jo crec que aquí
s’incorporaran despeses d’altres administracions locals, i és el que s’acostuma a
fer.
I en el tema de ràtios de promoció econòmica, ja he comentat que a l’inici és un
pressupost, que durant l’any s’incrementen, perquè vénen moltes partides
destinades sobretot al tema de la promoció econòmica i foment de l’ocupació. Però
també quan ens vénen aquestes partides, ens vénen molt determinades, és a dir,
cada partida diu el que es gasta i en què s’ha de gastar, nosaltres no decidim que si
ens arriben 100 euros, el 50 és per manteniment d’estructura i l’altre 50..., això ens
ve marcat cóm s’ha de fer i cóm s’han de desplegar aquestes partides
pressupostàries, aquí sí que estem molt marcats, sobretot per part de la Diputació,
de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana, per tant, en això crec que estem donant
resposta al que comentaves.
I abans d’acabar, no volia acabar sense donar les gràcies també, jo crec que
sempre s’ha de reconèixer a les persones que d’una manera més directa han
treballat intensament en l’elaboració d’aquests pressupostos i aquestes
ordenances, i als quals avui els agraeixo la seva professionalitat: a la Tere, a l’Àlex,
a la Juana, a la Magda, a la Mercè i al Marc, a la Isabel, a l’Àngels, al Javi i al
Josep, a la Montse i al Guillermo, a la Toñi, a l’Eva, a la Núria i a la Laia, i també a
totes les àrees i departaments de l’ajuntament que us heu esforçat per presentarnos unes propostes de pressupost ajustades i sensibles amb la realitat econòmica
del nostre municipi.
I com no, abans de finalitzar, agrair, com he dit al principi, als grups municipals que
han col·laborat fent propostes i plantejant millores que hem recollit, en la mesura
que ens ha estat possible, en aquesta proposta de pressupost que sotmetem avui a
votació i als quals reitero el meu compromís de seguir treballant des del primer dia
de 2016, per tant, a partir de la setmana vinent, per continuar recollint aquestes
propostes i sensibilitats per fer un pressupost del 2017 encara millor. Gràcies
Alcaldessa.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Yo respecto al tema del transfuguismo, ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, no
se puede ser tránsfuga de ningún sitio, el tiempo…, sabéis que tenemos pendiente
un juicio, ya llegará el día en que quizás lo entiendan y tengan que pedir disculpas.
Referente al tema que comentaba también Ana González, bueno, pues yo entiendo
que ellos no entiendan que la gente llega a acuerdos, precisamente porque si ellos
en su día hubiesen llegado a un acuerdo, Podemos hoy estaría aquí también con
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ellos y por eso no están. Además de todo eso, hemos visto defender hoy a la
misma gente que hace, en febrero me parece que era, estaban de asesores de un
regidor, ir en contra de un proyecto de petanca que aprobaron ellos, ir en contra del
cierre de la radio que aprobaron ellos, ir en contra del PDU de la Remunta que
aprobaron ellos, pedir reducción de asesores, cuando ellos no quisieron reducirse
los suyos y bajar los sueldos cuando ellos cobraban bastante más de lo que hoy
cobra algún asesor en el ayuntamiento. No sé, hace cuatro días les vi abrazándose
a Garzón, ayer les vi abrazándose a la Colau, yo les diría que dejen de dar
lecciones a los demás y se quiten la gomilla.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, simplement demanar disculpes, perquè crec que quan m’estava contestant,
estava just entrant per la porta, i he sentit segurament una part només, tenia una
necessitat fisiològica, em sap greu però... Sobre el tema que crec haver sentit,
sobre el tema de l’edificació dels centres educatius, sí que hem rebut una resposta,
ha sigut tot molt al final, culpa en part nostra també, segurament per la manca de
temps en general, que hem comentat la resta de grups, i en part nostra per no
entendre massa bé cóm era la metodologia per arribar als acords, per arribar aquí
amb una proposta concreta o que poguéssim negociar o pactar les propostes que
nosaltres fèiem.
Bé, en relació a l’edificació dels centres educatius, creiem que segur que podem fer
més del que estem fent des de l’ajuntament, això no vol dir que no s’estiguin fent
propostes des del govern, des de fa temps, com ajuntament. Potser podríem
sol·licitar la gestió a la que nosaltres fèiem esment en la proposta, sol·licitar aquesta
gestió i la licitació prèvia del projecte, fins que la Generalitat assumeixi la totalitat
del projecte. L’únic que demanem són propostes i decisions creatives en temes com
aquests, creatives i valentes per part del govern, parlem-ne, però intentem arribar a
acords des de propostes que surtin d’allò convencional que acostumem a pactar o a
aprovar, decisions creatives i sobretot valentes, en relació a aquest tema, com en
relació a d’altres.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència el que volíem comentar és en referència, crec que el Sr.
Belver feia referència, de la mateixa manera que fem referència a què aquesta
petita baixada escalonada del IBI pot suposar molts pocs euros en el rebut anual o
trimestral, l’hauríem de comparar amb la cosa que no hem fet abans, vull dir, que en
el trajecte de la legislatura anterior també va passar a la inversa amb unes pujades.
No pot ser que aquestes pujades siguin validades sense més i llavors diguem que
aquesta possible baixada significarà tan poquet en el rebut individual de les
persones que és tan insignificant que com que no la notaran, doncs no la fem,
perquè és millor fer d’altres coses. A veure, dit així, jo crec que és faltar una mica, i
no se m’ofengui, al respecte de tots els ciutadans, perquè el que estem demanant
nosaltres no és més que aquesta rebaixa per tothom, més enllà que amb l’esmena
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que ha proposat Ciutadans i que havia proposat Esquerra Republicana en el seu
moment, doncs d’alguna manera ja recollíem aquests increments per les empreses
amb un IBI més alt.
I, per tant, demanar una cosa que és per tothom, crec que és el deure dels partits
polítics que ho hem demanat reiteradament la majoria, encara que després la gent
vagi canviant de posició, i jo que sóc dels que, sortosament el meu grup i jo mateix,
creiem allò que veiem, i jo he votat en contra d’aquests preus públics i d’aquestes
taxes, perquè he vist, després del diàleg, i que espero que encara que voti en
contra, continuo volent tenir diàleg, perquè jo crec que les coses se solucionen, es
milloren, seguint treballant, no perquè voti, faré la rebequeria de votar que no i
m’enfado i me’n vaig, no, no, no, jo encara que voti que no, voto que no a la
proposta que se’m fa des de l’equip de govern, però continuaré treballant per
millorar-la.
Llavors, el que penso és, escolti’m, miri, nosaltres vam fer una proposta en el nostre
programa electoral i una proposta en les al·legacions i una proposta en les
negociacions, de rebaixar l’IBI, de rebaixar l’IBI en un tant per cent que crèiem
inicialment, en la nostra proposta electoral, que segurament era massa alt i posava
en perill aquest pressupost, i per tant, ens aveníem a fer un tant per cent escalonat
en quatre anys. No puc fer un brindis al sol creient que a l’any que ve ho farem,
quan en el primer ja no ho fem, m’entén? perquè clar, és que ja faig un brindis al sol
i ja he perdut un any. I, per tant, el que jo proposo és els gestos i quan deia gestos,
podia ser un 0,25%, podia ser un 0,5%, podia ser alguna cosa que no fos zero,
quan la proposta inicial era de pujar-ho un 1%, i davant, suposo, la pressió,
negociació, de tots els grups polítics, ho hem deixat congelat.
Bé, és la seva proposta i per això nosaltres hem votat que no.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Únicament per parlar sobre els dos dictàmens que no m’havia expressat abans i
volia fer algunes consideracions. Sobre el tema del conveni de col·laboració entre
diferents administracions, la Cambra de Comerç, pel tema de l’ampliació de la Fira,
crec que seria important que també treballéssim perquè aquests beneficis que crea
la Fira, puguin repercutir també en més polítiques socials i els diferents tipus
d’ajuntament.
I també en el dictamen número 1, igual que avui hem aprovat, doncs un acord
relatiu a l’adhesió de l’ajuntament de l'Hospitalet a la xarxa d’entitats locals per la
transparència i la participació ciutadana, crec que és important que establim un
calendari, entre tots els grups polítics, per modificar el Reglament de Participació
Ciutadana, per fer els Consells de Districte més participatius, i també la intervenció
de la ciutadania i de les entitats en aquests plens que realitzem mensualment.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Básicamente, como se ya se ha dicho casi todo, nosotros queríamos sólo matizar
por alusiones, parece ser por elecciones ¿no, también? Pues dos cosas
principalmente, una es la coherencia en la bajada de impuestos, eso no es una
cosa nueva en nosotros, lo venimos manteniendo desde hace mucho tiempo y
desde la legislatura pasada.
Como dice el compañero del grupo de Convergència, esperábamos un gesto para
poder aprobarlo, no ha llegado, por tanto, no lo aprobamos, consideramos que tiene
cosas positivas, que ya las hemos expuesto anteriormente, pero no podemos
aprobarla. Como igualmente no hemos aprobado la enmienda hecha por
Ciudadanos, por lo mismo, porque entendemos que rompe nuestra filosofía,
sobretodo en el diferente tipo de gravamen y en esa subida.
Sí es cierto que las discusiones sobre bajada de impuestos se ha mantenido en
este Pleno durante cada año. Nuestro grupo, en años que se ha subido el IBI,
también la ha mantenido, y esos años también han presumido ustedes de superávit
a final de año en el presupuesto, por tanto, tan alejados no estábamos de que a lo
mejor no se tenían que haber subido o haber aplicado la subidas que se aplicaron
en esos momentos.
Respecto a la bajada de impuestos, y a la política del gobierno, hombre, no voy a
ser yo el portavoz del gobierno, pero sí que tengo que defender una posición
coherente del Partido Popular en el gobierno, lo primero que hizo fue tapar un
agujero que heredó, y eso, pues bueno, ya lo saben bien, y una vez tapó el agujero,
bajó impuestos, y el programa electoral que llevaba Mariano Rajoy, pues era de
continuar bajando impuestos.
Y las bonificaciones a las renovables, pues simplemente lo que ha hecho es que
dejen de pagarlas los ciudadanos en el recibo de la luz, y que dejen de subir el
recibo de la luz, que también es una cosa coherente. No creemos que estemos
hablando de pobreza energética, que estemos intentando dar subvenciones para
ello y al mismo tiempo pagando los beneficios en el recibo de la luz de estas
empresas, y por coherencia, pues se ha quitado eso, nada más. Muchas gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Agradecer al Sr. Brinquis su explicación, las incorporaciones que entiendo que se
irán desarrollando y concretando en cosas de trabajo, grupos de trabajo, etc, por lo
tanto, confirmamos la abstención al punto.
Y luego responder al Sr. Belver, yo creo que hay cosas que tienen que ver más con
la ética y también con la estética, y creo que ustedes olvidan, al menos la tradición
de la que venimos algunos y algunas, que es la tradición de la discusión colectiva,
del acuerdo colectivo, para la transformación social, básicamente para ser útiles a
nuestra gente. Nosotros no nos dedicamos ni a… y podemos reconocer los errores
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históricos, los aciertos o las evaluaciones que nosotros creemos de cada momento
y en cada situación, lo que nosotros no toleramos es el acuerdo, la compra de
voluntades, y eso es situarlo como un elemento político. Ustedes han decidido
tomar un camino, que es el de en vez de la discusión, como parece que pueden
hacer otros miembros del gobierno municipal, usar otros conceptos, que yo creo
que no tienen que ver nada con principios de progreso en cuanto las formas.
Ustedes sabrán, también el conjunto de equipo de asesores, qué tienen ahí, que
voluntades ha habido, qué voluntades había antes, qué voluntades hay ahora, y
ustedes como lo aplican, no valoro una persona, yo valoro los proyectos colectivos
y es ahí donde nos encontraremos o no, ahora y en el futuro.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver si lo explicamos bien. Mire, Sr. Fran, el tema del IBI, estamos
hablando del IBI residencial, nosotros, y usted no me negará que estuvimos
hablando de cómo conjugábamos para que el presupuesto no sufriera un
quebranto, más allá de lo estrictamente necesario, que no era tal, porque se
habilitaron fórmulas para poder sacar del propio impuesto, o sea lo que se llama en
decir, sacamos del bolsillo de los ricos, para poner en el bolsillo de los pobres, pero
de la misma partida, y le dijimos, y usted nos propuso, usted mismo, una fórmula
donde vamos a subir este tramo del IBI, para poder compensar esto, porque en
principio ustedes pensaban subirlo y ya dijeron, bueno, en cualquier caso ya vamos
a ver si lo podemos…, con la presión, entre comillas, de los grupos, lo vamos a
congelar.
Pero luego incluso nos planteó usted la posibilidad de subirlo el 1, le dijimos que era
que no, llegamos al 2, al 3, y se quedó pendiente de estudio a ver qué fórmulas
habían, porque yo le podría decir que hay más fórmulas, mire, hay subvenciones
donde podemos ver las consecuencias de la subvención, a quien se dan y para
quien, si son correctas, si pueden sufrir, y ya no hablo otra vez y dejemos ya de las
demagogias, perdóneme que se lo diga así, de los temas de becas comedor, que
eso no se toca, eso es sagrado, eso es como el pan, es algo bíblico, por lo tanto,
olvidémonos ya de esa comparación.
Pero mire, al final a ustedes les ha venido mejor hacer…, y mire, yo es la última vez
que voy a utilizar la palabra tránsfuga, se lo puedo asegurar, porque ya me molesta
y creo que tampoco puede haber cierto acoso, sinceramente, pero tengan ustedes
en cuenta que el diccionario lo define muy claro, lo que es un tránsfuga, ustedes en
este momento lo cumplen, pero yo me comprometo a no utilizarla más, porque creo
que es lamentable que tengamos que estar aquí con esta tirantez en el Pleno,
porque por encima de todo somos personas, por lo tanto, yo voy a ser el primero
que voy a hacer un ejercicio de contrición para que esto no pase más, por mi parte,
pero tengan en cuenta que el diccionario lo dice así.
En cualquier caso, mire usted, usted ha hablado de la gallina de los huevos de oro,
que no la matemos, pero mire, los huevos de oro para quién, para quién, y aquí
tengo que plantearle también al PP una cuestión, vamos a ver, señores, está bien

…/…

42

que se faciliten las políticas de inversión y tal, pero cuando nosotros prevemos que
vamos a hacer… que en el comercio de la ciudad va a haber más riqueza, porque
todos ustedes vienen diciendo desde el gobierno central que se está espabilando la
economía y que se va a vender más, por lo tanto, estos señores a los que nosotros
intentamos gravar un poquito más, que es lo que nosotros llamamos, entre comillas,
ricos o que producen riqueza, oiga, que pongan un poco, que la gallina de los
huevos de oro, cuando ponga un huevito de oro, que también sepa repartirlo, que
los huevos de oro no vayan a parar siempre al mismo sitio.
Por lo tanto, yo estando de acuerdo en que hay que facilitar las políticas para que
hayan empresas que vengan e inviertan en esta ciudad, para generar riqueza, no
es menos cierto que esa gallina de los huevos de oro siempre recoge los huevos y
van al mismo sitio, vamos a poner esos huevos de oro en los bolsillos también de
los que no tienen ni para pagar el recibo de la luz, y cuando dicen ustedes que de
alguna manera, que vamos, que 10 euros o 20, pues oiga, pues hay personas que
a lo mejor no pueden comprar ni el pan, ni pagar el recibo de la luz.
Y miren, señores de Esquerra Republicana, la paternidad es lo de menos, lo
importante son los hechos, pero a ustedes, y perdónenme que se lo diga
crudamente, se les ha visto el…, cómo se dice en catalán ¿“el llautó”? en esta
ocasión, porque han sido capaces de votar en contra de sus propios actos, de algo
que ustedes han propuesto, de abstenerse, me parece lamentable que hagan esto,
sinceramente, por eso lo hemos hecho, sabiendo que lo iban a hacer, porque
nuestra propuesta era el 3%, no era el 2, era el 3.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Rápido, miren, hablando de hacer contra los propios actos, luego la Secretaria no
sé qué nos dirá, pero en el punto 4 y en el punto 5 lo hemos vuelto a hacer, no, no
lo hemos vuelto a hacer todos, pero casi todos, hemos vuelto a ir contra nuestros
propios actos del mes de julio, pese a que en este caso la Secretaría General nos
advirtió a todos y lo hemos vuelto a poner en el Pleno, pero es igual, aquí no
hacemos ni caso de los que nos dicen, no yo, lo que dice la Secretaria.
Respecto de algunas cosas de las que han planteado, yo estoy absolutamente de
acuerdo con lo que ha planteado el Sr. Ivan Nieto, creo que lo fundamental son los
valores colectivos y que eso debe ser lo que debe regir la política, absolutamente
de acuerdo, siempre que eso sea así, estoy convencido que nos encontraremos en
el camino.
Y en el tema recurrente que va saliendo, miren, cuando yo hablo de ricos, pobres,
es que…, alguien antes decía, es que el modelo de la Fira qué aporta a la ciudad,
miren, es que si tenemos que explicarlo, es que nos hemos de retrotraer mucho, o
sea, si alguien cree que el hecho de que la Fira de Barcelona esté con su
instalación en la Gran Vía, no aporta nada a esta ciudad, es que tenemos un
problema de comunicación fundamental, lo asumimos, lo explicamos todo muy mal,
y no haremos lo que hacen otros, que es solemnizar lo obvio. Pero oigan, les puedo
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asegurar que de tener la Fira y todo el desarrollo de plaza Europa y Gran Vía, en la
ciudad, a no tenerlo, les puedo asegurar que todo lo demás de lo que estamos
hablando, estaríamos hablándolo de una manera absolutamente diferente. La
fiscalidad de esta ciudad ha cambiado de una manera exponencial gracias a eso,
no a subir el IBI el 2%, el 3% o el 5 o el 10, del residencial, ya les puedo asegurar
que la base fiscal no se sustenta en eso.
Respecto al resto de cuestiones, miren, como nos volveremos a ver durante todo el
año 2016, volveremos a debatir, volveremos a debatir de la presión fiscal,
volveremos a debatir de los servicios, volveremos a debatir de todo lo que ustedes
quieran, pero sobretodo, al final ha de cuadrar, porque algún día haremos un
ejercicio, y es que cuando acabemos un Pleno, cogeremos y sumaremos todo, lo
que ustedes han pedido que ingresemos de menos y en la otra columna pondremos
todo lo que han pedido que gastemos de más, y les puedo asegurar que se
sorprenderán.

SRA. ALCALDESSA
Sí, no sé si el Sr. Brinquis vol intervenir, Sr. García, per al·lusions.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per al·lusions, per al·lusions, només donar-li la benvinguda al Sr. Miguel García
a les propostes d’Esquerra i dir-li que gràcies a l’acord que hem assolit amb el
govern socialista, durant aquesta legislatura es rebaixarà l’IBI un 2%, que era un
dels nostres compromisos programàtics.

SRA. ALCALDESSA
A veure, ja hem acabat aquest punt, hem estat dues hores parlant de pressupost,
parlant d’ordenances, és veritat que són temes importants pel futur proper de la
ciutadania, però jo volia fer menció, no em puc estar de dir algunes coses.
En primer lloc, perquè he sentit amb molta atenció totes les intervencions que s’han
produït aquí en el Ple, i jo d’entrada vull agrair el to de tots els grups polítics, igual
que ho vaig fer fa un mes, quan es van aprovar les ordenances fiscals, pel to crític,
però positiu, envers a fer propostes per millorar el projecte que el govern
presentava. I és cert, no sé qui ho deia, em sembla que era el Sr. Monrós, que deia,
home, jo en el meu programa electoral, doncs em vaig presentar a les eleccions
amb una rebaixa d’impostos, segurament d’altres partits polítics, d’altres formacions
polítiques, també ho van fer, però tots ens vam presentar amb el nostre programa
electoral i finalment va haver-hi un resultat, i el resultat és que els ciutadans de
l'Hospitalet ens han obligat, sí o sí, a arribar a acords, a pactar, a negociar, i a
arribar a unes propostes que, en definitiva, siguin positives pels ciutadans i
ciutadanes, i crec que és el que s’ha fet tant en el projecte d’ordenances fiscals,
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com en el projecte de pressupost. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar, perquè
hem aconseguir que, a diferència d’altres institucions, en aquest ajuntament, el
diàleg, el pacte, la negociació, ens porti a la millora de les propostes inicials.
Dit això, jo no em puc estar de dir-li al Sr. Martín, perquè, a veure, possiblement ell
no hi era, i deia, és que vostès han presumido de superávit, mire, no, ya le puedo
asegurar que yo no tengo ningún tipo, en fin, de orientación, ni de “dèria” de ser
contable, esto el Sr. Montoro y el Sr. Rajoy, seguramente, pues están muy
preocupados por el tema del déficit y del superávit y todo esto, y por eso han hecho
una Ley de estabilidad presupuestaria, por eso han hecho una serie de normativas
que hacen que estemos muy preocupados porque un ayuntamiento no entre en
déficit, y por eso en el momento que damos un número en positivo, no es que nos
alegremos, es que es condición sine qua non para que este ayuntamiento pueda
seguir prestando los servicios que está prestando en la ciudad. Por tanto, lo digo, o
sea, yo no tengo ninguna “dèria”, no quiero…, mi misión como Alcaldesa y la del
equipo de gobierno y la de los concejales que estamos aquí, no es generar
superávit, es gestionar unos recursos que nos dan los ciudadanos, de la forma, en
fin, mejor posible, para atender a las necesidades de esos ciudadanos.
Y es evidente que hay que hacerlo con rigor, con transparencia, con participación, y
también les quiero decir una cosa, a ver si nos aclaramos, porque todos hablamos
de participación ciudadana y en el momento que ponemos a participación o a
debate, los presupuestos en los “Consell de Districte” luego nos quejamos que
somos como los segundos en conocer los presupuestos, creo que es bueno, y
seguramente este año no ha sido posible hacer el debate, no ha sido posible por la
falta de tiempo, porque este ha sido un año que, no nos engañemos, hemos estado
de campaña electoral, en fin, cada tres meses, hicimos las municipales, luego
tuvimos en septiembre las de Cataluña, acabamos anteayer otras elecciones, por
tanto, compatibilizar este curso de cambios, de renovación, en el Consistorio, en los
equipos de gobierno, las campañas electorales, hace complicado que además
podamos hacer un gran debate de participación.
Dicho eso, creo que por parte del Sr. Brinquis se ha ofrecido, y así será, en la
mejora de las herramientas de debate, de participación, externa e interna, interna
como ayuntamiento, en los grupos municipales, y también externa con el debate
con los “Consells de Districte” y con los ciudadanos de Hospitalet.
Aclarar, por decir alguna cifra, que creo que es importante, miren, Fira, Fira de
Barcelona para esta ciudad ha sido muy importante, el impacto económico que Fira
de Barcelona tiene en Cataluña es de más de 2.000 millones de euros anuales,
esto no es neutro, esto genera una actividad económica que genera riqueza,
genera oportunidades, y esta ciudad intenta aprovecharlas. Y lo más importante es
que genera también una economía alrededor de Fira, que nos ha permitido
desarrollar plaza Europa, el Distrito Económico, que hoy lo importante de esa
generación de economía, es que hay una tributación, hay unos puestos de trabajo,
que se redistribuyen entre aquellos barrios que por sí solos no se pueden generar
estos ingresos, y eso se llama redistribución de la riqueza, que evidentemente no
todos los grupos políticos comparten.
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Y entiendo que la filosofía es diferente, Sr. Martín, usted dice, no, la filosofía del
Partido Popular es bajar impuestos, pues mire, pues no sé la filosofía del PP cual
será, yo lo único que he visto es que en el tema cultural, por parte del Partido
Popular, ustedes subieron el IVA cultural al 21%, esto no sé si es un espíritu y una
filosofía, pero esto ha pasado. Y en Hospitalet este año hemos decidido que la
cultura es un sector que nosotros queremos potenciar y por eso hemos hecho unas
bonificaciones en el IBI para mejorar y para potenciar el sector cultural, mire, no nos
vamos a convencer seguramente, usted tiene una filosofía, nosotros tenemos otra y
seguramente el apoyo de diferentes grupos políticos hace que mayoritariamente
veamos como el sector cultural, un sector que hay que potenciar.
Dicho esto, yo quiero volver a agradecer a todo el mundo, en fin, su forma de
expresar su posición en este Pleno, son momentos complicados, a nadie se le
escapa, los ciudadanos tienen muchas necesidades, esas necesidades, tampoco
nos equivoquemos, ni nos engañemos, estamos muy solos los ayuntamientos,
tenemos una Ley de estabilidad presupuestaria que nos aprieta, tenemos una
LRSAL que nos aprieta, tenemos una bajada de participación de tributos del Estado
que nos aprieta, tenemos una obligación de pagar algunas pagas que se dejaron de
pagar en el pasado, porque el Estado así nos obligó, que ahora hay que pagar, y
todo eso hace que además se añada una bajada de apuesta por parte de la
Generalitat de Cataluña, en los temas que son de competencia de la Generalitat,
como son los temas de educación, como son los temas de sanidad, como los temas
de dependencia, como en el próximo punto del Orden del Día, en el punto número
10, estamos en una inseguridad total y absoluta, estamos llevando a aprobación un
expediente para decir, oiga, en esta ciudad vamos a asegurar que el 1 de enero
vamos a continuar generando los servicios sociales, aunque no tengamos la
competencia, ni tengamos la seguridad absoluta de que ese dinero va a venir por
parte de la Generalitat de Cataluña.
Por tanto, son momentos complicados, son momentos difíciles, son momentos en
los que, evidentemente, hemos de sumar, hemos de remar en la misma dirección,
ya sé que es complicado decir esto después de…, que quizás mucha gente nos ha
visto que hasta hace dos días nos hemos estado peleando y debatiendo delante de
una contienda electoral, pero, en beneficio de los ciudadanos, hemos de intentar
sumar.
Y yo le diría al Sr. Giménez de CUP-Poble Actiu, miri, de valents tot, creatius el que
calgui, jo li posaré un exemple, no ho dic, perquè de vegades en els discursos un
pot dir una cosa i jo vull que també quedi clara la posició d’aquest govern i de la
seva Alcaldessa, no d’ara, sinó de fa uns mesos, i reiterada i reitero en aquest acte i
avui en aquest Ple, miri, vostè deia, ens hem de comprometre a fer tot allò que la
Generalitat no fa i que ho fem nosaltres com ajuntament, i això, que està molt bé i
que jo li podria dir, home, que cadascú faci el que li toca i que la Generalitat faci els
centres educatius, que per això li toca, jo vaig..., i vostè em sembla que ho sap, fa
un mesos vaig adquirir un compromís amb els pares i les mares de dues escoles,
de l’AMPA Ernest Lluch i de l’AMPA Paco Candel, els hi vaig dir, mira, nosaltres
estem disposats a fer l’obra, a fer el projecte, sempre i quan la Generalitat de
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Catalunya ens autoritzi a fer aquest projecte només perquè després aquest projecte
serveixi per fer l’escola. La resposta va ser un no, amb això no vol dir que les coses
puguin canviar i que si d’aquí a una setmana, d’aquí 15 dies hi ha un altre govern,
es produeix un canvi a la conselleria i el responsable d’educació canvia de criteri.
Nosaltres l’oferiment està fet, no ens toca a nosaltres fer escoles, li toca a la
Generalitat de Catalunya, perquè ja les hem fet, o sigui, no és allò que dius, bé, és
que aquesta dona està dient una cosa, no, no, és que La Carpa, recordo que quan
es va fer La Carpa, aquest ajuntament va avançar una part dels recursos
econòmics per fer una part d’aquesta escola, perquè la Generalitat tenia dificultat i
després ens ho han retornat, bé, suposo, perquè la Generalitat encara ens deu uns
quants diners, no sé si ho ha tornat o no, però ho té com un compromís, com a
mínim un deute.
Per això dic, o sigui, per part nostra creativitat i valentia tota la del món, la defensa
dels més febles, que en aquest cas són els nens i les nenes que estan estudiant a
una escola del meu barri, amb unes circumstancies que fan una mica o molta
vergonya, per tant, això és el que els ciutadans necessiten, que recolzem aquelles
polítiques que realment els ajudin a tirar endavant en el seu dia a dia, malgrat que
hi ha molts incompliments d’altres administracions, que confio i desitjo que ben aviat
tot això pugui ser superat i que es canviï la inèrcia de la Generalitat.
I, per finalitzar, hem de continuar fent aquestes polítiques, hem de continuar
invertint, i hem de continuar agraint també, no només, en fi, el treball polític, que
aquí ens podem felicitar tots, sinó el treball també dels funcionaris, que en moments
també complicats, doncs han fet possible que avui aquest pressupost i aquestes
ordenances es puguin aprovar i que a partir de l’1 de gener, doncs tots els
ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat puguin tenir aquells serveis que necessiten.
Res més i continuem.

Essent les 19.17 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- RELATIU A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS PER LA TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
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 els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS.- Que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies és una Associació
constituïda pels Municipis, Illes, Províncies i altres ens locals que voluntàriament
decideixin prendre part.
ATÈS.- Que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és soci titular d’aquesta
federació de municipis.
ATÈS .- Que l’article 44 dels Estatuts de la Federació de Municipis i Províncies
preveu la possibilitat de crear en el sí de la FEMP, Comitès, Xarxes, Seccions o
altres òrgans de la mateixa naturalesa per acord de la Comissió Executiva. Aquests
estaran formats per associats que s’agrupin al voltant d’un interès específic.
Gaudiran d’autonomia per organitzar-se internament però sotmetran les seves
normes de funcionament i els seus acords a l’aprovació de la Comissió Executiva
de la FEMP. Segons disposa l’apartat 2 del precepte, no tindran personalitat jurídica
pròpia.
ATÈS.- Que l’article 55 del Reglament de Règim Interior de la FEMP aprovat pel
Consell Territorial en sessió celebrada el 16 de desembre de 2014, preveu la
possibilitat de crear en el sí de la Federació Comitès, Xarxes, Seccions o altres
tipus d’òrgans per acord de Junta de Govern, reiterant l’apartat 2 del precepte la
manca de personalitat jurídica pròpia dels mateixos.
ATÉS.- Que per acord de Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies de 24 de febrer de 2015 es van aprovar la constitució de la Xarxa
d’Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana.
ATÉS.- Que els objectius de la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i
Participació Ciutadana venen definits a l’article 5 de les seves Normes de
Funcionament i Organització i es resumeixen en:
-

-

Promoure les polítiques de transparència, participació i col•laboració
ciutadans
Facilitar l’exercici dels drets d’accés a la informació i de participació
ciutadana en l’àmbit local, cercant implicació i compromís amb l’acció
pública de tota la societat.
Reforçar la confiança dels ciutadans en els governs locals, assumint
compromisos de bon govern i realització de pràctiques exemplars en els
àmbits de rendició de comptes, participació en la presa de decisions i
disseny i avaluació de serveis públics.

ATÈS.- Que l’article 8 de les Normes de Funcionament disposa que seran socis
titulars totes les Entitats Locals integrades en la FEMP que manifestin mitjançant el
corresponent acord adoptat pel Ple de la Corporació, la seva voluntat expressa
d’adherir-se a la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i Participació
Ciutadana i complir els seus fins estatutaris.
VIST l’informe de la Gerent Municipal.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica de l’ajuntament.
VISTA la certificació de despesa anticipada de data 10 de desembre de 2015.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a la XARXA
D’ENTITATS LOCALS PER LA TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb efectes del primer de
gener de 2016.
SEGON.- La despesa anual, que ascendeix a 300,00 euros, estarà subordinada a
que en la despesa s’autoritzi en el corresponent exercici pressupostari, de
conformitat amb l’article 174 del text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals
RDL 2/2004, de 5 de març.
TERCER.- Donar trasllat dels anteriors acords a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, a les àrees de gestió municipals, als grups municipals, a la
Secretaria General del Ple, a l’Intervenció General, a la Tresoreria Municipal, al
Gabinet d’Alcaldia i a la Gerència Municipal.

ACORD 2.- RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONVENI
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS.- Que per acord de Ple de 3 de maig de 1999, l’Ajuntament de l’Hospitalet i la
UOC van signar un conveni marc de col·laboració per a la posada en marxa d’un
punt de suport al centre cultural Tecla Sala amb el compromís d’ambdues
institucions de convertir aquest punt en centre de suport.
ATÈS.- Que per acord de Ple de 30 de novembre de 2005 es va aprovar el conveni
marc de col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i l’Ajuntament de
L’Hospitalet per a la instal·lació, posada en funcionament i seguiment d’un centre de
suport de la UOC a la ciutat de L’Hospitalet.
ATÈS.- Que el pacte cinquè del conveni marc preveu la possibilitat de resoldre’l per
qualsevol de les dues parts signatàries, sempre que es procedeixi a un preavís d’un
mínim de sis mesos.
VIST.- Que el darrer dia d’atenció als estudiants en el centre de suport ubicat al
centre cultural de Bellvitge va ser el 31 de juliol de 2015, d’acord amb el comunicat
de la delegació territorial de la UOC.
VIST.- Que la UOC va comunicar a l’ajuntament de L’Hospitalet, en data 22 de juny
de 2015, que degut a la generalització de les noves tecnologies, es fa necessari fer
un replantejament del model presencial de formació tenint en compte que després
de vint anys de funcionament la UOC ha consolidat la seva oferta educativa en
l’àmbit de la formació online, no sent necessaris els centres de suport.
VIST.- L’informe de la Gerent Municipal de 4 de desembre de 2015.
VIST.- L’informe de l’assessora jurídica de 9 de desembre de 2015.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
Primer.- Resoldre el conveni signat entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) mitjançant el document que es transcriu a continuació:
EXPOSICIÓ
I.
El 30 de novembre de 2005, la UOC i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat van formalitzar un conveni per a la instal•lació i funcionament d’un centre
de suport de la UOC a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
II.
La progressiva virtualització dels canals d’atenció i interacció amb els
estudiants i la generalització de l’ús de les noves tecnologies fa que la UOC,
d'acord amb el context econòmic i amb l'objectiu de garantir la sostenibilitat global
de la institució, decideixi el tancament de diverses seus territorials, entre elles la seu
de l’Hospitalet de Llobregat.
III.

Atès allò exposat anteriorment, és voluntat de les parts resoldre aquesta
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col•laboració de mutu d’acord i deixar sense efecte les previsions establertes en el
conveni esmentat, que va signar-se amb una durada indefinida d’acord amb allò
establert al seu Pacte Cinquè.
En conseqüència, i de conformitat amb el que s’ha exposat, ambdues parts acorden
formalitzar aquest document.
CLÀUSULES
1. Objecte
Amb aquest document l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la UOC
manifesten la voluntat de resoldre el conveni que van signar en data 30 de
novembre de 2005, l’objecte del qual fou la col•laboració en la instal•lació, la
posada en marxa i el seguiment d’un centre de suport de la Universitat Oberta de
Catalunya a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, així com l’addenda que s’ha
subscrit en el marc del conveni esmentat: Addenda primera de trasllat del centre de
suport a les instal•lacions municipals del Centre Cultural de Bellvitge.
Així mateix, i quan al document precedent del Conveni Marc de col·laboració,
aprovat pel Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en 3 de maig de 1999,
per la posta en marxa i seguiment d’un Centre de Suport de la Universitat Oberta de
Catalunya, les parts convenen que, essent el primer marc d’intencions de la
col•laboració entre elles, i en no haver-se resolt de forma expressa per l’ulterior
conveni de 30 de novembre de 2005 encara que clarament el superà en el
contingut, es deixi igualment sense efecte mitjançant aquest Acord de resolució.
2. Vigència
Els efectes del present document es duran a terme a partir del mes següent a la
seva signatura.
3. Aportacions de les parts
Cadascuna de les parts recuperarà la plena possessió dels béns que foren aportats
per a la instal•lació i funcionament del centre de suport de la UOC i cedits per al seu
ús a l’altra part en el conveni, i que es relacionen en el pacte Quart del conveni
objecte de resolució, i igualment cessaran les prestacions relatives a serveis i
subministres que s’hi relacionen.
4. Compromisos econòmics
Les parts manifesten que en el moment de signar aquest document no hi ha
compromisos econòmics pendents entre sí. Per tant, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la UOC donen per liquidades les obligacions respectives i no tenen res
més a reclamar-se en relació amb la formalització del conveni esmentat, per
qualsevol concepte, inclosos danys i interessos.
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Les parts acorden que, a l’efecte de les notificacions, s’estableixin els domicilis
socials d’ambdues institucions.
SEGON.- Donar trasllat dels presents acords a la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) a l’Alcaldia-Presidència, a l’Intervenció General i la Secretaria General del
Ple.

ACORD 3.- RELATIU A 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. (3ER. TRIMESTRE 2015).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 16 de novembre de 2015, signat per l’assessora jurídica de recursos
humans amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Serveis Centrals,
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 VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
Amb motiu del començament del mandat de l’actual corporació Municipal per acord
del ple de 19 de juny de 2015 es va aprovar la plantilla i relació de llocs de treball
del personal eventual que es va publicar al BOP de 3 de juliol de 2015 i al DOGC
núm. 6902, de 30 de juny de 2015, integrada por 24 llocs de treball.
El nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del
Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre (BOE de 30-12-2013)
estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions dels llocs de
treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que els 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
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excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1007/2014
de 5 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 2014 és de 253.518
habitants i que per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
de Règim Electoral General el número de regidors 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,
al punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del acompliment del que es preveu en aquest article.
S’INFORMA:

1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual és la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES VACANTS SUMA
6

2

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal C’s

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICVEUiA-Piratas

1

0

1

0

2

2

1

0

1

3

2

5

1

0

1

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Àrea d’Alcaldia

ASSESSOR/A TECNIC/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

Àrea de coordinació i
planificació
estratègica
Àrea de benestar i
drets
socials.
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Regidoria Educació i
cultura
1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

0

2

2

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

4

0

4

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Àrea d’Alcaldia

Àrea
promoció
econòmica i ocupació
1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Àrea de coordinació i
planificació
estratègica

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Àrea de benestar i
drets
socials.
Regidoria Educació i
cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 2

Àrea d’espai públic,
urbanisme
i
sostenibilitat

1

0

1

5

1

6

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Àrea
d’Alcaldia
presidència

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Àrea
d’Alcaldia
presidència

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Espai Públic, U. i S.

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i
drets
socials.
Regidoria de Govern
d’igualtat i benestar
social

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i
drets
socials.
Regidoria d’Educació
i cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3
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ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL 3

TOTAL

0

19

1

5

1

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en
sessió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOG 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball.
3.- A data d’avui, 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 introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració 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 de l’Ajuntament, amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa 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 A LA PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE LA
DISSOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM L’HOSPITALET I LA
DECLARACIÓ COM NO ADSCRITS DEL REGIDOR I LA REGIDORA QUE
L’INTEGREN.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 12 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
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dispositiva:

ATÈS que en data 18 de juny de 2015, va tenir entrada en el Registre Municipal
amb el núm.30455, escrit presentat pel Sr. R.C. en el qual comunica l’expulsió dels
regidors Sr. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro, els quals van concórrer
a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 per la candidatura GUANYEM
L’HOSPITALET (GANEMOS) i sol·licita de l’alcaldia que inclogui dins del proper Ple
previst per al dia 19 de juny de 2015, una moció en la qual, desprès dels tràmits
legals oportuns, es canviï la condició estatutària dels regidors passant a partir
d’aquest ple a la condició de regidors no adscrits. Així mateix a l’escrit es sol·licita la
dissolució del Grup Polític Municipal Guanyem dins del ple i de l’ajuntament,
resultant, en conseqüència, que aquesta formació política i aquests regidors no
puguin accedir a les assignacions econòmiques, de personal i material reservades a
tal fi i a tal Grup Municipal.
VIST que per decret de l’alcaldia de data 6183/2015, de 28 de juliol de 2015, es va
confirmar la impossibilitat legal de sotmetre a debat i votació en la sessió
extraordinària del ple d’organització del dia 19 de juny de 2015, el qual li va estar
notificat a la formació política GANEMOS-GUANYEM, tal i com figura acreditat a
l’expedient.
VIST que el ple municipal en sessió de 28 de juliol de 2015, va acordar: “
AJORNAR com a mesura provisional a l’empara de l’art. 72 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, la pressa de coneixement pel ple de l’expulsió dels Regidors Sr.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Romero amb la conseqüent declaració com
a regidors no adscrits i la dissolució del Grup Polític Municipal Guanyem
L’Hospitalet, al primer ple que tingui lloc, posterior a la fermesa de la resolució
judicial que es dicti en relació a la mesura cautelar de suspensió que es tramita en
el procediment de defensa de drets fonamentals que es segueix davant el Jutjat
núm. 4 de L’Hospitalet de Llobregat. (Procediment ordinari 866/2015-P.S. i Mesures
Cautelars 607/2015-G), en atenció als fonaments que consten en la part expositiva
del present acord”.
VIST que figura a l’expedient la notificació de l’anterior acord a la formació política
GANEMOS-GUANYEM i als regidors afectats
VIST que en escrit de data 10 de novembre de 2015, (núm. de registre d’entrada
49.088), signat pels Regidors del Grup Municipal Guanyem L’Hospitalet, Sr. Rafael
Jiménez Ariza i Sra. Cristina Santón Ramiro, es comunica la renúncia a presentar
recurs d’apel·lació contra el Auto nº 576/2015, dictat pel Jutjat de 1a. Instància núm.
4 de L’Hospitalet de Llobregat, pel qual es denega la mesura cautelar de suspensió
de l’expulsió sol·licitada en el procediment ordinari de drets fonamentals 866/2015, i
determinant que la fermesa de l’auto te efectes del dia 12 de novembre de 2015,
data en la qual es produeix la dissolució del grup polític municipal GUANYEM
L’HOSPITALET i la declaració com no adscrits dels dos regidors que l’integren,
sens perjudici de la resolució definitiva del procediment de drets fonamentals abans
esmentat que impugna l’expulsió del grup polític a instància del partit polític
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GANEMOS-GUANYEM.
ATÈS que va ser sotmès al Ple municipal ordinari de 24 de novembre de 2015,
l’acord relatiu a la presa de coneixement de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet, el qual va resultar no aprovat.
Atès el caràcter degut d’aquesta pressa de coneixement en aplicació de l’art. 73 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vistos els informes de la Secretaria General del Ple, en funcions, LH 27/2015 i
33/2015, incorporats a l’expedient.
En compliment de l’art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, l’art. 50 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 l’art. 21 del
Reglament Orgànic del Ple.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT, de la dissolució del Grup Polític Municipal
Guanyem L’Hospitalet, i la condició com no adscrits dels seus dos regidors Sr.
Rafael Jiménez Ariza i Sra. Cristina Santón Ramiro, per motiu d’expulsió de la
formació política Ganemos-Guanyem, amb efectes del dia 12 de novembre de
2015, sens perjudici del que es pugui derivar del procediment ordinari de drets
fonamentals que es segueix en el Jutjat de 1a. Instància núm. 4 de L’Hospitalet de
Llobregat, pel qual els regidors afectats han impugnat la seva expulsió.
SEGON.- NOTIFICAR, íntegrament el present acord al Partit Polític GanemosGuanyem, al Regidor Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Regidora Sra. Cristina Santón
Ramiro, amb indicació dels recursos procedents.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Gerència Municipal, als/a
les Portaveus dels grups polítics municipals, a la Intervenció General municipal i la
Tresoreria General, als efectes adients.

ACORD 5.- RELATIU A LA CONVALIDACIÓ DE DIFERENTS ACORDS DEL
PLE DE 24 DE NOVEMBRE DE 2015, RELATIUS ALS CANVIS EN
L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DERIVATS DE LA SEVA ADEQUACIÓ A LA
DISSOLUCIÓ DE GRUP MUNICIPAL I LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS NO
ADSCRITS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que en el Ple municipal de data 24 de novembre de 2015, va resultar no
aprovada la pressa de coneixement de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet i l’adquisició com a regidors no adscrits dels seus dos
membres, tot i que el ple es va donar per assabentat de la modificació dels grups
polítics municipals que composen el consistori i la nova composició de la Junta de
Portaveus (punt. 12 de l’ordre del dia).
ATÈS que en la mateixa sessió, el Ple va acordar aprovar: la modificació de la
composició genèrica de les Comissions del Ple (punt. 13 de l’ordre del dia), i la
modificació de la composició dels Consells de Districte (punt 14 de l’ordre del dia),
per tal d’integrar en aquests òrgans els regidors no adscrits.
ATÈS que la pressa de coneixement de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet és un acte degut, per aplicació de l’art. 73 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i aquest efecte en la sessió
d’avui el Ple ha esmenat la seva manca de coneixement.
VIST que l’art. 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, faculta a les
administracions públiques per convalidar els actes anul·lables, esmenant els vicis
que els afectin.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- CONVALIDAR els acords adoptats pel Ple en sessió de 24 de novembre
de 2015, relatius a: Prendre coneixement de la composició dels grups polítics
municipals i nova composició de Junta de Portaveus (punt 12 de l’ordre del dia);
modificació de la composició genèrica de les Comissions del Ple (punt. 13 de l’ordre
del dia) i modificació de la composició dels Consells de Districte (punt 14 de l’ordre
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del dia), amb les determinacions i efectes que consten en la part dispositiva dels
referits acords.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a tots els grups polítics municipals i als
regidors no adscrits amb indicació dels recursos procedents.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a l'Alcaldia-Presidència, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, i a
totes les àrees de l'Ajuntament als efectes legals oportuns, mitjançant la publicació
en “intranet”.

ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 9800/2015, DE 9 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES DECLARA LA
MODIFICACIÓ EN LA COMPOSICIÓ DE LES DIFERENTS COMISSIONS DEL
PLE, PER INCORPORAR ELS REGIDORS NO ADSCRITS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 9800/2015, de 9 de desembre, que literalment diu:

“VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015,
convocat com a Ple d’organització segons les previsions de l’art. 38.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals, va acordar la
constitució i composició genèrica de les Comissions que determina l’article 122 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, amb caràcter
d’òrgans complementaris de l’ajuntament.
ATÈS que mitjançant Decret de l’Alcaldia número 5542/2015 de 25 de juny, es va
acordar la delegació de les presidències i vicepresidències de les comissions
permanents, de la comissió de competències delegades del Ple, de la comissió
especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i reclamacions, així
com es va determinar la seva composició nominal.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 24 de novembre de 2015 va
acordar modificar la composició genèrica de les comissions permanents de
presidència i de drets i territori, de la comissió de competències delegades del Ple,
de la comissió especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i
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reclamacions com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet i la condició de no adscrits dels regidors que l’integraven.
ATÈS que l’article 65.5 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012)
estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret recollirà la composició nominal de les
diferents comissions creades pel Ple i d’aquest es donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.
VISTA la compareixença dels regidors no adscrits, Sr. Rafael Jiménez Ariza i Sra.
Cristina Santón Ramiro, que consta a l’expedient.
L’Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que li confereixen els articles 124.4.k)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i 65.5 del
Reglament Orgànic del Ple, vigent.
DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR la modificació en la composició de les diferents Comissions
del Ple, per incorporar els regidors no adscrits, de conformitat amb el detall següent:
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Francesc Josep Belver Vallés (vicepresident)
2. Sra. Mercè Perea i Conillas
3. Sr. Manuel Brinquis Pérez
4. Sr. José Maria Garcia Mompel
5. Sra. Rocio Ramírez Pérez
6. Sr. Jaume Graells Veguin
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
2. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidor no adscrit:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza

…/…

60

Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Cristian Alcazar Esteban (vicepresident)
2. Sr. José Castro Borrallo
3. Sr. Manuel Brinquis Pérez
4. Sr. Jaume Graells Veguin
5. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
6. Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Jesús Amadeo Martín González
2. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sr. Iván Nieto Martínez
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
2. Sr. Pedro Alonso Navarro
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidor no adscrit:
1. Sra. Cristina Santon Ramiro
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui

C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Jaume Graells Veguin (vicepresident)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sr. Ivan Nieto Martínez
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Jorge Garcia i Muñoz
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
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1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors no adscrits:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santon Ramiro
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Manuel Brinquis Pérez (vicepresident)
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr .Rainaldo Ruiz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sonia Esplugas González
e) Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidors no adscrits:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
2. Sra. Cristina Santon Ramiro
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

E. COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. José Castro Borrallo (vicepresident)
2. Sra. Mercè Perea i Conillas
3. Sr. Manuel Brinquis Pérez
4. Sr. Cristian Alcazar Esteban
5. Sr. José María Garcia Mompel
6. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
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c)

d)

e)
f)
g)
h)

2. Sr. Jesús Amadeo Martín González
Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual
Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Pedro Alonso Navarro
2. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:
1. Sr. Jorge García i Muñoz
Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
Regidor no adscrit:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza.

Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.
SEGON.- Declarar la vigència de les delegacions de les presidències i el
nomenament de les vicepresidències efectuades al Decret de l’Alcaldia número
5542/2015, de 25 de juny.
TERCER.- La nova composició nominal de les comissions del Ple tindrà efectes des
de la data del present Decret.
QUART.- Donar compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, en compliment de l’article 65.5 del Reglament
orgànic del ple vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als/a les Portaveus dels grups polítics municipals i
als/a les Regidors/es designats/es, així com a l’Alcaldia, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria.
SISÈ.- Posar en coneixement de la resta dels/ de les regidors/res i de la resta de les
àrees mitjançant la publicació en la Intranet.”

ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA, L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,
INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA, PER AL FINANÇAMENT DE
L’AMPLIACIÓ DE LA FIRA DE BARCELONA (2017-2021).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
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Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de
majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament,en sessió de 28 de novembre de 2000 va acordar
acceptar integrament l’oferta d’adquisició d’accions per part de la Junta General
extraordinària de la societat mercantil FIRA 2000, SA i a través de l’ampliació de
capital, l’Ajuntament va adquirir 10.000 accions amb un valor nominal de 10.000,Pessetes per acció i un import total de mil milions de pessetes, mitjançant
l’aportació de 2 finques de propietat municipal.
ATÈS que el 14 de febrer de 2003 es va signar el Conveni de Col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la
Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, amb l’objecte de
regular el finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona, tal i com
expressament es contempla en els pactes subscrits i ates que el Ple de
l’Ajuntament va ratificar integrament aquest conveni en sessió de 5 de març de
2003.
ATÈS que el dia 21 de juliol de 2006 es va signar el Conveni de Col·laboració entre
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de
Barcelona per al Finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona i ates que
aquest conveni va ser prèviament aprovat pel Ple Municipal a la sessió de 28 de
juny de 2006, el qual va ser objecte de modificació per acord del ple de 3 de juny de
2008.
ATÈS que el pacte cinquè del conveni de col·laboració de 21 de juliol de 2006,
establia el compromís de les parts a signar un nou conveni a l’any 2010 que
contemplés les aportacions necessàries i previstes al seu annex 2 d’acord amb el
Pla Financer.
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ATÈS que el Ple en sessió de 23 de novembre de 2010, va aprovar un nou
Conveni, signat el 17 de desembre de 2010, per tal de fixar el calendari i la
distribució entre accionistes de les noves aportacions pel període 2011-2016, per tal
d’executar el projecte d’inversió del recinte firal de Gran Via. Aquest conveni recull
en el punt segon el compromís de les administracions públiques de signar un nou
Conveni l’any 2015 que contemplés les aportacions necessàries pel període 20172021, d’acord amb el pla financer actualitzat annex al Conveni.
ATÈS que en data 30 de juliol de 2015, es va procedir a la signatura del Conveni de
Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona per al finançament de l’ampliació de la fira de Barcelona, referit a les
aportacions per al període 2017-2021, si bé la clàusula quarta contemplava que la
seva vigència i eficàcia restava condicionada suspensivament a que s’aprovés pels
òrgans competents de les administracions públiques signants.
Vist l’informe de la Secretaria General del Ple, 44/2015, de 10 de novembre de
2015 i l’informe de la Intervenció General Municipal de 9 de desembre de 2015.
A proposta de l’Alcaldia, previ el dictamen de la Comissió Informativa de
Presidència, el Ple
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR i RATIFICAR el conveni de Col·laboració, subscrit en data 30
de juliol de 2015, entre La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de
Barcelona per al Finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona, , que en la
part expositiva i dispositiva literalment diu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ
DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ DE LA FIRA DE
BARCELONA
A la ciutat de Barcelona, 30 de juliol de 2015
REUNITS
/..../
MANIFESTEN
I)

Que el dia 21 de juliol de 2006 es va signar un Conveni en virtut del
qual, entre d’altres acords, les Institucions signants es van
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comprometre a executar el Projecte d’ampliació del recinte firal de
Gran Via aprovat, així com fer les aportacions necessàries
corresponents.
II)

Que, complimentant el Conveni de 21 de juliol de 2006, el 17 de
desembre de 2010 es va signar un nou Conveni, en virtut del qual les
Institucions signants es comprometien a fer les aportacions
necessàries corresponents al període 2011-2016.

III)

Que, en el Pacte Segon del referit Conveni, es va acordar que l’any
2015 es signaria un nou Conveni per tal de fixar el calendari i
distribució entre accionistes de les noves aportacions pel període
2017-2021.

IV)

Que, en conseqüència, i en compliment d’allò establert en el Conveni
de 17 de desembre de 2010, es formalitza el present Conveni, amb
subjecció als següents
PACTES

Primer. Les Administracions Públiques que signen aquest Conveni acorden
subscriure i desemborsar les successives ampliacions de capital de FIRA
2000, S.A. següents:
a) La Generalitat de Catalunya subscriurà i desemborsarà 66.210.266,65
Euros en les ampliacions de capitals que s’acordaran, de conformitat
amb el següent calendari:
• 13.242.053,33 Euros l'any 2017
• 13.242.053,33 Euros l'any 2018
• 13.242.053,33 Euros l'any 2019
• 13.242.053,33 Euros l'any 2020
• 13.242.053,33 Euros l'any 2021
A més d’aquestes aportacions, la Generalitat de Catalunya farà una
ampliació de capital l’any 2016 de 5.000.403,20 Euros.
b) L’Ajuntament de Barcelona subscriurà i desemborsarà 40.000.220,55
Euros en les ampliacions de capital que s’acordaran, de conformitat
amb el següent calendari:
•
•
•
•
•

8.000.044,11 Euros l'any 2017
8.000.044,11 Euros l'any 2018
8.000.044,11 Euros l'any 2019
8.000.044,11 Euros l'any 2020
8.000.044,11 Euros l'any 2021

c) L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat subscriurà i desemborsarà
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12.230.634,14 Euros en les ampliacions de capital que s'acordaran,
de conformitat amb el següent calendari:
•
•
d)

6.615.317,07 Euros l’any 2020
6.615.317,07 Euros l’any 2021

L’Àrea Metropolitana de Barcelona subscriurà i desemborsarà
13.231.235,15 Euros en les ampliacions de capital que s'acordaran,
de conformitat amb el següent calendari:
• 2.646.247,03 Euros l'any 2017
• 2.646.247,03 Euros l'any 2018
• 2.646.247,03 Euros l'any 2019
• 2.646.247,03 Euros l'any 2020
• 2.646.247,03 Euros l'any 2021

e) La Diputació de Barcelona, subscriurà i desemborsarà 13.231.235,15
Euros en les ampliacions de capital que s'acordaran, de conformitat
amb el següent calendari:
• 2.646.247,03 Euros l'any 2017
• 2.646.247,03 Euros l'any 2018
• 2.646.247,03 Euros l'any 2019
• 2.646.247,03 Euros l'any 2020
• 2.646.247,03 Euros l'any 2021
Amb la subscripció i desemborsament d’aquestes ampliacions de capital de
FIRA 2000, S.A. acordades, les obligacions d’aportacions fins l’any 2021 per
part de les Administracions Públiques signants queden acomplertes
plenament.
Segon. Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni
es comprometen a signar un nou Conveni l’any 2020 que contempli les
aportacions necessàries pel període 2022-2026 d’acord amb el Pla Financer
actualitzat que s’adjunta com Annex.
Aquest Pla Financer constata la millora de l’estructura financera de Fira
2000, S.A. respecte de la inicialment prevista, amb les aportacions per
ampliar capital acordades en aquest Conveni, a més d’altres mesures com la
reducció de la inversió i l’endeutament i la conseqüent menor càrrega
financera, així com les realitzacions patrimonials previstes en el període a
que es refereixen aquestes aportacions.
Tercer. Les parts declaren expressament que el Conveni de data 21 de juliol
de 2006 i de 17 de desembre de 2010 conserven la seva plena vigència,
excepte en allò previst en el present Conveni quant a les aportacions de les
Administracions Públiques per a les ampliacions de capital de FIRA 2000,
S.A.
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Quart. La vigència i eficàcia del present Conveni queda condicionada
suspensivament a que s’aprovi pels corresponents òrgans competents de
les Administracions Públiques signants.
I com a prova de conformitat signen tot seguit, en sis exemplars i a un sol
efecte, en el lloc i la data indicats a l’inici.
.../.....

SEGON.- Determinar que la despesa corresponent a l’aportació d’aquest
Ajuntament resta condicionada de manera suspensiva a la tramitació del
corresponent expedient administratiu per a formalitzar l’aportació de capital prevista
i a l’existència de crèdit suficient en els pressupostos dels exercicis 2020 i 2021.
TERCER.- Trametre còpia del present conveni junt amb un certificat de la
Secretària general de l’Ajuntament d’aquest acord, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques,
de la Generalitat de Catalunya, als efectes previstos a l’article 309 del Decret
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis
dels ens Locals.
QUART.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament
de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la
Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, a la Secretaria del
Consell d’Administració de Fira 2000 SA, a l’Alcaldia-Presidència, a la Gerència, a
la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, així com a
la secció de Patrimoni d’aquest Ajuntament, als efectes escaients.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 8.- RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2016.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 10 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
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Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de novembre de
2015, ha acordat aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals
per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2016.
ATÈS que d’acord amb el que preveu l’article 17.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), les referides modificacions han estat
exposades al públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, durant un període de
trenta dies, i s’han publicat els anuncis d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província, en data 6 de novembre de 2015 i en el diari “el Periódico” en l’edició del
dia 6 de novembre de 2015.
ATÈS que en el període d’exposició pública s’han presentat escrits de reclamacions
per part del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat ( Registre General d’entrada 50010, de 13 de novembre de
2015), per part del Sr. Fco. Javier Martín Hermosín, regidor del Grup municipal del
Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Registre
General 52842, d’1 de desembre de 2015), i per part del Sr. Miguel Garcia del Valle,
en la seva condició de regidor i portaveu del Grup municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Registre General d’entrada 53156, de 2
de desembre de 2015), per part de Jordi Monrós Ibañez, en la seva condició de
portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
LL. (Registre General d’Entrada 54282, de 10 de desembre de 2015 i per part del
Sr. Christian Giménez Márquez, regidor del Grup Municipal de la CUP-PA de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (Registre General d’entrada 54655, de 11
de desembre de 2015).
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos.
VISTES les reclamacions presentades pel Grup municipal Esquerra Republicana de
Catalunya relatives a les Ordenances Fiscals pel 2016, que en síntesi són les
següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA

…/…

69

DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm.1 IBI Article 6 (Exempcions) proposa:
“Revisió de l’article 6.1.c) de forma que: s’estengui l’exempció a altres
confessions religioses a més de l’Església Catòlica.
Cal indicar que a l’article 62.1.c) 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
(endavant, TRLRHL), ja estableix una equiparació entre l’Església Catòlica i les
altres associacions confessionals no catòliques, i això ja ha estat així en els
supòsits concrets de la “Federació de Entitats Religioses Evangéliques
d’Espanya”, de la “Federació de Comunitats Israelites d’Espanya” i de la “Comisió
Islàmica d’Espanya”, mitjançant les lleis 24/1992, 25/1992
i 26/1992,
respectivament, totes elles de 10 novembre 1992. I així mateix, ho recull l’art. 6.1.c)
d’aquesta Ordenança.
En conclusió, tota vegada que la regulació estatal i, l’Ordenança Fiscal
Municipal, ja preveuen l’exempció a les altres confessions religioses, és el
motiu pel qual es proposa la no estimació de la present al·legació.

L’al·legació núm. 2 IBI Article 7 (Bonificacions) proposa:
-

Increment de la bonificació de la quota per a família nombrosa, amb
ingressos per unitat inferiors a 32.000.- Euros anuals, de forma que s’apliqui
a les famílies de 3 fills el 40%, de 4 fills el 50%, de 5 fills el 60% i de 6 fills o
més fills el 70%.

La regulació actual de la bonificació d’IBI de l’ordenança fiscal 1.01 reguladora de
l’IBI, pel que fa als subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa no contempla cap limitació pels ingressos de la família nombrosa, però sí
existeix una limitació a l’hora de concedir la bonificació referida al valor cadastral de
l’immoble, que està assenyalat amb 72.600 €.
Respecte als percentatges de bonificació, la proposta de modificació d’aquesta
bonificació, aprovada, amb caràcter provisional per al 2016, pel Ple Municipal, en
sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015, ja va contemplar un augment del
percentatges de bonificació del 10%. No obstant, es proposa acceptar un nou
increment d’un altre 10 %, és a dir, realitzar un increment del 20% en cada tram en
funció del número de fills i dels fills amb condició legal de discapacitat.
La regulació de les bonificacions potestatives de l’IBI està prevista a l’article 74 del
TRLRHL i forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que dins els límits
establerts en aquesta normativa legal d’aplicació, pot establir la pressió fiscal que
sigui més convenient als interessos del municipi.
-

Subvenció del 45% de la quota per a famílies amb ingressos per unitat
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inferior a 18.000 Euros anuals.
-

Subvenció del 90% de la quota per a unitats de convivència formades per
vídues, vidus i pensionistes amb ingressos inferiors a 10.000 euros anuals,
si es viu sol i 14.000 si hi viuen dues o més persones.

La present al·legació fa referència a la implantació d’una subvenció o proposta de
modificació de les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica”, i no fa referència a al·legacions al
text de l’ordenança fiscal.
La creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de regulació
en les OOFF, sinó que ha 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.
A més, cal dir que els llindars proposats a les presents al·legacions són inferiors a
les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a persones amb
escassa capacitat econòmica”.
-

Bonificació de fins el 95% de la quota als immobles on es desenvolupin
activitats econòmiques d’especial interès, o d’utilitat municipal per
circumstàncies culturals històriques o artístiques, socials, de foment de
l’ocupació i d’interès ciutadà, de forma que totes les entitats en gaudeixin.

La proposta d’ordenances fiscals pel 2016 ja preveu la incorporació de determinats
supòsits de la bonificació potestativa regulada a l’article 74.2 quàrter del TRLRHL.
-

Bonificació als subjectes que s’instal·lin energia solar o altres energies
renovables sempre que no sigui per causa de compliment obligat de la
legislació aplicable, del 50% els 5 primers anys, i el 25% del 5è al 10è any.

Pel que fa a aquesta proposta d’una nova bonificació, es pot indicar que el seu
contingut està previst a l’art. 74, apartat 5è. del TRLRHL, que regula les
anomenades ”Bonificacions potestatives”.
L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL. forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió fiscal
que sigui més convenient als interessos municipals.
-

En el supòsit de que la llei corresponent, no permetés aplicar alguna
d’aquestes bonificacions, s’establirà un sistema de subvencions equivalent.

Tal com hem indicat, la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha seguir-se el procediment previst a la
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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. A més, cal dir que els llindars proposats a les presents al·legacions són
inferiors a les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica”.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa:
- Estimar en part la primera al·legació relativa a les famílies nombroses, i, per
tant, en l’acord d’aprovació definitiva del Ple, cal incorporar la nova redacció
de l’apartat 3 de l’article 7 pel 2016, que s’assenyala a continuació.
- Desestimar la resta de les presents al·legacions pels motius assenyalats,
sense perjudici que, en els supòsits de medi ambient, es pugui crear una
comissió d’estudi d’aquest tema medi ambiental, durant l’exercici 2016, per a
l’anàlisi i estudi de modificacions per a les Ordenances del 2017. Igualment,
sense perjudici, en els supòsits de propostes de subvencions, que es puguin
fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
Incorporació de la modificació de l’apartat 3 de l’article 7 d’aquesta
Ordenança:
Bonificacions
ARTICLE 7
(...)
3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els
subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i
estiguin empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles
que constitueixin el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral
sigui inferior a 72.600 euros i en els percentatges següents:
- Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40
per cent de la quota.
- Amb 4 fills, ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50
per cent de la quota.
- Amb 5 fills, ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60
per cent de la quota.
- Amb 6 fills o més, ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el
70 per cent de la quota.
Anualment l’Ajuntament reconeixerà aquesta bonificació a aquelles famílies
que tinguin el títol de família nombrosa, emès pel Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, vigent a la data de meritació de
l’impost, sempre que els contribuents mantinguin la seva condició.

L’al·legació núm. 3 IBI Article 10 (Quota i tipus de gravamen), proposa:
-

No actualitzar segons l’IPC el valor cadastral i la quota íntegra de l’IBI
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A la proposta de modificació de diverses ordenances fiscals pel l’exercici 2016
aprovada provisional pel Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de
novembre de 2015, no hi ha cap proposta d’actualització del valor cadastral o de la
quota íntegra per aplicació del concepte de l’IPC en l’IBI.

-

Es proposa reduir el tipus en un 2% pel 2016 al 0.820 la Urbana i 0,42 la
rústica.

-

Incrementar el 25% el tipus de gravamen especial pel 2016 (segons taules
proposades) fins el 1,048.

L’aprovació provisional de l’Ordenança de l’IBI de 2016 ja incorpora l’establiment
del tipus diferenciat per usos (no es modifica el tipus de gravamen general), segons
la normativa cadastral de valoració de les construccions, concretament es proposa
un tipus del 0,9637% que representa un 15% d’augment respecte al tipus general,
que continua fixat en el 0,838%.
Cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, així com l’establiment del tipus
impositius del mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, es desenvolupa d’acord amb el principi constitucional de
l’autonomia financera d’aquestes entitats locals.
L’exercici d’aquestes potestats forma part de l’activitat discrecional de
l’Administració que, dins els límits establerts a l’article 72 del TRLRHL, pot establir
la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
L’actual situació de les finances municipals i les mesures d’austeritat que estant
regint justifiquen les raons d’interès públic que fonamenten la decisió de no rebaixar
el tipus impositiu de l’IBI, i, en aquest sentit, així es recull a la previsió d’ingressos
municipals que es recullen al projecte de pressupostos de l’ajuntament per l’exercici
2016.

En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar el
present grup d’al·legacions.

L’al·legació núm. 4 IBI Article 11 (Habitatges desocupats), proposa:
-

Establir un recàrrec del 100% sobre la quota líquida dels bens immobles
d’ús residencial que es trobin desocupats al menys durant un any.

Podem indicar que l’article 72.4 del TRLRHL estableix la possibilitat d’un recàrrec
per immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent. En
aquest sentit, la jurisprudència ha establert la necessitat d’un desenvolupament
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reglamentari a nivell estatal.
Es pot indicar que l’Ajuntament fa actuacions encaminades a la intermediació, a
través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, entre entitats bancàries i persones
afectades.
En conclusió, tota vegada que per a l’aplicació d’aquest recàrrec és necessari
el seu desenvolupament reglamentari estatal, és el motiu pel qual es proposa
no estimar la present al·legació.

II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.05 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

L’al·legació núm. 5 IVTM Article 6 (Exempcions i bonificacions), proposa:
-

Incrementar la bonificació de l’actual 75% al 95% de la quota de l’impost els
vehicles elèctrics.

L’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la dels seus percentatges, forma
part de l’activitat discrecional de l’Administració, però sempre dins dels limitis
establerts a la normativa legal d’aplicació.
La bonificació de referència està prevista a l’article 95.6 del TRLHL, on s’estableix
que les ordenances fiscals podran regular, sobre la quota de l’impost, “a) Una
bonificació de fins al 75 per cent en funció de la classe de carburant que consumeixi
el vehicle, pel que fa a la incidència de la combustió d’aquest carburant en el medi
ambient. b) Una bonificació de fins al 75 per cent en funció de les característiques
dels motors dels vehicles i la seva incidència en el medi ambient“. I per tant,
l’Ajuntament no pot aprovar un percentatge de bonificació superior al 75 %.
En conclusió, tota vegada que la llei no permet superar el percentatge del 75
% de bonificació, és el motiu pel qual es proposa no estimar la present
al·legació.

-

Mantenir la bonificació proposada del 75% de la quota de l’impost els
vehicles bimodals (híbrids) i els que utilitzin derivats d’olis vegetals, gas
natural, metanol, hidrògen o gas liquat de petroli.

A la proposta de modificació de diverses ordenances fiscals pel l’exercici 2016
aprovada provisional pel Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de
novembre de 2015, no es proposa la modificació d’aquesta bonificació i per tant, ja
es manté la seva regulació vigent, que recull aquesta bonificació per aquests
supòsits i percentatges.
En conclusió, tota vegada que l’Ordenança ja recull aquesta bonificació és el
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motiu pel qual es proposa no estimar la present al·legació, sense perjudici
que es pugui crear una comissió d’estudi de temes relatius al medi ambient,
durant l’exercici 2016, per a l’anàlisi i estudi de modificacions per a les
Ordenances del 2017.
VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Fco. Javier Martín Hermosín del Grup
municipal del Partit Popular de Catalunya relatives a les Ordenances Fiscals pel
2016, que en síntesi són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm. 1, proposa:
- Afegir un nou apartat a l’art. 6 sobre exempcions: “Els immobles en els quals sigui
d’aplicació l’exempció en virtut de convenis
Aquesta regulació, a l’estar prevista a l’article 62.1.e) 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 (en endavant TRLRHL), és de directa aplicació.
En conclusió, tota vegada que aquesta exempció proposada ja es regulada a
la Llei i, per tant, és de directa aplicació, és el motiu pel qual es proposa no
estimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 2, proposa:
- Afegir una bonificació: “Tindran una bonificació del 100 % sobre la quota íntegra
de l’impost sobre l’habitatge habitual, els subjectes passius que es trobin en situació
d’aturat de llarga duració i tots els membres de la família, cònjuge, i fills que
convisquin en la unitat familiar es trobin en situació d’atur i sense subsidi per
desocupació.”. La bonificació s’hauria de realitzar mitjançant sol·licitud prèvia.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació. Sense perjudici que es puguin fer altres
actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
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L’al·legació núm. 3, proposa:
- Modificació sobre l’art. 7.3 en els percentatges de les bonificacions.
Tindran dret a una bonificació sobre la quota
passius que ostentin la condició de titulars
empadronats en aquest municipi, respecte
constitueixen el domicili habitual, sempre i quan
a 95.000 € i en els percentatges següents:
-

Fins 3 fills
quota
Amb 4 fills
quota
Amb 5 fills
quota
Amb 6 fills
quota

íntegra de l’impost els subjectes
de família nombrosa i estiguin
a aquells béns immobles que
el seu valor cadastral sigui inferior

o 2 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 50% de la
o 3 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 60 % de la
o 4 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 80 % de la
o 5 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 90 % de la

La proposta de modificació d’aquesta bonificació aprovada, amb caràcter
provisional per al 2016, pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 5 de novembre
de 2015, ja contempla un augment del 10 % del percentatge de bonificació. A més.
cal especificar que en l’aprovació definitiva, fins i tot, es preveu un altre increment
(d’un altre 10 %) del percentatge de bonificació, resultant, per tant, un increment del
20 % a cada tram de l’esmentada bonificació.
La regulació de les bonificacions potestatives de l’IBI està prevista a l’article 74 del
TRLRHL i forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que dins els límits
establerts en aquesta normativa legal d’aplicació pot establir la pressió fiscal que
sigui més convenient als interessos del municipi.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa no estimar la
present al·legació.

L’al·legació núm. 4, proposa:
- Establir la mateixa bonificació recollida a l’art. 7.3 per famílies que ostentin la
condició de monoparentals amb un 20% de bonificació mínima i posteriorment les
recollides a l’al·legació 3.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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 qualssevol cas, cal aclarir que les ajudes a les famílies monoparentals estan
incloses en les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica”,
La creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de regulació
en les OOFF, sinó que ha 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació. Sense perjudici que l’Ajuntament de
l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa capacitat econòmica als
que es poden acollir les famílies monoparentals.

L’al·legació núm. 5, proposa:
- Aplicació sobre l’art. 7.
Proposem subvencionar un mínim del 25% de la quota tributaria de l’IBI durant dos
anys a aquells béns destinats a habitatge habitual en els que s’hagin realitzat
millores a l’habitatge per augmentar la qualificació d’eficiència energètica, i
aquestes s’hagin realitzat a través d’empreses radicades en la Ciutat de l’Hospitalet
com subjectes passius de l’IAE.
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha 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.
L’al·legació núm. 6, proposa:
- Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost pels béns
immobles destinats a habitatges en els que s’hagin instal·lat sistemes per
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per autoconsum.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per la
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de les corresponent
homologació de l’administració competent. La resta d’aspectes substantius i formals
d’aquesta bonificació s’especificarà en l’ordenança fiscal.
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Pel que fa a aquesta proposta d’una nova bonificació, es pot indicar que el seu
contingut està previst a l’art. 74, apartat 5è. del TRLRHL, que regula les
anomenades ”Bonificacions potestatives”.
Aquesta bonificació no figura a l’acord de Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de
2015, d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals pel 2016.
L’establiment de les bonificacions potestatives als impostos municipals que es
contemplen al TRLRHL forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que
dins els límits establerts en la normativa legal d’aplicació pot establir la pressió fiscal
que sigui més convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació, sense perjudici que es pugui crear una comissió d’estudi
de temes relatius al medi ambient, durant l’exercici 2016, per a l’anàlisi i
estudi de modificacions per a les Ordenances del 2017.

L’al·legació núm. 7, proposa:
- Modificar l’apartat 3 de l’art. 10. Proposem que la modificació del tipus de
gravamen actual en els béns de naturalesa urbana baixi de manera general un 2%
fins aconseguir arribar una baixada mínima d’un 8%b en els pròxims 4 anys.
La reclamació presentada es refereix al tipus de gravamen general de l’IBI que no
s’ha modificat en l’acord adoptat pel Ple d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2016, celebrat el dia 5 de novembre
de 2015, d’aprovació provisional de la modificació.
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, proposa:
- Subvencionar un mínim del 50% de la quota tributaria de l’IBI que recaigui sobre
els subjectes passius titulars d’establiments comercials afectats per obres a la via
pública quan aquestes limitin el pas de persones o vehicles durant un període
superior als 20 dies.
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha 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.
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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.

L’al·legació núm. 9, proposa:
- Una bonificació del 50% de l’IBI durant el primer any a favor dels immobles que es
destinin a noves activitats comercials i un 90% durant el primer any, si contracta un
treballador durant un mínim de 6 mesos en el començament de l’activitat.
En immobles de lloguer que aquesta bonificació pugui ser aplicable si l’arrendatari
compleix les condicions anteriors i a més a més rebi una reducció sobre el preu del
lloguer equivalent a l’import bonificat.

Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

Les al·legacions núms. 10 i 11, proposen:
- (10) Establir subvencions en la quota de l’impost als propietaris d’habitatges que
estan buides i que les posin a disposició de qualssevol de les bosses públiques de
lloguer.
- (11) Es proposa una subvenció del 100% de la quota tributaria de béns immobles
per propietaris o arrendadors d’habitatges afectats per aluminosis.
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha 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. Sense perjudici que es puguin fer
altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
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Les al·legacions núms. 12 i 13, proposen:
- (12) L’eliminació de l’art. 11 de l’ordenança en relació al recàrrec del 50% en la
quota líquida dels béns immobles d’ús residencial que es trobin permanentment
desocupats quan es compleixin les condicions que es determinin
reglamentàriament.
- (13) Convé insistir que en el seu defecte, l’art. 11 de l’esmentat càrrec únicament
serà aplicable una vegada establerta una norma reglamentaria que reguli les
condicions que hauran de concórrer per què un immoble d’ús residencial pugui
considerar-se com desocupat amb caràcter permanent.
Podem indicar que l’article 72.4 del TRLRHL estableix la possibilitat d’un recàrrec
per immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent. En
aquest sentit, la jurisprudència ha establert la necessitat d’un desenvolupament
reglamentari a nivell estatal.
Es pot indicar que l’Ajuntament fa actuacions encaminades a la intermediació, a
través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, entre entitats bancàries i persones
afectades.
En conclusió, tota vegada que per a l’aplicació d’aquest recàrrec és necessari
el seu desenvolupament reglamentari estatal, és el motiu pel qual es proposa
no estimar el present grup d’al·legacions.

II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.02 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
L’al·legació núm. 14, proposa:
- Manteniment de l’actual art. 4.3 de les ordenances en el seu actual redactat
L’article 4.3 de l’Ordenança 1.2, en el seu redactat vigent a l’exercici 2015, regula la
bonificació, de potestativa aplicació per part de l’Ajuntament, aplicable als subjectes
passius que incrementin la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte
indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.
En la redacció de l’article, aprovat provisionalment pel Ple Municipal, en data 5 de
novembre de 2015, s’ha eliminat aquesta bonificació i en el seu lloc s’ha inclòs la
bonificació a favor dels subjectes passius que desenvolupin activitats econòmiques
que es declarin d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies culturals o
històric artístiques.
Tota vegada que es va produir un error a l’hora de formular la proposta de
modificació de l’article, ja que no s’havia d’excloure la bonificació regulada pel 2015,
si no que s’havia d’incloure pel el 2016 la nova bonificació com un nou apartat 4 de
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l’article 4, cal esmenar els continguts corresponents.
En conclusió, tota vegada que l’Ordenança ja recull aquesta bonificació i que
la seva eliminació en el contingut que figura a l’acord aprovat provisionalment
s’ha produït per error, és el motiu pel qual es proposa estimar la present
al·legació, i, per tant, en l’acord d’aprovació definitiva pel Ple cal fer l’esmena
de l’apartat 3 de l’article 4, així com la inclusió d’un nou apartat 4, amb la
següent redacció pel 2016:
“Bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
(...)
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, gaudiran d’una bonificació de la quota tributària del període
impositiu corresponent els subjectes passius que tributin per quota municipal
i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors/res amb
contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el
municipi, d’acord amb la següent gradació:
Increment de la
mitjana de la plantilla

Percentatge
de bonificació

Entre 1 i 3 persones
Entre 4 i 6 persones
Més de 6 persones

20 per cent
30 per cent
50 per cent

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del
període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior
a aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre
de treballadors/res amb contracte indefinit existent en cada període pels dies
que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de
duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents
especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de
les plantilles de l’any base es realitza atenent a la situació conjunta de les
empreses afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de
treballadors/res que ja formaven part de l’empresa a centres situats en el
municipi.
c) Quan es tracti de treballadors/res a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells/elles en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
d) Les persones contractades hauran d’estar domiciliades a l’Hospitalet de
Llobregat.
La quantia de la bonificació no podrà ser superior a l’import resultant de
multiplicar el nombre de treballadors/es d’increment per 1.000,00 euros.
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Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer semestre de l’any
en el qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. La
resolució de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària
bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
4. D’acord amb el que disposa l’article 88.2.e) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota tributària
del període impositiu corresponent, a favor dels subjectes passius que
tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies
culturals o històric artístiques que justifiquin aquesta declaració. Aquesta
bonificació s’aplicarà únicament durant els cinc primers períodes impositius
d’exercici d’activitat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat o durant els 3
anys d’exercici de l’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu que estigués exempt per inici de desenvolupament de l’activitat.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès municipal al Ple de la
Corporació, i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb el/els informe/s
favorables emès/os pel/s Departament/s competent/s.
L’acord tindrà efectes en l’exercici de la data de la sol·licitud i serà vigent
mentre es mantinguin les mateixes circumstàncies.
La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada per el coeficient establert a l’article 86 de l’esmentat R. D.
Legislatiu 2/2004 i modificada, en el seu cas, pel coeficient establert a l’article
87 del mateix text legal.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions i/o reduccions a que es refereixen els paràgrafs anteriors
d’aquest article.”

L’al·legació núm. 15, proposa:
- Modificar l’apartat 2.b) de l’article 4, en el sentit d’incrementar els percentatges de
la reducció de la quota de l’Impost, quan es realitzen obres a la via pública que
afectin als locals on s’exerceixen activitats.
L’apartat 2.b) de l’article 4 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa
modificar) no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 5 de novembre de
2015, d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a
2016.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
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L’al·legació núm. 16, proposa:
- Incorporar la bonificació proposada del 95 % de la quota de l’IAE destinada a
persones o empreses que realitzin determinades activitats culturals en l’Ámbit del
Districte Cultural de l’Hospitalet de Llobregat, així com per activitats de l’àmbit
sanitari.
Com indica el propi al·legant, l’acord del Ple de 5 de novembre de 2015,
d’aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals pels 2016, ja
preveu la incorporació de determinats supòsits de la bonificació potestativa
regulada a l’article 88.2.e) del TRLRHL
Pel que fa a la menció de les activitats de l’àmbit sanitari, l’esmentat article 88.2.e)
del TRLRHL no estableix concretament les circumstàncies sanitàries.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats i, atenent que l’acord
d’aprovació provisional ja recull determinats supòsits, és el motiu pel qual es
proposa no estimar la present al·legació.

L’al·legació núm. 17, sol·licita:
- Una bonificació del 50 % de la quota corresponent per als subjectes passius que
utilitzen o produeixen energia a partir d’instal·lacions per l’aprofitament d’energies
renovables o sistemes de cogeneració.
Pel que fa a aquesta proposta d’una nova bonificació, es pot indicar que el seu
contingut està previst a l’art. 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), que regula les anomenades bonificacions potestatives.
Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, dins, com indiquem, dels límits establerts
en la normativa legal d’aplicació.
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa no estimar aquesta
al·legació, sense perjudici que es pugui crear una comissió d’estudi de temes
relatius al medi ambient, durant l’exercici 2016 per a l’anàlisi i estudi de
modificacions per a les Ordenances del 2017.

L’al·legació núm. 18, proposa:
- Una bonificació del 50 % de la quota per als subjectes passius que tributen per
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quota municipal i tinguin una renda o rendiment net de l’activitat econòmica
negatius.
Pel que fa a aquesta proposta d’una nova bonificació, es pot indicar que el seu
contingut està previst a l’art. 88.2.d) del TRLRHL, que regula les anomenades
bonificacions potestatives.
Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, dins, com indiquem, dels límits establerts
en la normativa legal d’aplicació.
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa desestimar aquesta
al·legació.

III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.03
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
L’al·legació núm. 19, proposa:
- Una disminució de la base imposable d’aquest impost, així com una rebaixa
considerable dels seus tipus impositiu doncs no podem oblidar el caràcter facultatiu
del present impost, perquè ja es tributa en l’Impost sobre la renda l’increment del
patrimoni corresponent a transmissions de caràcter onerós i en l’Impost de
Successions a Catalunya l’increment de patrimoni corresponent a les transmissions
mortis causa.
La modificació de la base imposable, a través, dels percentatges que s’apliquen al
valor cadastral del sòl, i, el tipus impositius de l’mpost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana no figura a l’acord de Ple de l’ajuntament, de 5
de novembre de 2015 d’aprovació provisional de la modificació de les OOFF de
2016.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.
L’al·legació núm. 20, proposa:
- Reescriure l’art. 3.2 (actes no subjectes) per tal d’aclarir i afegir els temes
necessaris i eliminar possibles contradiccions normatives, referents als beneficis
fiscals regulats pels cònjuges i els fills en casos d’aportació o restitució de béns de
la comunitat conjugal, nul·litat, separació o divorci matrimonial.

La reclamació presentada es refereix a l’apartat 2 de l’art. 3 d’aquesta Ordenança
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Fiscal (precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016. De tota manera, cal indicar que l’Ordenança
fiscal recull l’exacte literalitat del TRLRHL.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat, i
atès que el text de l’ordenança fiscal recull la mateixa redacció de la Llei, és el
motiu pel qual es proposa no estimar la present al·legació.

L’al·legació núm. 21, proposa:
- Que s’eximeixi del pagament de l’impost a les persones majors de 65 anys que
venguin el seu habitatge habitual a una entitat crèdit a canvi de l’obtenció d’una
renda vitalícia.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

Les al·legacions núms. 22, 23, 24 i 25, proposen:
En relació a l’art. 5 d’aquesta ordenança:
- (22) Que s’ampliï la bonificació prevista a l’art. 5 també als ascendents.
- (23) Una bonificació del 50% en els percentatges proposats per la modificació de
l’art. 5 sobre la quota íntegra de l’impost en les transmissions mortis causa a favor
de cònjuges, descendents i ascendents en el cas de que el bé transmès a títol
lucratiu no sigui habitatge habitual.
- (24) Eliminar el nou redactat de l’art. 5 como cinquè requisit per obtenir la
bonificació la limitació o condicionant de mantenir l’habitatge per un període de
quatre anys.
- (25) Una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost per cònjuges,
descendents o ascendents en el cas de transmissions mortis causa a efectes
d’activitats empresarials o professionals exercides a títol individual
Pel que fa a aquestes propostes de modificacions referides a la bonificació regulada
a l’art. 5, cal indicar que està prevista aquesta bonificació a l’apartat 4 de l’article
108 del TRLRHL, que regula les anomenades bonificacions potestatives.
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Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, dins, com indiquem, dels límits establerts
en la normativa legal d’aplicació.
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa desestimar aquesta
al·legació.

L’al·legació núm. 26, proposa:
- Una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’impost a les persones que
estiguin a l’atur i no percebin cap ingrés i que hagin realitzat l’operació per la
impossibilitat d’atendre els pagaments.

Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 27, proposa:
- Una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l’impost a les persones que
treballin o hagin treballat com empresaris individuals o administradors de societats,
les quals hagin de realitzar l’operació de venta del seu habitatge habitual per
liquidar deutes per obligacions contretes en la seva activitat professional o
empresarial.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 28, proposa:
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- La modificació de la condició segona i la supressió de la condició segona i quarta
de l’article 5.
VALOR DEL SOL
Entre 0 i 40.000
Entre 40.000 i 60.000
Més de 60.000

PERCENTATGE BONIFICACIÓ
95
85
75

Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla l’article 108.4 del TRLRHL,
forma part de l’activitat discrecional de l’Administració, dins, com indiquem, dels
límits establerts en la normativa legal d’aplicació.
De tota manera, en la proposta de modificació que figura a l’acord d’aprovació
provisional, adoptat pel Ple Municipal en data 5 de novembre de 2015, s’ha
establert també un escalat amb els mateixos percentatges de bonificació, només
amb una única diferència en els trams del valor cadastral del sòl (entre 0 i 30.000 el
95 % de bonificació, entre 30.000.01 i 50.000 el 85 % de bonificació i més de
50.000 el 75 % de bonificació).
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, i, pels motius exposats, es proposa no
estimar aquesta al·legació.

L’al·legació núm. 29, proposa:
- Que l’art. 5 estableix una bonificació del 95% sobre la quota íntegra de l’impost en
les transmissions mortis causa a favor de cònjuge i descendents quan el valor del
sòl de l’habitatge habitual no sigui superior a 60.000 €. Es proposa que desaparegui
aquesta limitació i que la desgravació afecti al 95% de la quota íntegra de l’impost
en tots els casos d’habitatge habitual amb independència del valor del sol.
L’acord de Ple de l’ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional
de la modificació de les OOFF de 2016, va modificar les condicions primera i
segona de l’esmentada bonificació de l’article 5, i, per error de transcripció, no es va
eliminar la limitació, objecte d’aquesta al·legació, establerta en el paràgraf primer de
l’article, per tant, cal modificar la redacció d’aquest paràgraf primer.
En conclusió, el fet que s’hagi produït un error en l’acord aprovat
provisionalment, és el motiu pel qual es proposa estimar parcialment la
present al·legació, i, per tant, en l’acord d’aprovació definitiva pel Ple cal fer
l’esmena del paràgraf primer de l’article 5, amb la següent redacció pel 2016:
“Les transmissions de la propietat i la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatiu de domini pel que fa a l’habitatge habitual, realitzades a
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títol lucratiu a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats en
primer grau, gaudeixen d’una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost”

L’al·legació núm. 30, proposa:
- La modificació de l’art. 8 amb l’objecte de reduir en un 10% els percentatges a
aplicar al valor del terreny en funció dels anys en el transcurs dels quals hagi s’hagi
produït l’increment de valor.
La modificació de la base imposable, a través, dels percentatges que s’apliquen al
valor cadastral del sòl, no figura a l’acord de Ple de l’ajuntament, de 5 de novembre
de 2015, d’aprovació provisional de la modificació de les OOFF de 2016.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.

L’al·legació núm. 31, proposa:
- La modificació a l’art. 8 amb l’objecte de reduir en un 20% el percentatge a aplicar
sobre el valor del terreny quan el període en el qual hagi s’hagi produït l’increment
de valor sigui inferior a l’any. Així mateix la modificació de l’art. 9 per ajustar el
càlcul anual aplicable a terrenys amb increments de valor inferiors a l’any.
La modificació de la base imposable, a través, dels percentatges que s’apliquen al
valor cadastral del sòl, no figura a l’acord de Ple de l’ajuntament de 5 de novembre
de 2015 d’aprovació provisional de la modificació de les OOFF de 2016.
De tota manera, cal indicar que l’article 107.4 del TRLRHL estableix que només es
consideraran els anys complerts.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.

L’al·legació núm. 32, proposa:
- La modificació de l’art. 11.2 per incorporar el fraccionament del primer any
L’article 107.4 del TRLRHL estableix que només es consideraran els anys
complerts, per tant, no hi la possibilitat de fraccionament del primer any.
En conclusió, tota vegada que la Llei no permet realitzar el fraccionament
sol·licitat, és el motiu pel qual es proposa no estimar la present al·legació.

IV.

AL·LEGACIONS

REFERENTS

A

L’ORDENANÇA

FISCAL

1.04
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REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES
L’al·legació núm. 33, proposa:
- Modificar l’article 3.e per que la instal·lació o canvi de rètol exterior en els
establiments comercials no es consideri una obra subjecte a aquest impost.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 34, proposa:
- Modificar l’article 4 amb l’objecte d’incloure una bonificació del 95 % de la quota
per a les construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les
inversions privades en infraestructures.
Pel que fa a aquesta proposta d’una nova bonificació, es pot indicar que el seu
contingut està previst a l’art. 103.2.c) del TRLRHL, que regula les anomenades
bonificacions potestatives, si bé s’estableix que el percentatge màxim de bonificació
és el 50 %.
Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, dins, com indiquem, dels límits establerts
en la normativa legal d’aplicació.
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, si bé, el percentatge màxim previst a la Llei és
només del 50 %, motius pels quals es proposa no estimar aquesta al·legació.

L’al·legació núm. 35, proposa:
- La inclusió d’una bonificació del 50 % en favor de les construccions, instal·lacions i
obres de reforma i/o rehabilitació d’immobles d’ús residencial per aquelles vivendes
de més de 30 anys des de la primera cèdula d’habitabilitat.
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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
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dels tractats internacionals.
En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 36, proposa:
- L’aplicació d’una subvenció entre el 25 % i el 95 % de la quota de l’impost a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que es realitzen en locals comercials i
altres espais en els que es desenvolupen activitats econòmiques que comportin la
creació de nous llocs de treball per a joves, dones o aturats de llarga durada.
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats 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.

L’al·legació núm. 37, proposa:
- Respecte a l’art. 8 una reducció del tipus de gravamen del 4 % al 3,25 %.
L’article 8 d’aquesta ordenança fiscal (precepte que es proposa modificar) no forma
part de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació
provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a 2016.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.05 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:

L’al·legació núm. 38, proposa:
-

Reducció de l’IVTM de manera significativa fins un 15%

La reclamació presentada es refereix a l’art. 3 d’aquesta Ordenança Fiscal
(precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
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l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
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. 39, proposa:
-

La modificació de l’article 6 (bonificacions) amb la inclusió d’una bonificació
del 40% de la quota de l’Impost pels ciclomotors que passin la Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV) justificativa anualment.

En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 40, proposa:
-

Aplicar una subvenció de fins el 90% de la quota de l’Impost a les famílies
nombroses a partir de 3 fills, sempre que el vehicle tingui una capacitat igual
o superior a cinc places i per tant cobreixi les seves necessitats de mobilitat.

Cal assenyalar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats 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. Sense perjudici que es puguin fer
altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.

L’al·legació núm. 41, proposa:
-

Modificar l’article 8 amb l’objectiu que l’Ajuntament tingui l’obligació
d’informar per escrit als contribuents sobre la necessitat de comunicar a la
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Prefectura Provincial de Trànsit el trasllat de domicili a un altre municipi, el
trasllat de vehicle a l’estranger, la seva transferència, el seu desballestament
o sinistre total i el robatori del vehicle.

La reclamació presentada es refereix a l’art. 8 d’aquesta Ordenança Fiscal
(precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

Les al·legacions núms. 42 i 43, proposen:
- (42) Una reflexió profunda sobre l’establiment de la quota de manera que es pugui
considerar i donar prioritat al factor de les emissions CO2 i al consum de carburant,
en lloc de la potencia i la classe de vehicle tal i com s’estableix actualment en
l’Ordenança. Aquesta mesura implicaria beneficis fiscals als vehicles més eficients
energèticament en lloc de pagar en funció únicament de la potencia fiscal, donant
prioritat a l’eficiència energètica, factor que actualment també es condicionant pel el
subjecte passiu.
Es proposa una modificació de l’article 6 per atorgar una bonificació del 50% sobre
la quota de l’Impost que recau sobre els titulars de turismes amb emissions CO2
fins 100gr/km.

- (43) Una modificació de l’article 6 per atorgar una bonificació del 35% sobre la
quota de l’Impost que recau sobre els titulars de turismes amb emissions CO2 des
de 101gr/km fins 120/gr/km.

Quan a la primera part de l’al·legació 42, s’ha d’indicar que els paràmetres pel
càlcul de la quota (potència i classe de vehicle) venen establerts a la Llei.
Pel que fa a aquestes propostes de modificacions de bonificació, es pot indicar que
el seu contingut està previst a l’art. 95.6 del TRLRHL, que regula les anomenades
bonificacions potestatives.
Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, dins, com indiquem, dels límits establerts
en la normativa legal d’aplicació.
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa no estimar aquesta
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al·legació, sense perjudici que es pugui crear una comissió d’estudi de temes
relatius al medi ambient, durant l’exercici 2016 per a l’anàlisi i estudi de
modificacions per a les Ordenances del 2017.

L’al·legació núm. 44, proposa:
- Aplicar una subvenció del 75% de la quota de l’Impost pels ciclomotors que
passen la ’Inspecció Técnica de Vehicles (ITV), que acostumen a ser propietat de
persones joves de menys o igual a 30 anys i sempre i quan es compleixin els nivells
de soroll vigents.
Cal esmentar que la creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és
objecte de regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el capítol 1 del títol 3 del Reglament d’obres, activitats 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.

VI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.01
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS

L’al·legació núm. 45, proposa:
-

Que l’article 8 d’aquesta ordenança en el seu punt quatre passi a ser
exempció en lloc de bonificació.

La reclamació presentada es refereix a l’apartat 4 de l’art. 8 d’aquesta Ordenança
Fiscal (precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.

En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

VII.

AL·LEGACIONS

REFERENTS

A

L’ORDENANÇA

FISCAL

2.02
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REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE PLAQUES I ALTRES
DISTINTIUS AUTORITZATS.
L’al·legació núm. 46, proposa:
-

Que es baixin les taxes d’aquesta ordenança un 1% respecte a les
proposades.

Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius
serveis. Així mateix, l’increment mig global del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any
2015 que s’ha proposat realitzar a determinades taxes pel 2016, és el resultat
d’aplicar el criteri d’actualitzar i avançar a una major cobertura dels costos dels
serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

VIII . AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.03
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL
COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES ACTIVITATS PROFESSIONALS
L’al·legació núm. 47, proposa:
-

A l’article 8 s’estableixen unes exempcions de la taxa de recollida
d’escombraries, no estan contemplades dins d’aquestes exempcions els
establiments de menys de 50 metres quadrats dedicats a cafès, bars,
restaurants, establiments d’hostaleria, establiments de venda a l’engròs i al
detall de comestibles i tallers de reparació de vehicles

Es sol·licita la inclusió de tots el tipus d’establiments de menys de 50 m2 sense
exclusió.
La reclamació presentada es refereix a l’art. 8 d’aquesta Ordenança Fiscal
(precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
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. 48, proposa:
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-

Que s’inclogui una bonificació del 50% de la quota tributària de la taxa de
recollida d’escombraries als comerciants afectats per obres en la via pública
la durada de les quals sigui superior a dos mesos, doncs les obres en la via
pública tenen una incidència directa en la facturació dels negocis.

En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

IX. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.04
REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
L’al·legació núm. 49, proposa:
-

La inclusió d’un nou article que reguli una sèrie d’exempcions i bonificacions
en el supòsits de nuclis familiars els ingressos dels quals estiguin per sota
del salari mínim interprofessional.

En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

X. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES I CONTENIDORS
DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER PROCEDIMENTS MECÀNICS I
DIPÒSIT
L’al·legació núm. 50, proposa:
-

Que s’eximeixi del pagament de la taxa en el supòsit que la grua no hagi
començat la marxa amb el vehicle enganxat.

En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
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expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació
dels tractats internacionals.
En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 51, proposa:
-

L’article 6.1B fixa les tarifes si el servei és en horari nocturn i dies festius, es
sol·licita que desaparegui i que es mantinguin les mateixes tarifes que en
horari diürn i dies laborables.

Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

XI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06
REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS
D’URBANISME
L’al·legació núm. 52, proposa:
-

Afegir un paràgraf a l’article 9 en el sentit de que s’apliqui la mateixa
bonificació per obres en finques catalogades en el PEPPA.

La reclamació presentada es refereix a l’art. 9 d’aquesta Ordenança Fiscal
(precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
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. 53, proposa:
-

Una reducció del 15% en les tarifes durant l’any 2016 en atenció a facilitar la
recuperació del sector de la construcció.
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Cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

XII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07
REGULADORA DE LA TAXA
PER ACTUACIONS SINGULARS DE LA
GUÀRDIA URBANA.
L’al·legació núm. 54, proposa:
-

L’article 6,3 estableix “Si per raons alienes al subjecte passiu no s’iniciés la
prestació del servei, aquest tindrà dret a la devolució del 80 per cent de la
quota ingressada” Per part del Grup del PP es considera excessiu que, si
no s’ha produït la prestació del servei, i no ha estat culpa del subjecte passiu
aquest només percebi el 80% de la quota i, per tant, es proposa que en
aquest supòsit s’aboni al subjecte passiu el 100% de la quota ingressada

La reclamació presentada es refereix a l’apartat 3 de l’art. 6 d’aquesta Ordenança
Fiscal (precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
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. 55, proposa:
-

Que els següents serveis s’equiparin al preu oficial de Barcelona previst a
les seves Ordenances fiscals per l’any 2015

Entenem que la present al·legació es refereix a les tarifes regulades a l’art. 5 de
l’Ordenança, en aquest cas. cal indicar que les tarifes de les taxes de referència
s’adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en
els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost
dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.
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XIII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA
L’al·legació núm. 56, proposa:
-

L’adició d’un nou paràgraf en l’article 7 que seria el següent: “En el supòsit
d’obres municipals de durada superior a 15 dies, es procedirà a la devolució
del pagament del gual durant el període que durin les obres en la calçada o
en la vorera del gual”

La reclamació presentada es refereix a l’article 7 d’aquesta Ordenança Fiscal
(precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
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. 57, proposa:
-

Dins de l’article 9.2.2, es proposa l’exempció de la taxa en el supòsit de
reserves d’estacionament permanent per a vehicles conduits per persones
amb discapacitat amb greus problemes de mobilitat.

En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 58, proposa:
-

En l’article 9.3 que s’especifiqui que els contenidors de recollida selectiva de
roba usada instal·lats per entitats socials sense ànim de lucre i que tinguin
per objecte la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió estiguin
exemptes de la taxa.

En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.
L’al·legació núm. 59, proposa:
-

La supressió de l’article 10

Aquest dipòsit previ està previst a l’art. 24.5 del TRLRHL.
En conclusió, tota vegada que està previst a la Llei, es proposa no estimar la
present reclamació.

XIV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES.
Les al·legacions núms. 60, 61 i 62 proposa:
-

(60) Ajustar les tarifes de la taxa als costos previstos, com es preceptiu en el
supòsits de les taxes, amb l’objectiu de justificar aquesta ordenança amb
absoluta claredat i transparència, tal i com estableixin els article 6 i 24 del
TRLRHL,i per tot això es sol·licita que es justifiquin les actuals tarifes i les
previstes per l’any 2016 en relació amb els costos del servei tant directes
com indirectes.

-

(61) L’article 7 apartat 1, fixa el cost de l’estacionament de vehicles en zones
blaves o de control horari i durada limitada: està situada en 1,55 €/hor.
Atenent els increments produïts els últims cinc anys, sempre per sobre del
IPC previst justificant-ho per una qüestió d’arrodoniment, el Grup municipal
del PP en l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa que aquest any disminueixi el
cost fins a 1,25 €/hora.

-

(62) L’article 7, apartat segon fixa el cost de l’estacionament de vehicles en
zona verda, no residents: està situada en el 2,05 €/hora. Des de el Grup
municipal del PP en l’Ajuntament de l’Hospitalet es proposa que aquest any
disminueixi el cost fins a 1,45 €/hora.

Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius
serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.
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XV. AL·LEGACIONS REFERENTS A 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.
L’al·legació núm.63 proposa:
- En allò referent a la distribució a mà de premsa gratuïta, es considera que s’ha de
potenciar als mitjans de comunicació locals i per això, es proposa l’exempció de la
taxa als mitjans de comunicació locals l’àmbit informatiu d’actuació preferent sigui la
ciutat de l’Hospitalet.
En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

XVI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
MUNICIPALS DE SALUT
L’al·legació núm. 64, proposa:
Es proposa que els serveis de podologia siguin gratuïts per tots aquells usuaris amb
ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.
Les tarifes regulades a l’ordenança fiscal 2.14 no contemplen cap servei de
podologia. Aquests serveis no són objecte de la taxa per la prestació dels serveis
municipals de salut, sinó dels preus públics dels serveis de salut, de manera que
s’entén que aquesta reclamació en realitat es presenta contra l’acord de la
Comissió de Competències delegades del Ple, de 5 de novembre de 2015, relatiu a
l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general reguladora dels preus
públics municipals, així com de diversos preus públics.
En conclusió, d’acord amb el motiu exposat, es proposa no estimar la present
al·legació.

XVII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS
MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER
L’EXERCICI DEL COMERÇ
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L’al·legació núm. 65 proposa:
- Reduir les tarifes entre un 20% i un 40% a favor dels comerciants que acreditin
una baixada d’ingressos de facturació mitjana en comparació amb els dos anys
anteriors entre un 30% i un 50% respectivament
En relació amb aquesta al·legació s’ha d’indicar que d’acord amb l’article 9.1
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.
L’al·legació núm.66 proposa:
- La modificació de l’article 7.1 en allò referit al canvi de titularitat. Es proposa
l’exempció total dels canvis de titularitat intervius i mortis causa quan la transmissió
s’efectuï entre familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat.
La reclamació presentada es refereix a l’apartat 1 de l’art. 7 d’aquesta Ordenança
Fiscal (precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
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. 67 proposa:
- Respecte a l’article 14 sobre recaptació es sol·licita que la quantitat de la taxa es
satisfaci trimestralment per aquells que no disposin de conveni.
La recaptació de l’esmentada taxa es gestiona segons criteris organitzatius dels
mercats.
En conclusió, d’acord amb el motiu exposat, es proposa desestimar la present
al·legació.

XVIII: AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.17
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI
PÚBLIC ALS ESTABLIMENT ADSCRITS ALS SERVEIS SOCIALS.
L’al·legació núm. 68 proposa:
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-

Modificar el redactat de l’article 6 amb el fi d’adequar el mateix a la
circumstància en el que es tributi per mòduls, ja que la quantitat declarada
per IVA no reflectirà la seva facturació real.

La reclamació presentada es refereix a l’art. 6 d’aquesta Ordenança Fiscal
(precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Miguel Garcia Valle, en la seva
condició de regidor i portaveu del Grup municipal de Ciutadans, partit de la
ciutadania relatives a les Ordenances Fiscals pel 2016, que en síntesi són les
següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm. 1, proposa:
-

La modificació de l’apartat 3 de l’article 10. Quota tipus de gravamen, que
passa a tenir el redactat següent: 3. El tipus de gravamen serà, amb
caràcter general, el 0,794 % als béns de naturalesa urbana i el 0,43 % per
als béns de naturalesa rústica.

La reclamació presentada es refereix al tipus de gravamen general de l’IBI que no
s’ha modificat en l’acord adoptat pel Ple d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2016, celebrat el dia 5 de novembre
de 2015, d’aprovació provisional de la modificació.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.04 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES:
L’al·legació núm. 2, proposa:
-

La modificació de l’apartat 1 de l’article 4 (Bonificacions), afegint el següent
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text: “(...) per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques
o de foment de l’ocupació que justifiquin tal declaració (...)”

-

La inclusió d’un nou subapartat identificat amb la lletra g); amb la següent
redacció:

g) Les obres d’adaptació i rehabilitació del local o establiment, abans de la seva
obertura i inici de les activitats sotmeses al règim de declaració prèvia i declaració
responsable catalogades en el Annexos D i E de la Ordenança d’Intervenció
conjunta d’Activitats i Espectacles Públics de l’Hospitalet de Llobregat.

Pel que fa a la primera proposta, cal indicar que, l’acord d’aprovació provisional de
modificació de les ordenances fiscals pel 2016 ja preveu la incorporació de
determinats supòsits de la bonificació potestativa regulada a l’article 103.2 del Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL).
Respecte a la segona proposta, 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, d’acord amb els motius exposats i, atenen a que l’acord
d’aprovació provisional ja recull determinats supòsits de la primera proposta
presentada, és el motiu pel qual es proposa no estimar les presents
al·legacions.

III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.01
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D’INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN ACTIVITATS I
INSTAL·LACIONS

L’al·legació núm. 3, proposa:
-

La modificació de l’article 8.2, amb la introducció d’un segon paràgraf amb el
següent redactat definitiu:

Així mateix, gaudiran en tot cas de la bonificació del 50% de les quotes relaciones
en el article 6 de la present Ordenança que es meritin com a conseqüència de l’inici
d’una activitat o canvi de titularitat de les activitats sotmeses al règim de declaració
prèvia i declaració responsable catalogades en els Annexos D i E de l’Ordenança
d’Intervenció Conjunta d’Activitats i Espectacles Públics de l’Hospitalet de Llobregat.
La mateixa bonificació s’aplicarà a les taxes que per a les activitats citades es
meritin per controls i informes tècnics.
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La reclamació presentada es refereix a l’apartat 2 de l’art. 8 d’aquesta Ordenança
Fiscal (precepte que es proposa modificar), no forma part de l’acord del Ple de
l’Ajuntament, de 5 de novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
de les ordenances fiscals per a 2016.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.18
REGULADORA DE LA TAXA PER
l’ ELABORACIÓ D’INFORMES
D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, DE REAGRUPAMENT
FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.
L’al·legació núm. 4, proposa:
-

La inclusió d’un nou article que estableixi l’exempció del pagament d’aquesta
taxa en el següent sentit:

ARTICLE (.....) Exempcions
Estaran exempts de l’abonament de les Quotes establertes en l’article 6 d’aquesta
Ordenança, aquells immigrants que es trobin en una de les següents situacions:
a) Que tots els membres de la família es trobin en situació d’atur, o
equiparable, per un temps superior a sis mesos previ a la sol·licitud dels
informes.
b) Que el conjunt de la família estiguin percebent uns ingressos en concepte de
salari o retribució per el seu treball igual o inferior al còmput anual del salari
mínim interprofessional

Aquesta Ordenança Fiscal no forma part de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de 5 de
novembre de 2015, d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per a 2016.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Jordi Monrós Ibañez, portaveu del
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Grup Polític de Convergència i Unió a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
relatives a les Ordenances Fiscals pel 2016, que en síntesi són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm. 1, proposa:
- Afegir les bonificacions previstes:
Increment d’un 10 % de la bonificació a la qual es poden acollir les famílies
nombroses, de manera que el seu redactat quedaria de la següent forma:
Fins a 3 fills, el 30% de la quota
Amb 4 fills, el 40% de la quota
Amb 5 fills, el 50% de la quota
Amb 6 fills o més, el 60% de la quota
Cal indicar que ja es va recollir aquest augment del 10% en el percentatge de
bonificació a les famílies nombroses, que es proposa en aquesta al·legació, en
l’acord que es va aprovar, amb caràcter provisional, de les modificacions de les
Ordenances Fiscals Reguladores dels tributs per al 2016, adoptat pel Ple Municipal,
en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015. A més a més, cal assenyalar
que en la contesta a una al·legació anterior, es recull també, fins i tot, un augment
superior del percentatge de bonificació, que representarà l’increment percentual
total del 20 % per el 2016.
En conclusió, tota vegada que el contingut d’aquesta al·legació ja es va
recollir en l’acord d’aprovació provisional, es el motiu pel qual es proposa no
estimar la present al·legació.

L’al·legació núm. 2, proposa:
-

Afegir a les bonificacions previstes, un nou escalat per tal d’incloure a les
famílies monoparentals:

Família monoparental (SP) + 1 fill... SMI + 25% + 10%
Família monoparental (SP) + 1 fill + un dels membres amb incapacitat superior al 33
% ... SMI + 25% + 15%
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar que de conformitat amb l’article 9.1 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei
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reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, 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 qualssevol cas, cal aclarir que les ajudes a les famílies monoparentals estan
incloses en les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
persones amb escassa econòmica”. A més, cal indicar que els llindars econòmics
proposats són inferiors als actualment vigents.
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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació. Sense perjudici que l’Ajuntament de
l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa capacitat econòmica als
que ja es poden acollir les famílies monoparentals.

L’al·legació núm. 3, proposa:
- Reducció del % corresponent tal com sol·licitem a la moció presentada pel nostre
Grup Municipal al Ple del 26/11/13.
La reclamació presentada es refereix al tipus de gravamen general de l’IBI que no
s’ha modificat en l’acord adoptat pel Ple d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2016, celebrat el dia 5 de novembre
de 2015, d’aprovació provisional de la modificació
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. 4, proposa:
-

Bonificació del 100% per aquell pisos que els seus propietaris posin a
disposició de la Oficina d’Habitatge, per destinar a habitatge per a joves, o
per destinar a lloguer social local o comarcal.

Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
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establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació. Sense perjudici que es facin altres
actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
L’al·legació núm. 5, proposa:
-

Reducció del 3% anual amb l’objectiu d’arribar a una reducció final del 8,9 %
a final de la legislatura.

La reclamació presentada es refereix al tipus de gravamen general de l’IBI que no
s’ha modificat en l’acord adoptat pel Ple d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2016, celebrat el dia 5 de novembre
de 2015, d’aprovació provisional de la modificació.
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. 6, proposa:
-

Deixar sense efecte els apartats 4 i 5 de l’article 10 (quota i tipus de
gravamen) que figuren a la modificació de les Ordenances fiscals 2016.

La aprovació provisional de l’Ordenança de l’IBI de 2016 incorpora l’establiment del
tipus diferenciat per usos (no es modifica el tipus de gravamen general), segons la
normativa cadastral de valoració de les construccions, concretament es proposa un
tipus del 0,9637% que representa un 15% d’augment respecte al tipus general, que
continua fixat en el 0,838%.
Cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, així com l’establiment del tipus
impositius del mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, en desenvolupa d’acord amb el principi constitucional de
l’autonomia financera d’aquestes entitats locals.
L’exercici d’aquestes potestats forma part de l’activitat discrecional de
l’Administració que, dins els límits establerts a l’article 72 del TRLRHL, pot establir
la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar el
present grup d’al·legacions.

II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.02 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
L’al·legació núm. 1, proposa:
-

Bonificar el 50% de la llicència d’obertura d’aquells establiments que
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presentin un pla d’autoempresa
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

L’al·legació núm. 2, proposa:
-

Bonificació, de les quotes d’autònoms a pagar per les persones del municipi
en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a
l’Hospitalet del 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers
mesos, un cop deduïdes subvencions d’altres administracions pel mateix
concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents,
un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix
concepte, amb un import màxim total de 800 euros.

Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 2.12
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES:

-

Reduir en un 15 % la tarifa d’estacionament de vechicles a la zona blava de
la ciutat

Cal assenyalar que, en general, les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la
vista dels informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
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desestimar la present reclamació.

IV. AL·LEGACIÓ GENÈRICA REFERENT A TOTES LES TAXES MUNICIPALS:
- Demanen la congelació de totes les taxes municipals a les quals es preveu
l’aplicació d’un increment de 2 %. Com a mesura de suport a persones, famílies i
activitats econòmiques que continuen patint els efectes de la crisi econòmica, i
també com a mesura d’incentiu
S’ha d’indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
Així mateix, l’increment mig global del 2,0 % sobre les tarifes vigents l’any 2015 que
s’ha proposat realitzar a determinades taxes pel 2016, és el resultat d’aplicar el
criteri d’actualitzar i avançar a una major cobertura dels costos dels serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Christian Giménez Márquez, regidor
del grup municipal de la CUP-PA relatives a les Ordenances Fiscals pel 2016, que
en síntesi són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d’estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l’expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm. 1.1. Esmena general, proposa:
-

Incrementar el tipus impositiu dels usos no residencials (magatzem/estacionament,
comercial, industrial. Oci i hostaleria, oficines i edificis singulars), aplicant un
coeficient de l’1 per tipus diferenciat, al 10 % del càrrecs més elevats i agafant com
a criteri un valor cadastral mínim de 400.000 €

L’aprovació provisional de l’Ordenança de l’IBI de 2016, ja incorpora, en el seu art.
10.4, l’establiment del tipus diferenciat per usos (no es modifica el tipus de
gravamen general), segons la normativa cadastral de valoració de les
construccions, concretament es proposa un tipus del 0,9637% que representa un
15% d’augment respecte al tipus general, que continua fixat en el 0,838 %.
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Cal indicar que, en general, l’ordenació de tributs, així com l’establiment del tipus
impositius del mateixos, s’emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, en desenvolupa d’acord amb el principi constitucional de
l’autonomia financera d’aquestes entitats locals.
L’exercici d’aquestes potestats forma part de l’activitat discrecional de
l’Administració que, dins els límits establerts a l’article 72 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals (en endavant TRLRHL), pot establir la pressió fiscal que sigui més
convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la no estimació
de la present al·legació.

L’al·legació núm. 1.2. Esmena sobre el reglament de pisos buits, proposa:
-

Cal buscar maneres de desenvolupar el reglament de pisos buits, per tal de poder
aplicar un recàrrec del 50 % als habitatges permanentment desocupats, utilitzant
criteris d’empadronament, absències de consum, etc.

Podem indicar que l’article 72.4 del TRLRHL estableix la possibilitat d’un recàrrec
per immobles urbans d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent. En
aquest sentit, la jurisprudència ha establert la necessitat d’un desenvolupament
reglamentari a nivell estatal.
Es pot indicar que l’Ajuntament fa actuacions encaminades a la intermediació, a
través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, entre entitats bancàries i persones
afectades.
En conclusió, tota vegada que per a l’aplicació d’aquest recàrrec és necessari
el seu desenvolupament reglamentari estatal, és el motiu pel qual es proposa
no estimar la present al·legació.

L’al·legació núm. 1.3. Esmena d’addició, proposa:
-

No aplicar cap tipus de bonificació ni subvenció en el pagament de l’IBI als
propietaris de més d’un immoble residencial.

Cal indicar, en primer lloc, que la present al·legació fa referència a dues figures
diferenciades, com són les bonificacions i les subvencions.
Respecte de les bonificacions, es pot esmentar que, la regulació de bonificacions
potestatives de l’IBI està prevista a l’article 74 del TRLRHL i forma part de l’activitat
discrecional de l’Administració que dins els límits establerts en aquesta normativa
legal d’aplicació, pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient als
interessos del municipi
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Respecte de les subvencions, cal assenyalar que, la present al·legació fa referència
a una possible modificació de les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica”, i, no fa referència a
al·legacions al text de l’ordenança fiscal.
La creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de regulació
en les OOFF, sinó que ha 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.
De tota manera, es pot indicar que les vigents “Bases i convocatòria per a la
concessió d’ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica” estableixen a
la seva base tercera, punts segon i cinquè, el següent:
2. Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles de
l’Hospitalet de Llobregat, per un únic immoble que sigui l’habitatge habitual
destinat a ús propi, amb un màxim d’una plaça d’aparcament i un traster, o,
un espai similar al traster. En aquest últim cas, el valor cadastral d’aquest
espai similar al traster, no podrà sobrepassar els 19.525 €.
5. Que els subjectes passius de l’habitatge, pel qual es sol·licita l’ajut, no
constin com a titular cadastral de cap altre bé immoble de caràcter urbà.
Es a dir, les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a persones
amb escassa capacitat econòmica” ja estableixen el requisit per poder accedir a
l’ajut que el beneficiari només tingui, apart de l’habitatge habitual pel qual es
sol·licita l’ajut, només tingui una plaça d’aparcament i un traster i no cap altre bé
immoble de caràcter residencial.
En conclusió, tota vegada que en la regulació de determinats aspectes de les
bonificacions, forma part de l’activitat discrecional de l’Administració, i, vist
que les “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a persones amb
escassa capacitat econòmica” ja recullen aquest requisit, són els motius pels
quals es proposa la no estimació d’aquesta al·legació.

L’al·legació núm. 1.4. Esmena d’addició, proposa:
-

Establir una taula de limitacions de percentatges de les subvencions a les famílies
nombroses, sota criteris de renda de la unitat familiar.

La regulació actual de la bonificació d’IBI de l’ordenança fiscal 1.01 reguladora de
l’IBI, pel que fa als subjectes passius, que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa, no contempla cap limitació pels ingressos de la família nombrosa, però
sí existeix una limitació a l’hora de concedir la bonificació referida al valor cadastral
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de l’immoble, que està assenyalat amb 72.600 €.
La regulació de les bonificacions potestatives de l’IBI està prevista a l’article 74 del
TRLRHL i forma part de l’activitat discrecional de l’Administració que dins els límits
establerts en aquesta normativa legal d’aplicació, pot establir la pressió fiscal que
sigui més convenient als interessos del municipi
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa no estimar la
present al·legació.

L’al·legació núm. 1.5. Esmena d’addició, proposa:
-

Es bonificarà/subvencionarà el 50% de la quota de l’impost a persones amb pocs
recursos i/o amb risc d’exclusió, considerant incloses dins d’aquest col·lectiu els
subjectes passius els rendiments dels quals més els de les persones que conviuen
amb ells no sigui superior al salari mínim interprofessional (SMI)

Cal indicar en primer lloc que la present al·legació fa referència a dues figures
diferenciades, com són les bonificacions i les subvencions.
Respecte de les bonificacions, cal indicar 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.
Respecte de les subvencions, es pot assenyalar que la present al·legació fa
referència a una possible modificació de les vigents “Bases i convocatòria per a la
concessió d’ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica”, i no fa
referència a al·legacions al text de l’ordenança fiscal.
La creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de regulació
en les OOFF, sinó que ha 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present al·legació. Sense perjudici que es puguin fer altres
actuacions de política social per part de l’Ajuntament.

Les al·legacions núms. 1.6. i 1.7. Esmenes d’addició, proposen:
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-

(6) Bonificació del 50% de la quota de l’impost a aquells immobles inscrits en la
borsa de lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge

-

(7) Bonificació de l’IBI del 100% per les persones que acreditin que cobren el PIRMI.

Pel que fa a aquest grup d’al·legacions, cal indicar 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar el present grup d’al·legacions. Sense perjudici que es puguin fer
altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.

L’al·legació núm. 1.8. Esmena d’addició, proposa:
-

Realitzar durant l’any 2016 un reglament sobre la determinació de la consideració
d’habitatge principal i habitatge no principal, amb l’objectiu principal que per a les
ordenances fiscals de l’any 2017 es pugui gravar de forma diferent, per criteris
d’empadronament, consums, salubritat, higiene i seguretat.

La present al·legació no fa referència a cap de les modificacions aprovades en
l’acord d’aprovació provisional de les ordenances fiscals de l’exercici 2016, sinó que
es tracta de possibles estudis per les ordenances de l’any 2017.
No obstant, però, es pot assenyalar que, a les vigents “Bases i convocatòria per a la
concessió d’ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica”, ja existeixen
alguns del conceptes plantejats. Efectivament, aquesta normativa ja contempla
diversos aspectes dels proposats com elements determinants per a concedir l’ajut,
com són l’empadronament a l’habitatge habitual i el nivell de renta de la unitat
familiar.
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. 1.9. Esmena d’addició, proposa:
-

Equiparació de totes les bonificacions/subvencions de l’IBI a les famílies
monoparentals en els mateixos termes que les famílies nombroses.

Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar 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 qualssevol cas, cal aclarir que les ajudes a les famílies monoparentals estan
incloses en les vigents “Bases i convocatòria per a la concessió d’ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica”, i, no fa referència a al·legacions al
text de l’ordenança fiscal.
La creació i regulació de les subvencions de l’Ajuntament no és objecte de regulació
en les OOFF, sinó que ha 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, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació. Sense perjudici que l’Ajuntament de
l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa capacitat econòmica als
que es poden acollir les famílies monoparentals.

II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.02 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
L’Al·legació 3.1. Introducció del criteri de responsabilitat social, proposa:
- Ja que la Llei d’Hisendes Locals no preveu la possibilitat de posar recàrrecs i
que, a més, la recaptació només afecta a les empreses que facturen per sobre
del milió d’euros, la proposta aniria en la línia/objectius de
bonificar/subvencionar aquelles empreses que garanteixin aspectes de
responsabilitat social.
- No reducció de plantilla en terminis establerts
- Percentatge de contractació amb col·lectius d’inserció
- Percentatge de contractació a col·lectius amb risc d’exclusió laboral (aturats de
llarga durada, per raons discriminatòries, de gènere, origen, etc.)
Cal indicar que d’acord amb l’article 9.1 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), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en el tributs
locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
Per altre banda, també s’ha de tenir en compte, a l’hora d’establir determinats
ajuts, que aquests no derivin en competència deslleial entre empreses i, que hi
ha supòsits que poden ser susceptibles de tenir-se en compte, fins hi tot, d’una
millor manera en els impostos estatals.

En conclusió, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
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establerts a les lleis o tractats internacionals, motiu pel qual es proposa la no
estimació de la present reclamació.

III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL 1.05
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
L’Al·legació 2.1. Eliminar la bonificació, proposa:
Eliminar la bonificació: als vehicles històrics, oficials i de caràcter diplomàtic.
Doncs no té cap sentit bonificar la tinença d’un bé que no és de primera necessitat.

Pel que fa a la proposta d’eliminar la bonificació pels vehicles històrics, es pot
indicar que el seu contingut està previst a l’art. 95.6.c) del TRLRHL, que regula les
anomenades bonificacions potestatives.
Cal esmentar que, tant l’establiment de beneficis fiscals potestatius, com la
modificació dels seus percentatges, tal com contempla el TRLRHL, forma part de
l’activitat discrecional de l’Administració, que dins els límits establerts en la
normativa legal d’aplicació pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient als
interessos municipals.
En relació als beneficis fiscals per als vehicles oficials i de caràcter diplomàtic, cal
assenyalar que la seva aplicació és caràcter obligatòria, d’acord amb l’article 93.1
del TRLRHL, que estableix l’exempció de l’Impost per als “vehicles oficials de
l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals destinats a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana” i per als “vehicles de representacions diplomàtiques,oficines
consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a
Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i a
condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels
organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb estatut diplomàtic”
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació, pel que fa a bonificació dels
vehicles històrics, forma part de l’autonomia financera de les Entitats locals, i,
pel que fa als beneficis fiscals per als vehicles oficials i de caràcter
diplomàtic, per llei, són d’obligada aplicació, motius pels quals es proposa no
estimar aquesta al·legació.

IV. AL·LEGACIÓ ESMENA GENÈRICA REFERENT A IMPOSTOS I TAXES
MUNICIPALS:
Les al·legacions 4.1. i 4.2. Esmenes d’addició, proposen:
(4.1.) Bonificació/Subvenció/Exempció en el pagament d’impostos i taxes a:
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- Aturats sense cap tipus de subsidi. Exempció
- Aturats de llarga durada, els que faci més d’un any que reben la prestació, una
bonificació del 50 %.
- Aturats de curta durada una bonificació del 20 %.
- Receptors del RMI (renda mínima d’inserció) bonificació del 90 %
- Aplicar a les famílies monoparentals les mateixes bonificacions, subvencions i
exempcions i en la mateixa línia que a les famílies nombroses.

- (4.2.) Aplicar criteris de tarificació social (en funció de la capacitat econòmica)
en tots aquells aspectes impositius que no permetin.
- En aquells casos en que no estiguin calculats, fer una previsió estimatòria que
permeti avançar en aquest aspecte en les ordenances fiscals per a l’any 2016.
Cal tenir en compte que els preceptes de les Ordenances fiscals que no han estat
objecte de modificació, no formen part de l’acord d’aprovació provisional adoptat pel
Ple de l’Ajuntament en data 5 de novembre de 2015.
Igualment, cal indicar que d’acord amb l’article 9.1 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), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en el
tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
A més a més, cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s’adopten a la
vista dels informes tècnic – econòmics que figuren a l’expedient, en els quals es
posen de manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels
respectius serveis.
En conclusió, tota vegada no es poden reconèixer beneficis fiscals que no
estiguin previstos a la Llei, i, que les quotes de les taxes s’adopten a la vista
dels informes tècnic – econòmics, en els quals es posen de manifest el valor
de mercat o la previsible cobertura del cost dels serveis, són els motius pels
quals es proposa no estimar les presents reclamacions. Sense perjudici que
es pugui analitzar i estudiar per a les Ordenances Fiscals de propers
exercicis.

ATÈS que l’òrgan competent per a la resolució de les reclamacions presentades i
per l’adopció dels acords definitius que escaiguin 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).
ATÈS que caldrà informe previ de l’interventor d’acord amb el que disposa l’article
214.2.a) del TRLRHL.
VIST l’informe jurídic i la documentació que consta en aquest expedient
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR l’al·legació formulada per part del Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín, en la seva condició de regidor del Grup municipal del Partit Popular de
Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relativa a la modificació de
l’apartat 3, de l’article 4 i la inclusió d’un nou apartat 4 de l’Ordenança Fiscal núm.
1.02 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovada amb caràcter
provisional, pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2015.
SEGON.- ESTIMAR PARCIALMENT l’al·legació formulada pel Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
signada pel Sr. Antoni Garcia Acero, relativa a la modificació de l’apartat 3 de
l’article 7 de l’Ordenança Fiscal núm. 1.01 reguladora de l’Impost sobre Béns
immobles, i, l’al·legació formulada pel Sr. Fco. Javier Martín Hermosín, en la seva
condició de regidor del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, relativa a la modificació del primer
paràgraf de l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 1.03 reguladora de l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, ambdues modificacions,
aprovades, amb caràcter provisional, pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 5
de novembre de 2015.
TERCER.- INCORPORAR a les modificacions de les Ordenances Fiscals núm. 1.01
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, la núm. 1.02 reguladora de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques i núm. 1.03 reguladora de l’impost sobre l’increment
del Valor dels Terrenys de naturalesa urbana, ambdues pel 2016, aprovades, amb
caràcter provisional, pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 5 de novembre de
2015, el següent contingut:
ORDENANÇA FISCAL 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES:
- Es modifica l’apartat 3 de l’article 7, amb la següent redacció pel 2016:
Bonificacions
ARTICLE 7
(...)
3. Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost els
subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i
estiguin empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles
que constitueixin el seu domicili habitual, sempre que el seu valor cadastral
sigui inferior a 72.600 euros i en els percentatges següents:
- Fins a 3 fills, ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 40
per cent de la quota.
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-

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

Anualment l’Ajuntament reconeixerà aquesta bonificació a aquelles
famílies que tinguin el títol de família nombrosa, emès pel Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, vigent a la data de
meritació de l’impost, sempre que els contribuents mantinguin la seva
condició.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
- Es modifica l’apartat 3 de l’article 4, així com la inclusió d’un nou apartat 4, amb la
següent redacció pel 2016:
“Bonificacions i reduccions
ARTICLE 4
(...)
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, gaudiran d’una bonificació de la quota tributària del període
impositiu corresponent els subjectes passius que tributin per quota
municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de
treballadors/res amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats
desenvolupades en el municipi, d’acord amb la següent gradació:
Increment de la
mitjana de la plantilla

Percentatge
de bonificació

Entre 1 i 3 persones
Entre 4 i 6 persones
Més de 6 persones

20 per cent
30 per cent
50 per cent

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del
període impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior
a aquell. Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre
de treballadors/res amb contracte indefinit existent en cada període pels dies
que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de
duració del període, o per 365 dies si és d’un any, amb les següents
especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de
les plantilles de l’any base es realitza atenent a la situació conjunta de les
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empreses afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de
treballadors/res que ja formaven part de l’empresa a centres situats en el
municipi.
c) Quan es tracti de treballadors/res a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells/elles en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
d) Les persones contractades hauran d’estar domiciliades a l’Hospitalet de
Llobregat.
La quantia de la bonificació no podrà ser superior a l’import resultant de
multiplicar el nombre de treballadors/es d’increment per 1.000,00 euros.
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer semestre de l’any
en el qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. La
resolució de concessió inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària
bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.
4. D’acord amb el que disposa l’article 88.2.e) del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, s’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota tributària
del període impositiu corresponent, a favor dels subjectes passius que
tributin per quota municipal i que desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d’especial interès municipal per concórrer circumstàncies
culturals o històric artístiques que justifiquin aquesta declaració. Aquesta
bonificació s’aplicarà únicament durant els cinc primers períodes impositius
d’exercici d’activitat al municipi de l’Hospitalet de Llobregat o durant els 3
anys d’exercici de l’activitat següents a la conclusió del segon període
impositiu que estigués exempt per inici de desenvolupament de l’activitat.
Correspon l’esmentada declaració d’especial interès municipal al Ple de la
Corporació, i s’acordarà amb el vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, prèvia sol·licitud del subjecte passiu i amb el/els informe/s
favorables emès/os pel/s Departament/s competent/s.
L’acord tindrà efectes en l’exercici de la data de la sol·licitud i serà vigent
mentre es mantinguin les mateixes circumstàncies.
La bonificació s’aplicarà a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa
ponderada per el coeficient establert a l’article 86 de l’esmentat R. D.
Legislatiu 2/2004 i modificada, en el seu cas, pel coeficient establert a l’article
87 del mateix text legal.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les
bonificacions i/o reduccions a que es refereixen els paràgrafs anteriors
d’aquest article.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA:
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- Es modifica el primer paràgraf de l’article 5 amb la següent redacció pel 2016:
“Les transmissions de la propietat i la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatiu de domini pel que fa a l’habitatge habitual, realitzades a
títol lucratiu a causa de mort i a favor de cònjuges, descendents i adoptats en
primer grau, gaudeixen d’una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost”

QUART.- DESESTIMAR la resta de les al·legacions formulades a les Ordenances
fiscals per part del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, signades pel Sr. Antoni Garcia Acero, la
resta de les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals presentades per part
del Sr. Fco. Javier Martín Hermosín, en la seva condició de regidor del Grup
Municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com, les al·legacions presentades per part del Sr. Miguel García del
Valle, en la seva condició de regidor i portaveu del Grup Municipal de Ciutadans,
partit de la ciutadania en l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, les presentades
pel Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, en la seva condició de portaveu del Grup Polític de
Convergència i Unió a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i les presentades
pel Sr. Christian Giménez Márquez en la seva condició de regidor del Grup
Municipal de la CUP-PA a l’Ajuntament de L’Hospitalet, relatives als acords
d’aprovació amb caràcter provisional de les modificacions de les Ordenances
Fiscals Reguladores dels tributs per al 2016 adoptats pel Ple Municipal, en sessió
celebrada el dia 5 de novembre de 2015, amb les motivacions de la no estimació de
l’al·legació perquè el seu contingut ja figura a la regulació de l’ordenança vigent o ja
figura a l’acord aprovat, amb caràcter provisional, així com 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.
CINQUÈ.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l’1 de
gener de 2016, les modificacions de les ordenances fiscals aprovades
provisionalment per acord de Ple de l’Ajuntament,de 5 de novembre de 2015, amb
l’addició del que es contempla a l’apartat tercer d’aquest acord.
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.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General i a les persones dels
grups polítics que han formulat les reclamacions respectives.

ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2016 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL
SERVEI DE L’AJUNTAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
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s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 14 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST el projecte de pressupost general per a 2016, 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 la plantilla del personal al servei de l’ajuntament s’ha elaborat d’acord al
que es preveu a l’article 90 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.
VIST l’informe de l’Òrgan de Programació i Pressupostos i els informes de la
Intervenció General 50/2015 relatiu al Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2016 i 51/2015 relatiu al compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
ATÈS que la Junta de Govern Local ha aprovat, en sessió de 22 de desembre de
2015, el projecte de pressupost de referència.
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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 legislatiu2/2004, de 5 de
març.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de 2016, integrat pel pressupost de
l’Ajuntament, i per les previsions d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil de
capital integrament municipal La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals S.A., i el
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, segons el detall següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00

Total estat d’ingressos ................................................

224.130.000,00

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal .....................................
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .......
Cap. 6 Inversions reals ...............................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
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Total estat de despeses ..............................................

224.130.000,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
LA FARGA, GESTIÓ D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS, SA
Compte de pèrdues i guanys previsional
A) Operacions continuades
1. Import net de la xifra de negocis .............................
2. Variació exist. productes acabats i en curs de fabr.
3. Treballs realitzats per l’empr. per al seu actiu ........
4. Aprovisionaments ...................................................
5. Altres ingressos d’explotació ..................................
6. Despeses de personal ............................................
7. Altres despeses d’explotació ..................................
8. Amortització de l’immobilitzat ..................................
9. Imputació de subv. de l’immob. no financer i altres
10. Excessos de provisions ........................................
11. Deteriorament i resultat per alien. d’immobil. ........
12. Diferències negatives en comb. de negocis .........
13. Altres resultats ......................................................

2.673.473,23
0,00
0,00
- 530.000,00
2.886.771,27
- 3.646.593,50
- 1.308.415,00
- 75.200,00
0,00
0,00
0,00

A.1)Resultatd’explotació
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

00,00

14. Ingressos financers ...............................................
15. Despeses financeres ............................................
16. Variació de valor raonable e instr. financers .........
17. Diferències de canvi ..............................................
18. Deteriorament i resultat per alin. instr. financ. ......
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer .

00,00
00,00

A.2) Resultat financer (14+15+16+17+18+19) ..........

00,00

A.3) Resultat abans d’impostos (A1+A2) ..................

0,00

20. Impost sobre beneficis ..........................................

0,00

A.4) Resultat exercici per operacions continuades (A3+20)
.......................................................................

0,00
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B) Operacions interrompudes .....................................
21. Resultat exerc. per operacions interrompudes .....

0,00

A.5) Resultat de l’exercici (A4+21)..............................

0,00

Harmonització amb estructura pressupostària
Estat d’ingressos
Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................
Total estat d’ingressos ................................................

0,00
0,00
2.673.437,23
2.349888,20
536.883,07
0,00
0,00
0,00
0,00
5.560.208,50

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal .....................................
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .......
Cap. 6 Inversions reals ...............................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................
Total ............................................................................
Amortitzacions ............................................................
Total estat de despeses ..............................................

3.646.593,50
1.838.415,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.485.008,50
75.200,00
5.560.208,50

PRESSUPOST GENERAL AGREGAT
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat d’ingressos
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Cap. 1 Impostos directes ............................................
Cap. 2 Impostos indirectes .........................................
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Ingressos patrimonials ....................................
Cap. 6 Alienació d’inversions reals .............................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................

103.965.901,89
6.422.823,98
26.166.194,75
79.425.631,05
3.450.285,07
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00

Total estat d’ingressos ................................................

229.690.208,50

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal .....................................
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 5 Fons de contingència i altres imprevistos .......
Cap. 6 Inversions reals ...............................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Cap. 8 Actius financers ...............................................
Cap. 9 Passius financers ............................................
Total ............................................................................

84.849.817,50
92.921.755,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
229.615.008,50

Amortitzacions ............................................................

75.200,00

Total estat de despeses .............................................

229.690.208,50

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat d’ingressos
Cap. 3 Taxes i altres ingressos ...................................
Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Total estat d’ingressos ................................................

1.954.576,59
2.349.888,20
0,00
4.304.464,79

Estat de despeses
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..............
Cap. 3 Despeses financeres .......................................

1.954.576,59
0,00

…/…

125

Cap. 4 Transferències corrents ...................................
Cap. 7 Transferències de capital ................................
Total estat de despeses ..............................................

2.349.888,20
0,00
4.304.464,79

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (article 168)

INGRESSOS

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
103.965.901,89
0,00
6.422.823,98
0,00
23.492.757,52
2.673.437,23
77.075.742,85
2.349.888,20
2.913.402,00
536.883,07
0,00
0,00
3.259.371,76
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
103.965.901,89
0,00
6.422.823,98
0,00
26.166.194,75
1.954.576,59
79.425.631,05
2.349.888,20
3.450.285,07
0,00
0,00
0,00
3.259.371,76
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
consolidat
103.965.901,89
6.422.823,98
24.211.618,16
77.075.742,85
3.450.285,07
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00

TOTAL

224.130.000,00

229.690.208,50

4.304.464,79

225.385.743,71

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
84.849.817,50
0,00
92.921.755,24 1.954.576,59
3.657.000,00
0,00
15.031.064,00 2.349.888,20
300.000,00
0,00
5.244.544,32
0,00
5.710.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00

Total
consolidat
84.849.817,50
90.967.178,65
3.657.000,00
12.681.175,80
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00

Capítols

5.560.208,50

DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Desp. en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
81.203.224,00
3.646.593,50
91.083.340,24
1.838.415,00
3.657.000,00
0,00
15.031.064,00
0,00
300.000,00
0,00
5.244.544,32
0,00
5.710.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00
224.130.000,00

Amortitzacions
TOTAL

224.130.000,00

5.485.008,50

229.615.008,50

75.200,00

75.200,00

5.560.208,50

229.690.208,50

4.304.464,79

225.310.543,71

4.304.464,79

225.385.743,71

75.200,00

SEGON.- DETERMINAR que, el Pressupost General de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat consolidat d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu
de Comptes Nacionals i Regionals, segons l’article 2 de la llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, inclou el Pressupost
de la Fundació Arranz Bravo, d’acord amb el següent detall :
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INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament

Fundació Privada
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo

103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00

0,00
0,00
2.673.437,23
2.349.888,20
536.883,07
0,00
0,00
0,00
0,00

224.130.000,00

5.560.208,50

200,00
75.335,00
0,00

75.535,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
103.965.901,89
0,00
6.422.823,98
0,00
26.166.394,75 1.954.576,59
79.500.966,05 2.404.888,20
3.450.285,07
0,00
0,00
0,00
3.259.371,76
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
consolidat
103.965.901,89
6.422.823,98
24.211.818,16
77.096.077,85
3.450.285,07
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00

229.765.743,50

4.359.464,79

225.406.278,71

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
84.849.817,50
0,00
92.997.085,24 1.954.576,59
3.657.000,00
0,00
15.031.064,00 2.404.888,20
300.000,00
0,00
5.244.544,32
0,00
5.710.000,00
0,00
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00

Total
consolidat
84.849.817,50
91.042.508,65
3.657.000,00
12.626.175,80
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00

DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Desp. en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00

Fundació Privada
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
3.646.593,50
1.838.415,00
75.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

224.130.000,00

Amortitzacions
TOTAL
Dif. Ingressos-despeses

5.485.008,50

75.330,00

75.200,00

229.690.338,50

4.359.464,79

225.330.873,71

75.200,00

75.200,00

224.130.000,00

5.560.208,50

75.330,00

229.765.538,50

4.359.464,79

225.406.073,71

0,00

0,00

205,00

205,00

0,00

205,00

TERCER.- APROVAR el projecte de Bases d’execució del pressupost general per a
l’exercici 2016, amb el tenor literal següent:
TÍTOL PRIMER
Dels crèdits i les seves modificacions
CAPÍTOL PRIMER
Crèdits inicials i el seu finançament
Article 1r.- Àmbit del pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat
Per les presents bases i el corresponent acord plenari, s’aprova el pressupost
general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2016, integrat
per:
⋅
⋅

El pressupost de l’ajuntament, per import de 224.130.000 euros.
Els estats previsionals d’ingressos i despeses de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal “La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA”,
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que rep del pressupost de l’Ajuntament per al 2016 subvencions d’explotació o
de capital per import de 2.349.888,20 euros.
Als efectes del que disposa l’article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, (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:
⋅ 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
Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2016
1.- 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:
a) Pressupost de l’Ajuntament. 224.130.000,00 euros
2.- En els estats d’ingressos dels ens esmentats, es recullen estimacions dels
drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici pressupostari, sent la
distribució no consolidada la que es recull a continuació.
b) Pressupost de l’Ajuntament. 224.130.000,00 euros
3.- Per transferències internes entre els ens, es concedeixen crèdits per un
import de 4.304.464,79 euros, figurant el seu desglossament com annex al
pressupost general.
4.- Per a l'amortització de passius financers s'autoritzen crèdits en els estats
de despeses dels ens que es refereixen en l'apartat 1, per import 16.886.000,00
euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
5.- Els estats previsionals de la societat mercantil de capital íntegrament
municipal "La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA” inclouen les
estimacions de despeses i d’ingressos per import de 5.560.208,50 euros als que
s’acompanyen així mateix els estats previsionals escaients.
.
Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per
Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost de l'Ajuntament per a 2016.
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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 mitjançant el decret 5527/2015 de 15 de juny de 2015.

Codi orgànic. Secció
pressupostària

Denominació

Import

1

Alcaldia- Presidència

2

Coordinació i planificació estratègic

3

Seguretat, convivencia i civisme

28.307.024,99

4

Benestar i drets socials

56.396.538,83

5

Espai Públic, urbanisme i sostenibilitat

57.967.409,80

6

Hisenda i serveis centrals

60.770.705,17

7

Promoció econòmica i ocupació

4.545.627,04

8

Àrees territorials

3.230.774,17
TOTAL

10.473.985,44
2.437.934,56

224.130.000,00

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 els entitats locals:

Àrea de despesa
1
2
3
4
9
0

Denominació
Serveis públics bàsic
Actuacions de protecció i promoció social
Producció de béns públics de caràcter
preferent
Actuacions de caràcter econòmic
Actuacions de caràcter general
Deute públic
TOTAL

Import
80.116.399,70
24.286.873,49
35.965.286,93
11.510.456,67
52.407.983,21
19.843.000,00
224.130.000,00

L’annex d’inversions del pressupost de l’exercici 2016 identificarà per a cada
projecte l’òrgan responsable de la seva execució, el qual s’identificarà amb el codi
orgànic.
A aquests efectes les despeses d’inversions imputades a les seccions
pressupostàries identificades en l’esmentada codificació orgànica seran
gestionades i autoritzades amb la signatura dels responsables de les dites seccions
pressupostàries d’acord amb el que s’especifica en els diferents apartats d’aquestes
bases.
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Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2016
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
corresponents, estimats en un import de 224.130.000,00 euros. No obstant la
disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del que es
preveu a l’article 173 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- 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
5.560.208,50 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.- Les modificacions dels crèdits 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.
2.- 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.
b. 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 d’Hisenda i Serveis Centrals.
3.- Els expedients de modificacions pressupostàries, al marge dels informes que
preveu el TRLRHL i el Reial decret 500/1990, de 20/04, hauran de ser informats
pel/per la gerent, pel/per 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 d'aquest, serà substituït per l'informe
del/de la cap de secció a què afecti l'expedient de modificació pressupostària, en el
que s'haurà d'expressar la incidència que dita modificació tindrà en la consecució
dels respectius objectius i la raó o raons que la justifiquen des de la perspectiva
economico-financera.
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4.- 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 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
5.- 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 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 .
6.- 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.
7. Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l’aprovació del Ple
seran proposats per la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals.
8. 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 Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim
local (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
9. Són competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb l’establert a l’article
127.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
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 d’ Hisenda i Serveis
Centrals
• Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
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pressupostaris sempre i quan no variï l’àrea de despesa i quan variant afecti
a crèdits de personal.
• Generació de crèdits per ingressos
• Ampliacions de crèdits, sempre que aquestes darreres estiguin 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.
10. 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 d‘Hisenda i Serveis Centrals, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la
Junta de Govern Local.
11. 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
Article 6è.- Crèdits ampliables.
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del TRLRHL, tindran la
consideració de crèdits ampliables, les dotacions pressupostàries que finançades
conforme determina l'article 39 del Real Decret 500/1990, de 20/04, es relacionen a
continuació:

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

03 SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
PROGRAMA
1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME
1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
1340 MOBILITAT URBANA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
226.99.00 Altres despeses diverses
214.00.00 Reparació, manteniment i conservació de
material de transport
227.06.03 Servei de retirada de vehicles i gestió
d'estacionaments vigilats "La Farga"

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferències de la Direcció General
de Presons del Departament de
Governacio de la Generalitat de
Catalunya
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per retirada de vehicles
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04 BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROGRAMA
2311 SERVEIS SOCIALS
2312 DONA
3230 MANTENIMENT CENTRES DOCENTS
3331 CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA
SALA
3340 PROMOCIÓ CULTURAL
3370 INSTAL.LACIONS DE LLEURE PER A JOVES
3420 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
143.01.01 Altre personal subvencions
Conveni Ministeri d'Assumptes Socials
227.06.10 Estudis i treballs tècnics. Polítiques d'igualtat
Diputació de Barcelona
home-dona
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
Ingressos per sinistralitat
d'edificis i altres construccions
227.06.04 Estudis i treballs tècnics Tecla Sala

ingressos Centre d'art Tecla Sala

226.99.01 Altres despeses diverses difusió artística

venda d'entrades Teatre Joventut i
Auditori Barradas

212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació
d'edificis i altres construccions

Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

05 ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT
PROGRAMA
1522 CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE
L'EDIFICACIÓ
1532 PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES
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 Reparacions, manteniment i conservació
d'infraestructures i béns naturals (Via Pública)
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
Ingressos per sinistralitat

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

227.06.02 Estudis i treballs tècnics contracte
conservació edificis municipals-instal.lacions

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

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

227.06.04 Estudis i treballs tècnics contracte
conservació edificis municipals-obra civil

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

06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS
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
d'equipament per a processos d'informació
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 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

Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses del pressupost de l’Ajuntament
esmentats a l'article primer d'aquestes bases d'execució, 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.
La competència per a la gestió dels

crèdits serà dels/de les tinents
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d'alcalde/regidors responsables de cada secció pressupostària en base al Decret
de l’Alcaldia 5530/2015 de 15 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’art 124 4. k) LRBRL
2.- Els crèdits dotats en l'estat de despeses de cadascun dels ens compresos en
l'article primer d'aquestes bases d'execució queden vinculats segons el detalla
següent:
Vinculacions jurídiques
A) Capítol 1. Despeses de personal
a. Criteri general
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Programa (a nivell
dígits)

Econòmic
4 Capítol (primer dígit)

b. Normes especials per a les despeses de seguretat social
Les despeses corresponents a seguretat social (concepte econòmic 160) tot i estar
vinculades a nivell de capítol, seran objecte de retenció de crèdit per l’import de la
previsió anual del cost de les places que estiguin cobertes.
c. Normes especials per a les despeses de complement de productivitat i de
gratificacions.
Les despeses corresponents a gratificacions i productivitat (conceptes econòmics
151 i 150 respectivament), tot i estar vinculades a nivell de capítol d’acord amb el
criteri general establert en l’apartat a. seran objecte de control comptable, sobre les
pròpies aplicacions i no sobre la vinculació jurídica, atès que d’acord amb els
articles 172 i 173 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple determinar
en el pressupost la quantia global destinada a l’assignació dels complements de
productivitat i de gratificacions, d’acord amb els límits màxims assenyalats en
l’article 175.2.
Per aquesta raó en els expedients d’aprovació de complements de productivitat i de
gratificacions s’hi adjuntarà un informe emès pel departament de recursos humans
en que s’acrediti que els la quantia dels complements que es sotmeten aprovació
per a la seva inclusió en la nòmina no superen les quanties globals aprovades pel
Ple ni els límits establerts en l’article l’article 7 del Reial Decret 861/86 de 25 d’abril,
pel que s’estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l’administració local i
l’article 175.2 del Decret 214/90 del Reglament de Personal dels ens locals de
Catalunya.
Aquest informe serà un dels elements de comprovació en la fiscalització prèvia
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limitada.
B) Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis
a. Criteri general
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Programa (a nivell
dígits)

Econòmic
4 Capítol (primer dígit)

b. Criteri específic per a les següents despeses:
• Electricitat (partida 22100)
• Gas (partida 22102)
• Aigua (partida 22101)
• Telèfon (partida 22200)
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Econòmic
Política de despesa de la Article (dos primer dígits)
classificació per programes
((a nivell 2 dígits)

C) Capítols 3 i 9 Despeses financeres i passius financers
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Econòmic
Programa (a nivell de 4 Capítol
dígits)

D) Capítols 4 i 7. Subvencions i transferències corrents i de capital
Orgànic
Codi orgànic complet

Programa
Programa (a nivell de 4 dígits)

Econòmic
Article

E) Capítol 6. Inversions reals
Projecte inversió
Codi del projecte

Orgànic
Programa
Econòmic
Codi orgànic Programa (a nivell de Partida (els cinc
complet
4 dígits)
dígits
del
codi
econòmic)

F) Despeses amb finançament afectat (excepte capítol 6 inversions reals)
Tots els projectes de despesa amb finançament afectat estaran vinculats en la
pròpia aplicació pressupostària inclòs el codi del projecte.
G). Capítol 8. Actius financers.
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Vincularan a nivell d’aplicació pressupostària..
3.- Malgrat el que disposen els apartats 2 i 3, els reconeixements de crèdits que es
derivin d’actes de conversió i convalidació administratives quedaran vinculats
jurídicament a nivell d'article pressupostari, havent-se de tramitar prèviament la
creació de partida pressupostària amb dotació inicial zero (0), en aplicació d'allò
que es disposa a l'article 10.3
4.- Malgrat el que disposa l’apartat 2, no vincularan les aplicacions pressupostàries
codificades amb el subconcepte de despeses 90 derivades d’expedients de
modificacions de crèdit en la modalitat d’incorporació de romanents.
Les vinculacions jurídiques dels projectes de despeses amb finançament afectat
seguiran els preceptes especificats a l’article 10.7.2 d’aquestes bases
Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l’exercici 2016 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
1.- De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d’alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; correspon a aquests òrgans administratius dins
dels respectius procediments, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la
matèria en el Decret de l’alcaldia núm. 5527/2015 de 15 de juny; la competència per
a la sol·licitud de totes les subvencions atorgades a favor d’aquest Ajuntament.
En la resolució de sol·licitud de subvenció s’haurà d’indicar expressament
l’import de la subvenció sol·licitada, l’import del projecte a subvencionar, així com
l’import de l’aportació municipal per finançar aquest projecte. Aquesta resolució
haurà de ser trasllada a la Unitat de Pressupostos per el seu control.
2.- De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d’alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; correspon a aquests òrgans administratius dins
dels respectius procediments, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la
matèria en el Decret de l’alcaldia núm. 5527/2015 de 15 de juny; la competència per
l’acceptació de les subvencions atorgades a favor d’aquest Ajuntament, sempre que
la seva quantia no excedeixi de cinc mil euros (5.000€).
En la resolució d’acceptació de subvenció s’haurà de indicar expressament
l’import de la subvenció sol·licitada, l’import del projecte a subvencionar, així com
l’import de l’aportació municipal per finançar aquest projecte. A l’expedient de
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resolució de l’acceptació s’hi 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.
3.- De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d’alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; la Junta de Govern Local es reserva la
competència per l’acceptació de les subvencions atorgades a favor d’aquest
Ajuntament, sempre que la seva quantia sigui superior a cinc mil euros (5.000€).
En la resolució d’acceptació de subvenció s’haurà de indicar expressament
l’import de la subvenció sol·licitada, l’import del projecte a subvencionar, així com
l’import de l’aportació municipal per finançar aquest projecte. A l’expedient de
resolució de l’acceptació s’hi 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.
4. Correspondrà als corresponents Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea, regidors/es
de govern, i regidors/es president/es del Districte la resolució dels procediments de
reintegrament, a requeriment de l’òrgan que la va atorgar i la renúncia total o parcial
a la subvenció, llevat que la normativa reguladora estableixi acord d’altre òrgan
municipal.
5.- Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant oficina a la Intervenció General i
al servei de Programació i Pressupostos en el termini de 15 dies de la remissió a
l’ens concedent de la subvenció, de la justificació de les despeses corresponents.

Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1.- Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la
Intervenció General podrà autoritzar la creació de noves partides pressupostàries
amb dotació inicial zero dins d’una bossa de vinculació jurídica
2.- Les partides pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
3.- Les partides pressupostàries que es creïn derivades d'expedient de
modificacions de crèdit com a conseqüència de resolucions administratives d'actes
de conversió i convalidació i que afectin a exercicis corrent i tancats, quedaran
codificades amb el subconcepte 50.
4.- Les partides pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
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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.
5.- 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 30/06/2016, per Decret de l’Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, pel Tinent d’alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals, a
l’empara d’allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no haguessin
devingut 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
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.
6.-Per l’import corresponent a la subvenció rebuda de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona per l’anualitat de l’exercici 2016 del Programa d’actuacions de millora
urbana pel període 2015-2019 es comptabilitzaran drets reconeguts que seran
imputats al concepte d’ingressos 764. Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix
import, un ADO a la partida pressupostària 9430-464.00.00
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
7.- Normes específiques dels projectes de despesa.
Pel seguiment de:
a) Els projectes d’inversió inclosos al Pla d’Inversions municipals.
b) De les despeses amb finançament afectat i de qualsevol unitat de despesa
pressupostària que requereixi un seguiment i control individualitzat, es
seguiran respectivament segons s’escaigui, els criteris establerts en les
Seccions segona i tercera del capítol segons l’Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la que s’aprova el model normal d’Instrucció de comptabilitat
per a l’administració local, (ICAL) sobre projectes de despesa i de despeses
amb finançament afectat, respectivament, i en concret els criteris següents:
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7.1) Despeses per operacions de capital
Per a cada actuació inclosa en el Pla d’Inversions municipals es crearà un codi de
projecte únic i invariable, el qual
podrà incloure diverses aplicacions
pressupostàries de despeses i que estarà vinculat als diversos ingressos
específics que les financin.
A partir de l’1 de gener de 2016, 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 9310.601.xx.xx , 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 s’incorporin a l’exercici següent s’identificaran amb un subconcepte 90
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2014, que al 31 de desembre de
2015 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”
7.2.) Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes
pressupostaris 2410 “Foment de l’Ocupació”, 4390 “Dinamització del comerç”, 4312
Mercats, places i llotges”, 4330 “Desenvolupament industrial, i 4930 “protecció
consumidors i usuaris” dotats en la secció 07 “Promoció econòmica i ocupació”
Cada actuació s’identificarà amb un codi de projecte únic i invariable el qual podrà
incloure diverses aplicacions pressupostàries de despeses vinculades als diversos
agents finançadors que les financin.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectats requeriran l’aprovació de la
modificació de crèdits per generació per l’import de l’anualitat de la subvenció
corresponent a l’any en curs.
En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran

…/…

139

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 destinat 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 ”, fins al seu definitiu tancament
7.3.) Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l’agent finançador.
7.4.) Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan
quantitativament i qualitativament en si mateixos d’acord amb l’establert en l’article
7 d’aquestes bases.
8. 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
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 fiançament alternatiu.

TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2016
1.- Per tot l'exercici 2016 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
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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.
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:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants municipals
a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2016 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 2016
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
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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.
10.- 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 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 valorada de llocs de treball,
per l'import corresponent als llocs de treball efectivament ocupats.
11.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si son conegudes, es
tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
12.- Els assentaments derivats d’aquest document s’introduiran en el sistema de
gestió comptable.
13.- 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.
14.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina
mensual, on constarà la diligència del Cap del Servei de Recursos Humans
acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període
corresponent. Com un document addicional a la nòmina s’ha de fer constar la
relació de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
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).
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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
2/2015, de 23 d'octubre , o de l’EBEP, segon 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
pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el
que preveu el Real Decret 429/1993, de 26/03, que desenvolupa la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, 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 “Hisenda i Serveis
Centrals”, 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 2016, tindran un límit, pel seu import
principal, de 6.000.000,00 euros, els quals hauran de reunir els requisits que
determinen els articles 48 i següents TRLRHL
Article 15è.- Comissions
1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a
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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. La comissió no
podrà excedir del 5 per mil anyal del principal avalat, la qual es destinarà, si ho
aprova el Ple de l’ajuntament, a assegurar el principal avalat.
2.- La societat privada municipal de capital totalment públic, estarà exempta de
l’esmentada comissió.
3.- 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 municipal
Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2016 un endeutament màxim per operacions a curt
termini, en la seva modalitat d'operacions de tresoreria, del percentatge màxim que
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 les societats privades municipals,
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 d’Hisenda i Serveis Centrals perquè
durant l’exercici de 2016, procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de
desembre de 2015 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
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Patrimoni Municipal del Sól, 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
reduir deute comercial i financera, amb el procediment i requisits establerts a l’art.
52.5 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, que aprova la Llei del Sòl
2015.
3.- Quan el producte de les operacions contemplades en l'apartat anterior no es
destini totalment o parcialment a l'amortització del deute viu, l’òrgan resolutori
competent delimitarà que la finalitat a què es destini el producte de les mateixes, en
aplicació de l’article 5 TRLRHL, s’haurà de destinar a operacions de capital o a les
establertes a l'article 160 i ss TRLUC, i a l’article 221 i ss del Reglament la Llei
d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol.
Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Els reintegraments d’inversions 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.
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 2016 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.
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1.-Els Tinents d’alcalde, regidors de govern i regidors presidents 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 5530/2015 de 15 de juny de 2015, així com de les aprovades per acord
de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2015.
2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d’autorització i disposició de
despeses en aquelles matèries de la seva competència, 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 5528/2015 de 15 de juny de 2015.
3.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors i per raó de la seva
competència, l'autorització i compromís de despesa correspondrà a l'Alcaldia, a la
Junta de Govern Local o al Ple de l’ajuntament, en virtut del 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 suficient 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..
5.-De conformitat amb el que preveu el Decret 5530/2015, de 15 de juliol 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 tinents d’alcalde i regidors de govern, i en el seu defecte de la
persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis centrals .
6.- L'ordenació de pagaments d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 5530/2015 de 15
de juny, serà competència de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, 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".
7.- 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
8.- 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 vist-i-plau 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.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
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1.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, 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 contable”.
2.- 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 gerents, coordinadors d’Àrea, directors, caps de servei o caps de
responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris del
nivell esmentat, ho determinarà el tinent d’alcalde responsable de la secció
pressupostària.
3.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, el Tinent
d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals emetrà una resolució on es recullin tots els
actes de reconeixement i liquidació d’obligacions dictats per l’alcaldia, tinents/es
d’alcaldia o regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de districte en relació
a les respectives facultats delegades per tal de formalitzar la seva inscripció en el
llibre de Resolucions
Article 22è.- Gestió i fiscalització dels contractes menors
Els contractes menors es gestionaran i fiscalitzaran de conformitat amb el que
disposa el capítol IV d’aquestes bases relatiu a les normes i procediments de
contractació administrativa.
Article 23è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents
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.
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 demés de la quantia de la subvenció concedida,
l’import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de les
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justificacions a l’òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d’acord amb els articles 42 i
43 de la Llei General de Subvencions, s’iniciarà d’ofici per part dels òrgans gestors
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.
El procediment de reintegrament de les subvencions que puguin instar els serveis
gestors és independent del que pugui iniciar-se a resultes de les actuacions de
control financer efectuades per la Intervenció General.
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.
D’acord amb l’article 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 d’acord amb el Decret de l’Alcaldia de
5530/2015 de 15 de juny.
a.- Fins a de 5.000,00 euros, Els Tinents d’Alcaldia i Regidors de Govern . llevat de
les plurianuals que seran aprovades per la Junta de Govern Local.
b.- Per imports entre 5.001,00 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern Local,
incloses les de caràcter plurianual previstes a l’article 174.1.e) del Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals, així com la fixació dels percentatges i les anualitats
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.
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
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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.- 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
mitjançant certificació de la Intervenció General on es faci constar que la mateixa es
troba dotada pressupostàriament de forma nominativa i amb l’aprovació del
conveni esmentat.
5.- 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.
Article 24è.- 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 18, 19, 20, 21 i 26 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.
3.- Podran tramitar-se expedients anticipats de despesa a l'empara del que preveu
en la matèria l’article 110 del TRLCSP quan es trobi contemplat a l'avantprojecte
del pressupost de l'ajuntament per a l'exercici de 2017. En aquest cas, l’Òrgan de
Programació i Pressupostos, haurà d'expedir, d’acord amb les funcions executives
assignades a les àrees aprovades pel Decret 5527/2015 de 6 de juny, els certificats
relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost. indicant-ne, en tot
cas, la data d'aprovació de l'esmentat avantprojecte.
En el cas que no estigui aprovat l’avantprojecte de pressupost l’òrgan de
contractació acordarà de forma expressa la inclusió dels crèdit pressupostaris
compromesos en el corresponent avantprojecte de pressupost.
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CAPÍTOL SEGON.
Tresoreria
Article 25è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
A. Normes especials per a l'extinció d'obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats liquides reflectides
en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s'ajustaran
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”.
2.- S'autoritza a la Tresoreria General d'aquesta Administració perquè pugui
procedir al pagament de qualsevol tipus de d’obligacions aprovades que no superin
l'import de 1.500,00 euros a través del document normalitzat d'autorització
administrativa del creditor, sempre que es tracti de persones físiques.
3.- S’autoritza a la Tresoreria General d’aquesta Administració perquè pugui
procedir a l’extinció de qualsevol tipus d’obligacions aprovades que no superin
l’import de 600,00 euros trametent als tercers creditors xec nominatiu i creuat per
correu . En aquest cas, en el document en fase de pagament “P” caldrà fer constar
la següent diligència “Pagament efectuat mitjançant xec bancari, en aplicació de
l’article 25.3 de les Bases d’execució pressupostàries”. A l’esmentat document
s’adjuntarà el duplicat del xec lliurat.
4.- La Tresoreria General farà efectius tots els pagaments superiors a 3.000€. La
regulació dels pagaments a satisfer per procediment de bestretes de caixa fixa es
regula apartat B d’aquest aquest article.
5. 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” 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.
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B. Extinció d’obligacions fetes efectives pel procediment de bestretes de
caixa fixa
1.-Les bestretes de caixa fixa es regularan per allò que disposa la Instrucció
reguladora de les bestrets de caixa fixa aprovada pel Ple ,municipal el 18 de
setembre de 2002.
2.-Les habilitacions de les diferents seccions pressupostàries d’aquesta
Administració municipal, hauran de demanar la reposició de fons pel concepte de
“bestretes de caixa fixa” a la Tresoreria General, que procedirà a la reposició dels
fons justificats dins dels quinze dies següents a la sol·licitud de reposició de fons .
3.- Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries podran alliberar
de forma optativa al seu pagament per la Tresoreria General els deutes de la seva
secció pressupostària, desprès del compliment dels requisits continguts en els
articles 20, 21 i 22.
C. Pagaments satisfets mitjançant manaments a justificar
Els abonaments dels ajuts a famílies, seran satisfets per l’habilitat de l’Àrea de
Benestar i Família i per l’habilitat de l’Àrea de Benestar i Família, Centre d’Atenció i
Informació a la Dona, d’acord amb els imports establerts en l’article 8 de les Bases
per la concessió d’ajuts destinats a famílies, per atendre necessitats perentòries o
urgents que satisfacin finalitats de caràcter social, o per la integració de persones
amb discapacitat.
D. 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,l 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.
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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 extravio del original” expedida per la
Caja General de Depositos 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,
o 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.
b. Exclusivament en els expedients en els que 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 el que
consti la pèrdua de la carta de pagament original de 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.

E. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l’objectiu d’optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d’Alcalde
d’Hisenda i recursos generals, previs informes de la Intervenció i Tresoreria
municipals,a:
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponent per optimitzar la gestió de la
tresoreria organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament
efectiu al objecte de concentrar el saldos bancaris dels seus comptes corrents,
en els criteris establers en el Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que
serà realitzada per la Tresoreria.
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CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i convalidació administrativa i reconeixement extrajudicial
de crèdits d'exercicis tancats
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 30/1992
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú,
podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent. Aquests actes seran tramitats
pels serveis administratius de la mateixa, previ informe del titular de l’Assessoria
jurídica i de 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 extrajudicial de crèdits,
sempre que existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l’obligació.
Article 27è.- Reconeixement de crèdits per liquidació d'obligacions legalment
adquirides corresponents a exercicis tancats
1.- Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses legalment
adquirits corresponents a exercici corrent i a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que a tal efecte
es doti a la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que
s'expressa en l'article 10.3. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.6.
2.- Els crèdits reconeguts per actes de conversió o convalidació tramitats a l’empara
de la Llei 30/1992, corresponents a exercici corrent i a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament, sens perjudici de les responsabilitats que se'n poguessin
derivar, a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que per tal efecte es creï en
la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que s'expressa
a l'article 10.3 i amb els requisits que s'expressen a l'article 7.

CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
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Article 28è.- Normes generals: Competències , gestió i fiscalització
A. Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP,
són competència 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, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni 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 el 23 de juny de 2015, en els Tinents
d’Alcalde i Regidors de Govern, 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.
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 d’Hisenda i Recursos Generals, 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.
3.- Correspon a l’alcaldia, tinents d’alcaldia, regidors/es de govern i regidors/es
presidents/es de Districte, dins de les competències delegades per la Junta de
Govern Local, la tramitació i aprovació dels contractes menors de conformitat amb
el que determina la legislació de contractes del sector públic.
4.- Per als contractes menors inferiors a 6.000€ d’obres, serveis i subministraments,
l'aprovació dels actes d’autorització pressupostària-compromís de despesareconeixement de l’obligació, s'efectuarà, per delegació de la Junta de Govern
Local de 23 de juny de 2015 en els Tinents d'alcalde i Regidors de Govern a qui
correspongui la gestió pressupostària i sobre el propi document de gestió
comptable, mitjançant diligència a la factura original amb la diligència següent:
“ Havent-se proposat verbalment per la Unitat corresponent a aquesta Secció la
necessitat de l'adquisició dels béns que consten en la factura adjunta; s'ha procedit
a la seva adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se de
conformitat en preus i quantitats indicades.- L'Hospitalet de Llobregat, a ...... - El
Cap de Secció.- Signat: .......- Vist i Plau .- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps
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de servei - Signat. .....".
5.- Pels contractes menors d’import igual o superior a 6.000€ i fins a 50.000€ en el
cas de contractes d’obres i fins a 18.000€, IVA exclòs pels contractes de
subministrament i serves es redactarà el corresponent plec de prescripcions
administratives i tècniques particulars i seran aprovat pel Tinent d’alcalde o regidor
corresponent segons acord de la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2015.
6.- S'autoritza el gerent, coordinadors/es, directors/es o,caps de servei de
cadascuna de les àrees que composen aquesta Administració municipal i, en cas
d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària, als/a les
caps de secció afectats o responsable de la unitat administrativa, i adscrits a l'àrea
competent perquè, un cop aprovada la despesa per l'òrgan competent, gestionin els
contractes menors d'obres fins a 50.000.00 euros, i fins a 18.000,00 euros, IVA
exclòs. quan es tracti d’altres contractes.
B. Normes de gestió i fiscalització dels contractes menors
1.- Els contractes menors, recollit a l'article 111 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de
14 de desembre que no superin les quanties establertes en els articles 138.3 de
l'esmentat text legal, no estaran sotmesos a fiscalització prèvia o crítica, d’acord
amb el que preveu l’article 219.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- S'exceptuen de la formació d'expedient administratiu de contractació, sens
perjudici del que en aquesta matèria estableix el TRLCSP, els contractes menors
inferiors a 6.000 euros. sens perjudici que en la tramitació dels documents de gestió
comptable es compleixin els requisits continguts en els articles 20,i 21 d’aquestes
Bases d'execució.
3.-. En els contractes menors de subministrament i serveis compresos entre
6.000,01 i 18.000,00 euros, s'adjuntarà a l’expedient: la següent documentació:
a. Contracte degudament signat acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars.
b. Justificació de d’ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada.
c. Document de gestió comptable (AD)
4.- En els contractes menors d’obres d’import comprès entre 6.000,01 i 50.000
euros s’adjuntarà a l’expedient la documentació següent:
a. Contracte degudament signat acompanyat dels Plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas
b. Memòria, plànols i pressupost efectuat per l’Administració i signat per
tècnic habilitat on hi consti la conformitat de l’adjudicatari,

…/…

155

c. Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
d. Declaració de l’interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
e. Justificació de l’ ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada.
f.

Document de gestió comptable AD .

5.- Els gerents, coordinadors d’àrea, directors de serveis/caps de serveis, sota la
seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de
contractació conforme determina el TRLCSP, quan les quanties a contractar
excedeixin de les previstes a l’article 138.3 de l’esmentat text legal i evitaran els
possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es
donin aquestes circumstàncies es procedirà a la conversió i/o convalidació
administrativa en els termes establertes en l’article 26è d’aquestes bases, sense
perjudici de l’exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les
actuacions, exigides conforme determina el Reial decret 429/1993, de 26 de març.
6.- La Viceintervenció Funció comptable a través del mòdul de tercers creditors o
del mòdul de despeses amb finançament afectat i de projecte de despeses,
habilitarà els medis necessaris dels contractes menors.
Quan es detecti fraccionament de contractacions, aquestes es posaran en
coneixement de la Interventora general i es procedirà a la devolució dels documents
de gestió comptable afectats perquè l'àrea gestora procedeixi a la seva correcta
tramitació.
7.- Malgrat els límits quantitatius determinats anteriorment, els contractes menors i
les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina sigui la seva
naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de caixa fixa, regulats
per acord del Ple de l’ajuntament de data 18 de setembre de 2002, estaran
exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que estableix l'article 219
TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de gestió comptable i la seva
reposició de fons al que conté l'acord plenari esmentat i el capítol I “Procediments
de gestió de les despeses”, del títol IV “Dels procediments de la gestió
pressupostària” d’aquestes Bases d’execució.

CAPÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió de determinats crèdits pressupostaris
Article 29è.- Incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2016
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1.- De conformitat amb el que disposa l'article 182 TRLRHL serà competent per
procedir a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici de 2015 als
pressupostos de 2016, prèvia formació del corresponent expedient de modificació
de crèdits, la Junta de Govern Local.
2.- Els romanents de crèdit incorporats a l'exercici 2016, provinents de l'exercici de
2015, que tinguin qualificació de finançament afectat i que no s'hagin compromès a
31 de desembre de 2015, conformaran un romanent únic que podrà ser incorporat a
l'exercici de 2016 prèvia comunicació a les entitats financeres i altres entitats
finançadores. Per defecte, els romanents anteriors seran destinats a amortització
anticipada de les operacions financeres contractades o, en el seu defecte
reintegrades les quantitats resultants a les ens cofinançadors.
Per la comptabilització i seguiment de l’esmentat romanent s’aplicaran les normes
pels projectes de despesa regulades en l’article 10.7 d’aquestes bases.
Article 30è.- Normes especials per despeses de subministraments, neteja,
lloguers, seguretat, publicitat i publicacions.
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de les
dependències municipals (aigua, gas, llum i telèfon), així com les de neteja de les
dependències municipals i les de lloguers imputades a les corresponents seccions
pressupostaries es tramitaran de forma centralitzada per la Unitat de Serveis
Centralitzats de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i seran autoritzades per la
persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals .
2.-Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries
seran autoritzades per la persona titular de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
3.-. Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions
dels diferents serveis de la corporació hauran de ser 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.
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‒ Implantació i desenvolupament de webs, microsites, app's, presència a social
media i en general màrketing online i Comunicació 2.0.
‒ Marxandatge o productes relatius a publicitat i promoció.
4.- 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 la Direcció de serveis de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals .
Article 31è.- Despeses de naturalesa plurianual.
1.- De conformitat amb l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es podran autoritzar i realitzar despeses de caràcter plurianual,
subordinant-ne al crèdit que per a cada exercici s’autoritzi en el respectiu
pressupost.
2.- Es podrà adquirir compromisos de despeses que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors al de 2016, sempre que s’iniciï en el propi exercici i que es trobin en
alguns del supòsits establerts en l’apartat 2 de l’article 174 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
3.- Els contractes de subministrament, serveis i execució d’obres de manteniment la
despesa corrent dels quals tingui caràcter plurianual s’haurà de justificar en el
moment d’aprovar l’expedient de contractació que no poden ser estipulats o resultin
antieconòmics per un any, de conformitat amb l’article 174.2.b) del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

CAPÍTOL SISÈ
Sistemes de control i gestió
Article 32è.- Control i fiscalització
En aplicació del que disposa l'article 213 i següents del TRLRHL, la funció de
control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d'eficàcia, es portarà a terme per la Intervenció General
d’aquesta Administració conforme al que disposa la normativa reguladora en la
matèria i els acords del Ple de l’ajuntament de data 19 de setembre de 1997 pel que
s’aprovà la Instrucció desenvolupant el règim de control intern i l’acord plenari de
data 1 de març de 1996 pel que s’aprovà la Instrucció reguladora en matèria de
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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.
Article 33è.- 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 SETÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 34è.- 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.
Article 35è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2016, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions
sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 2015 aprovades per
resolució de la Intervenció General i de les quals se’n va donar compte al Ple de
l’Ajuntament en sessió de 27 d’octubre de 2015
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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 36è.- 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.
Art. 37è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables
La declaració de crèdit incobrable s’aprovarà per l’Òrgan de Gestió Tributaria a
proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser
informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 38è.- 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
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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)
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 tributaria 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 Tributaria 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 valors 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
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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 del 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
Ingressos tributaris
Article 39è.- 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 40è.- 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 41è.- 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 Tributaria.
2.- Quan en l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
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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 42è.- 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
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 43è.- 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 2016, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
de la Junta de Govern Local.
CAPÍTOL TERCER
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Ingressos no tributaris
Article 44è.- 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 la 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 45è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
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
Article 46è.- 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
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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 47è.- 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
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 48è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva
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.
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Pel que fa als saldos deutors derivats de la liquidació definitiva de la participació en
els tributs de l’Estat de l'exercici 2013 la seva devolució es regirà pel que disposa el
Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre.
Tant mateix 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 aplicació de l’esmentada Nota 1/2010, l’import de la liquidació en la participació
en els tributs de l’Estat que s’ajorni minorarà el resultat pressupostari i el romanent
de tresoreria de l’exercici 2016 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l’exercici.
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, 2009 i 2013.

CAPITOL CINQUÈ
Obligacions de subministrament d’informació

Article 49è.- Compliment d’obligacions de subministrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
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 d’administració
pública 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
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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 Públicas inclosa en l'Ordre EHA
2015/2102, a la Base de Dades General de Subvencions, al registre de Convenis
CONCAEL i al Tribunal de Cuentas, això com aquella altra que pugui requerir-li
l'Administració de l'Estat.

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 2016, 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 i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d’auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions
primera
a quarta de l’esmentat acord, així com la fiscalització en matèria
d’ingressos, que tindrà plena vigència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Control financer no permanent mitjançant auditoria pública.
A. Control financer no permanent mitjançant auditoria de regularitat i

…/…

167

certificacions auditores.
Queden sotmesos a control financer no permanent, mitjançant auditoria financera i
aplicant el que disposa en aplicació d'allò que disposa l'article 220.3 TRLRHL. Per
la seva realització s’aplicaren les Normes d’Auditoria del Sector Públic així com el
text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat per la Llei 22/2015, de 20 de
juliol,les normes reglamentaries de desenvolupament i les Normes Tècniques de
Auditoria de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques, els següents ens dependents, els serveis municipals i
les subvencions concedides per aquest Ajuntament referits als estat i comptes
anuals a 31.12.2015 en els termes que s'expressen tot seguit:
1.

La societat privada municipal, amb capital íntegrament municipal, "La Farga,
Gestió d'Equipaments Municipals, SA"., mitjançant auditoria de regularitat
(financera i de compliment)
2.
La Fundació privada Arranz Bravo. mitjançant auditoria financera, d’acord
amb el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de
Catalunya.
3.
Les gestions indirectes dels serveis públics.. En els que s’efectuaran revisions
limitades i/o auditories de regularitat (financeres i de compliment)
4.
Les subvencions que concedeixi i pagui aquesta administració amb càrrec als
seus crèdits pressupostaris d'acord amb el que disposa el títol III i la DA 14a de
la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de Subvencions, mitjançant
l'emissió de certificacions auditores.
B. Control financer no permanent mitjançant auditoria operativa
Es sotmetrà a control financer no permanent les actuacions següents:
1. La verificació del circuit de factures, mitjançant auditoria de sistemes per
comprovar que es compleixen els requeriments de la Llei 25/2013, de 17 de
desembre de factura electrònica, i creació del registre comptable de factures del
sector públic.
El control financer no permanent s’efectuarà mitjançant auditors inscrits en el
Registre Oficial de Auditors de Comptes del Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que actuaran com a
coadjuvants de la Intervenció General i es materialitzarà en documents que giraran
sota la denominació de “Certificacions auditores sense realització d’ auditoria” o
sota la qualificació de "revisions limitades" / "auditories de regularitat". En aquest
últim cas, les normes tècniques d'auditoria a aplicar seran les del sector públic
aprovades per resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, sent
supletòries les del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

SEGONA. Control financer permanent.

…/…

168

La Intervenció General efectuarà control financer permanent, d'acord amb les
Instruccions de Control Intern aprovades pel Ple el 19 de setembre de 1997 i el 5 de
novembre de 1992. Aquest control es plasmarà en els informes corresponents i
s'efectuaran sobre les actuacions següents:
1.
2.

Ingressos sotmesos a sotmesos a pressa de raó comptable.
Despeses i obligacions no sotmeses a fiscalització prèvia o sotmeses a
fiscalització limitada prèvia

Així mateix, d'acord amb les prescripcions que per cada exercici prevegi el Pla
d'Auditories i d'actuacions de control financer es sotmetran a control financer.
1. Els serveis municipals prestats mitjançant gestió directa mitjançant auditories
operatives (de programes pressupostaris, de sistemes i procediments i d'economia,
eficàcia i eficiència) .
2. Les nòmines del personal d'aquesta administració.
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, per la
contractació d’auditors coadjuvants inscrits al ROAC.
TERCERA.- 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
2016, el Pla d'Auditories i d’actuacions de control financer per a l'esmentat exercici,
referit als estats i comptes anuals de l'any 2015 dels ens i/o serveis municipals
prestats mitjançant gestió indirecta que sotmetran a control financer no permanent
mitjançant auditoria, així com les actuacions i abast del control financer permanent i
l'abast de les certificacions auditores sense realització d’auditoria que es derivin de
les subvencions concedides i satisfetes amb càrrec als pressupostos de 2015
En el Pla d'Auditories i d’actuacions de control financer es determinarà l'abast i la
forma d'execució dels treballs, el calendari per la contractació externa i el límit
temporal d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de maig de 2016.
QUARTA.- Caixa Fixa.
1.- La persona titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals 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 7% dels crèdits dotats inicialment al capítol
II de cada secció pressupostària, no es tindran en compte aquells crèdits que, per
aplicació de l’article 30 d’aquestes Bases, hagin d’operar sota el sistema de gestió
centralitzada. El límit quantitatiu del 7% no serà d'aplicació per a l'habilitació
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especial per la devolució d’ingressos, fixant-se la quantia a disposició de la mateixa
mitjançant resolució de la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals , a
proposta de la Tresoreria General i amb informe de la Intervenció; i a l’Àrea de
Promoció Econòmica 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 2016, 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 així com per a fer front al
pagament les subvencions inferiors a 600€, regulades a l’article 25.7b) d’aquestes
bases. 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, i de l’habilitat amb el vist i plau del tinent d’alcalde o regidor
de l’àrea corresponent justificant la necessitat dels fons destinats a subvencions.
4.- Per a l’exercici 2016 i següents, la Caixa pagadora o l’habilitació de pagaments i
caixa descentralitzada,a la seu central de la Tresoreria General, podrà alliberar
crèdits de tercers creditors per devolució d’ingressos indeguts fins la quantitat de
600,00 euros.
CINQUENA.- La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal
elaborarà la següent informació:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Semestralment un document informatiu de la gestió econòmico financera
adaptat als models i instruccions facilitades per la Intervenció General
Anualment i juntament amb els comptes anuals un informe amb la informació
següent:
Programes d’actuació plurianual. Informaran per a cada objectiu l’import
executat en l’exercici, les desviacions produïdes així com el percentatge
realitzat sobre el previst
Informació sobre els pressupostos d’explotació i de capital. En concret sobre
els imports previstos, els executats i les desviacions i percentatges del realitzat
respecte del previst
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes
Adquisicions d’immobilitzat material i immaterial
Contractes adjudicats, informació sobre els procediments de contractació i
compliment dels preceptes d'aplicació del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Informació relativa a l’estat d’execució dels contractes programa i/o
encomanes de gestió i del seu grau de compliment. En concret : Per a cada
anualitat: Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts respecte dels
previstos, desviacions produïdes i percentatges de desviació
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
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•

selecció
Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària

SISENA.- Es faculta la persona titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
perquè, previ informe de la Secretaria General i la Intervenció General, dicti les
normes necessàries conduents a l’harmonització de l’Inventari General de Béns i
Drets de la corporació amb l’Immobilitzat de la comptabilitat d’acord amb la
Instrucció del model normal
comptabilitat local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre .
SETENA. Factures electròniques.
D’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del
sector públic, els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a
l’Ajuntament no estan obligats a presentar factures en format electrònic al Registre
comptable de factures dependent de la Intervenció General d’import inferior a
5.000€, fins que aquestes puguin satisfer els requeriments per a la presentació de
la factura en format electrònic.
En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que
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.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals aprovi les resolucions que siguin
necessàries per al desenvolupament, l'execució i el compliment d’aquestes Bases
d’execució.
SEGONA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis centrals dins dels sis mesos a comptar des de el
dia 1 de gener de l’any 2016, aprovi la Instrucció interna que desenvolupi el sistema
d’indemnitzacions per raó del servei previst a l’article 11 d’aquestes Bases
d’execució
TERCERA.- Les referències contingudes en aquestes bases als Decrets
d’organització, de delegació i acords de la Junta de Govern Local, s’entendran
efectuats a aquells vigents a la data de la resolució objecte de fiscalització.
QUARTA.- L’estructura pressupostària aprovada per l’exercici 2016 es mantindrà
vigent durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en
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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.
CINQUENA.- 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 2016

QUART.- APROVAR inicialment la plantilla del personal al servei de l’ajuntament,
d’acord amb el detall següent:
Situació a 31 d'octubre de 2.015

Amortit- Places
SituaObserzacions
nova
ció
Grup Subgrup Places Vacants previstes creació posterior vacions
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de
caràcter nacional
Secretari/ària General del Ple

A

A1

Vicesecretari/ària-Secretari/ària
Tècnic/a de la Junta de Govern Local

A

A1

Interventor/a General Municipal

A

A1

Viceinterventor/a-Funció Contable

A

Tresorer/a

1

1

1

1

0

1

1

1

1

A1

1

0

1

A

A1

1

0

1

Gerent Municipal

A

A1

1

1

1

Director/a de Serveis

A

A1

6

6

6

Director/a de l'Assessoria Jurídica
Director/a de l’Òrgan de Gestió
Tributària
Escala d'administració general

A

A1

1

1

1

A

A1

1

1

1

Subescala Tècnica

A

A1

2

0

2

Subescala Administrativa

C

C1

360

33

360

Subescala Auxiliar

C

C2

116

68

2

118

(2) (4)

AP

AP

111

24

1

112

(3)

Analista

A

A1

3

0

3

Arquitecte/a

A

A1

8

2

8

Enginyer/a

A

A1

1

1

1

Titulat/ada Superior Universitari/ària

A

A1

181

33

Personal directiu

Subescala subalterna
Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors

2

183

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es

…/…
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Ajudant/a tècnic/a sanitari/àriadiplomat/ada en infermeria

A

A2

Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

A

A2

Assistent/a social-Diplomat/ada en
treball social

A

A2

Bibliotecari/ària

A

A2

Educador/a especialitzat/adaDiplomat/ada en educació social

A

A2

Enginyer/a tècnic/a agrícola

A

A2

Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

90

23

Delineant/a

C

C1

2

0

2

Tècnic/a Auxiliar

C

C1

24

1

24

Agent executiu/va

C

C1

6

0

Auxiliar inspecció sanitat

C

C1

1

0

1

Consultor/a
Delineant/a-Projectista sistemes
informàtics
Director/a de mercat

C

C1

1

0

1

C

C1

1

0

1

C

C1

1

0

1

Gestor/a esportiu/va

C

C1

1

0

1

10

0

10

16

1

16

48

13

48

3

0

3

24

8

24

3

0

3

4

0

4

11

2

11
1

91

(1)

Classe de tècnics/ques auxiliars

Subescala serveis especials
Classe comeses especials
1

5

Informador/a

C

C2

1

0

1

Inspector/a de consum

C

C1

1

0

1

Inspector/a d'obres i serveis

C

C2

2

0

2

Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

2

0

2

Operador/a

C

C1

3

0

3

Operador/a-Programador/a

C

C1

3

0

3

Preparador/a

C

C1

1

0

1

Programador/a

C

C1

4

0

4

Programador/a "senior"

C

C1

2

0

2

Programador/a Analista

A

A2

2

0

2

Programador/a Analista

C

C1

1

0

1

Regent/a centre d'ensenyament

A

A2

2

0

2

Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

58

20

58

Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

1

Tècnic/a disseny

C

C1

1

0

1

Tècnic/a esportiu/va

C

C1

9

0

9

Treballador/a familiar

C

C2

14

2

1

13

…/…
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Classe policia local
Escala Superior
Superintendent/a

A

A1

1

1

1

Intendent/a

A

A1

2

1

2

Intendent/a major

A

A1

2

0

2

A

A2

2

2

2

Sotsinspector/a

C

C1

5

0

5

Sergent/a

C

C1

18

0

18

Caporal/a

C

C2

35

4

35

Agent

C

C2

360

39

360

Escala Executiva
Inspector/a
Escala Intermèdia

Escala bàsica

Classe personal d'oficis
Encarregat/ada

C

C1

2

0

2

Mestre/a

C

C1

2

0

2

Oficial/a

C

C2

66

5

66

AP

AP

14

0

Titulat/ada superior

A

A1

5

5

5

Titulat/ada mitjà/ana

A

A2

5

2

5

Administratiu/a

C

C1

9

9

9

- Auxiliars

C

C2

16

16

16

Tècnic/a Superior

A

A1

11

6

2

9

(1)

Compaginador/a

A

A2

1

0

1

0

(1)

Director/a d'art

A

A2

1

0

1

Tècnic/a mitjà/ana

A

A2

13

5

13

Técnic/a cultural

BC

BC

1

0

1

Tècnic/a esportiu/va Administratiu/va

BC

BC

1

0

1

Tècnic/a informàtica

BC

BC

1

0

1

Operador/a

C

C1

1

0

1

Tècnic/a Auxiliar

C

C1

1

1

1

C2

1

0

1

Ajudant/a

1

13

(3)

PERSONAL LABORAL
Branca administrativa

Branca Tècnica

Branca d'oficis
Oficial/a

C

PERSONAL EVENTUAL
Assessor/a de l'Alcaldia

-

-

1

0

1

Assessor/a nivell 1

-

-

5

2

5
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Assessor/a nivell 2

-

-

4

0

4

Assessor/a nivell 3

-

-

6

1

6

Assessor/a de grups municipals

-

-

8
1.749

1

(1)

(2)
(3)
(4)

8
6

6

1.749

Les places de la plantilla laboral que restin vacants, s’amortitzaran d’aquesta
plantilla i es crearan dins la plantilla de funcionaris en igual nombre de
places del mateix subgrup.
Les places de Treballadora Familiar que restin vacants, s’amortitzaran i es
crearan en igual nombre de places d’Auxiliar.
Les places d’Ajudants adscrits a llocs de treball d’ordenança que restin
vacants, s’amortitzaran i es crearan en igual nombre de places de subaltern.
Les places d’Agent Executiu que restin vacants, s’amortitzaran i es crearan
en igual nombre de places d’Auxiliar

CINQUÈ.- EXPOSAR al públic aquests acords, amb 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.
SISÈ.- ENTENDRE definitivament aprovats els acords 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 i la plantilla.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció general i al Servei de Recursos
Humans.
VUITÈ.- TRAMETRE una còpia del pressupost general i de la plantilla
definitivament aprovats a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

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

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Molt bé, per a la presentació el Sr. Husillos.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, jo els hi presentaré, intentaré de la manera més breu possible, però sí que val la
pena presentar les tres primeres propostes d’acord, és a dir, els números 10, 11 i
12. Sobre el primer, vull recordar una de les últimes reflexions que feia l’Alcaldessa,
perquè d’alguna manera en resum va d’això, en el fons el que plantegem en la
proposta d’acord número 10 és garantir la continuïtat d’una sèrie de serveis que
actualment i des de fa uns quants anys aquest ajuntament ve prestant,
principalment de l’àmbit de benestar social, també d’altres, és un acord que en
definitiva està afectant a 63 professionals que actualment desenvolupen serveis en
aquest ajuntament, i donat el retard amb que la Generalitat ha signat, que de fet ho
va signar ahir, és a dir, quan es va iniciar tot aquest procediment no hi havia res de
tot això, fins ahir no va signar amb les entitats municipalistes, l’acord marc per
donar continuïtat al contracte-programa pel període 16-19, es va entendre des dels
serveis tècnics tan de l’àrea, com de la resta de l’ajuntament, que calia aprovar
aquest acord explícit per donar continuïtat a aquests serveis tan bàsics i més en
aquests moments. Evidentment, una situació, doncs que, amb l’aprovació fa uns
quants anys de la LRSAL, doncs es va acabar de complicar, però s’entenia i s’entén
que per tal de garantir aquesta continuïtat, doncs cal portar a acord el dictamen
número 10.
Respecte de l’11, situar molt breument, estem parlant..., situar sobretot en el
concepte dels premis Joaquim Grau i Fuster, aquest va ser un professional de
l’educació social d’aquest municipi, amb una important trajectòria, i de fet, per retre
homenatge es va, fa uns quants anys, acordar, conjuntament amb els impulsors
d’aquest premi, Diputació de Barcelona, Generalitat, l’àrea d’Educació i l’àrea de
Benestar Social, dotar econòmicament aquest premi, que principalment, de manera
molt, molt, resumida, però d’alguna manera pretén reconèixer aquells treballs en
l’àmbit de l’educació social, investigacions en l’àmbit de l’educació social, i més
tractant-se de professions socials on això costa de vegades de reconèixer, doncs es
va entendre, ja des de finals del 2007, 2008, incorporar aquest conveni a la
normalitat de la nostra ciutat. Ara bé, a raó d’una discrepància estrictament
administrativa, no es van abonar els imports relatius al període 2011-2012-2013, sí
que es va continuar donant normalitat a partir del 2014 i del 2015, i la proposta
d’acord és al voltant d’aquests tres exercicis.
I, per últim, l’acord número 12 és un acord com d’altres que des del servei de salut
del nostre municipi, doncs es té amb d’altres administracions, per tal de realitzar
anàlisis en el laboratori municipal, i el motiu de portar-lo, doncs és precisament, o el
motiu de portar-lo avui, és precisament perquè donades les dates en les que
l’ajuntament de Cornellà ens ho ha remès, aquest era el primer Ple en el que es
podia portar a aprovació. Res més.

La Presidenta, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del 10 al 18, i a favor del 19.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de tots.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem a favor, sens cap tipus de mirament, del punt 10, ens
abstindrem en el punt 11, tot i que estem a favor de l’entrega d’aquest premi i que
també estem a favor que l’ajuntament faci efectives les aportacions dels 3 anys
esmentats en favor del CEESC, del Col·legi d’Educadors i Educadores Social de
Catalunya. I ho farem perquè no acabem d’entendre, tot i les explicacions fetes pel
representant del PSC, no acabem d’entendre quines són les raons que ens han
portat a aprovar les aportacions de tres anys, del 2011, 2012 i 2013, d’aquest premi,
a finals d’aquest 2015, una diferència de quatre anys amb la primera de les tres
aportacions, no ho acabem d’entendre i ens abstindrem, perquè creiem que és
suficientment important, tant l’import, com el premi en sí, però no ho acabem
d’entendre.
En relació al 12, votarem en contra, i està força relacionat amb l’anterior, amb l’11,
des de la CUP-Poble Actiu votarem en contra d’aquest acord per la data de
presentació del mateix, per la valoració i aprovació per part del Ple. A 22 de
desembre, avui, 22 de desembre de 2015, el govern presenta un conveni per
aprovació, un conveni de l’any 2015, el que s’acaba d’aquí nou dies. En aquest cas
encara entenem menys que en l’anterior, quin ha estat el problema i com és
possible que s’intenti aprovar un conveni i convalidar totes les actuacions que es
puguin haver realitzat, convalidar totes les actuacions que es puguin haver realitzat
en l’execució de l’esmentat conveni, conveni del 2015, si hem de decidir si
l’aprovem o no, avui mateix, a 22 de desembre de 2015. Bé, nosaltres està clar que
hi votarem en contra, tot i que puguem estar a favor del que diu el conveni de les
raons del perquè subscrivim aquest conveni interadministratiu, del contingut del
propi conveni, el que no entenem en absolut és haver d’aprovar-lo avui a 22 de
desembre, un conveni que finalitza d’aquí a nou dies, crec que ha quedat clar.
Bé, en relació als següent punts del 13 al 18 ens abstindrem i en relació al 19
també ens abstindrem, i tot i que entenem que es tracta d’una modificació puntual
d’una parcel·la concreta del Polígon Pedrosa, ens abstindrem perquè creiem que no
es tracta d’una prioritat ara mateix. El nostre model de ciutat, des de la CUP-Poble
Actiu, el nostre model de ciutat no passa, ara mateix pel Polígon Pedrosa, tenint en
compte quina és la situació, que ja ha anat sortint durant el Ple d’avui,
d’abandonament i deteriorament de la zona industrial de la carretera del Mig. Ens
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sembla molt més prioritari atendre aquesta situació, d’una zona industrial ja existent
a la nostra ciutat, que continuar amb el focus posat en el Polígon Pedrosa.
També ens donem per assabentats del 20 i del..., no això és després, perdó.
Però com no he exhaurit els meus 15 minuts per aquesta Comissió, m’agradaria
respondre o simplement m’agradaria dir que entenem cada cop que els regidors de
govern presenten els seus arguments en cadascun dels punts, entenem
perfectament els arguments d’aquests regidors de govern i no necessitem, com a
mínim des d’aquest grup, que l’Alcaldessa ens repeteixi cada cop, en intervencions
sense rèplica, el posicionament del govern, no ho necessitem, nosaltres no ho
necessitem, entenem perfectament cadascuna de les intervencions dels regidors de
govern.
I fent al·lusió a la seva intervenció, nosaltres a la nostra intervenció hem esmentat,
tot i que tots i cadascun dels punts que ella ha anat remarcant en la seva
intervenció, hem lloat els oferiments, textualment, hem lloat els oferiments explícits
fets fins ara pel govern del PSC, a les dues AMPA i a les famílies d’aquestes
escoles, i l’únic que demanem és més imaginació, més creativitat, i si fos el cas,
més valentia, això és l’únic que demanem, per tant, demanem també, ara i avui,
rigor a l’hora de reproduir les nostres paraules, extretes de les nostres
argumentacions, demanem un pel de rigor quan algú intenta reproduir les nostres
paraules en Ple, sinó acabarem demanant sempre que es miri la transcripció de les
nostres paraules. Nosaltres, simplement, hem demanat això que he dit i en cap
moment no hem deixat de lloar els oferiments que ha anat fent durant els últims
temps el govern del PSC a les famílies i a les AMPA. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor del punt número 10 al 18.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de tots els dictàmens.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lloc, nosaltres també, des del Partit Popular, volem manifestar una
queixa, perquè ja són moltes vegades que quan s’acaba un debat de certa
importància, l’Alcaldessa pren la paraula, ens fa un discurs o un “sermón, interpela
a los grupos municipales y luego no nos deja hablar”, per tant, nosaltres volem
manifestar des d’aquest grup municipal, doncs la nostra queixa vers aquesta
actuació reiterada per part de l’Alcaldessa.
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Respecte dels dictàmens, votarem a favor del 10, abstenció de l’11, votarem a favor
del 12, del 13 i de la resta fins al 18, abstenció al 19 i ja està. Gràcies.

Essent les 19.28 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres estem a favor del 10, tot el nostre suport als treballadors i treballadores
dels serveis socials, que realitzen una tasca imprescindible per atendre situacions
d’emergència social que pateixen moltes persones a la nostra ciutat. Coneixem el
seu esforç i dedicació, coneixem les seves dificultats per contenir la pobresa i
mereixen tot el nostre suport.
Votarem el número 11 en contra, perquè tot el procés sembla el resultat d’una mala
gestió del procediment, que dóna com a resultat pagar una aportació d’un premi del
2011, 2012 i el 2013, en aquesta legislatura, o sigui, és evident que hi ha una mala
gestió de tot això.
Votarem en contra del 12 també, perquè ho han estat fent sense l’acte administratiu
que sostingui el conveni que autoritzi realitzar les tasques encomanades, la qual
cosa em sembla que no té base legal per executar l’esmentat conveni que es va
iniciar al gener i es porta a aprovació al desembre, o sigui, és inadmissible això.
A favor del 13, 14, 15, 16, 17 i 18, encara que tornem a dir que és necessari un
projecte de ciutat ampli, de política animalista, per evitar aquestes situacions que
són recurrents en cada Ple.
Sí, en el 19, entenem que la modificació tenia com a un objectiu substituir la
qualificació clau 22.a5 per una clau 18, per fer un edifici terciari i d’oficines en lloc
d’un edifici industrial, com ha passat a d’altres illes veïnals. L’aprovació inicial es va
dur a terme finalitzant la legislatura passada, a l’últim Ple municipal de la legislatura
a l’abril de 2015. És una modificació que s’engloba dins de l’anomenada 3a
transformació de la ciutat abanderada del Partit Socialista, exponent de la qual és la
reforma de la Gran Via, plaça Europa, Europa-Fira, PDU Gran Via, només es vota
una modificació mínima del text original aprovat al Ple d’abril, per incloure les
esmenes realitzades pel conseller del territori de la Generalitat.
Votem en contra, perquè no estem d’acord amb el model de la 3a transformació,
continuem impulsant un urbanisme a dues velocitats a la ciutat, es continua
focalitzant esforços en la nova edificació al voltant de la zona de Gran Via, mentre
s’oblida la ciutat real, es promou la nova edificació al Polígon Pedrosa mentre tenim
polígons industrials, com la carretera del Mig, amb un urbanisme consolidat i
igualment ben comunicat, amb edificis buits tant industrials, com d’oficines.
Continuem sense entendre per què tenint tècnics propis municipals, el planejament

…/…

179

el redacten empreses externes a l’ajuntament, si tenim tècnics propis, perquè han
de fer-ho empreses externes.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, en el punto 10 estaremos de acuerdo, en el punto 11 nos
abstendremos, en el 12 lo desarrollará Rai, en el 13 estamos de acuerdo, y aquí en
el 14, 15, 16, 17 y 18, bueno, nosotros creemos en los técnicos, evidentemente,
perdón, en los funcionarios que hacen esto, pero es que…2.400 euros de multa
¿los cobramos? ¿se cobran estas multas? Porque es que me da la sensación que
no por mucho poner multas muy altas al final vamos a conseguir que eso sea
efecto, porque si al final no se pagan, es que yo tengo mis dudas, porque me
parece, sinceramente, que si bien es verdad que hay que tener cuidado con este
tipo de animales peligrosos y tal, pero bueno, 2.400 euros yo tengo la sensación de
que más de una multa se va a quedar sin cobrar. Y luego, aquí veo que hay una,
que parece ser que es la misma, pero tiene 150 euros de multa, quizás sea mi
culpa no haber leído todo el expediente, pero en cualquier caso, la pregunta sería
¿2.400 euros los estamos cobrando? Pero, en fin, votaremos al 14, 15, 16, 17 y 18
favorablemente. Y en cuanto al 19 también lo votaremos favorablemente.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sí, en relación con el punto 12 del Orden del Día, relativo a la aprobación de un
convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Cornellá y este propio
ayuntamiento de Hospitalet, para análisis de muestras de alimento y aguas durante
el año 2015, nos gustaría comentar alguna cuestión.
Primero, llama la atención que se traiga al Pleno del 22 de diciembre de 2015 un
convenio cuya vigencia, es decir, cuya duración va desde el 1 de enero de 2015
hasta el 31 de diciembre de 2015, la verdad es que resulta inaudito y basta leer la
observación que hace la intervención general, que lo pone en solfa con mucha
elegancia y sutileza, dice: “Se ha sometido a fiscalización fuera del momento
procesal oportuno”. Si se hubiese traído a fiscalizar en el momento oportuno, se
hubiera fiscalizado en conformidad y probablemente hubiéramos aprobado el
convenio nosotros también, pero 10 días antes de que finalice el año.
Lo anterior sería meramente anecdótico, sí, algo para comentar con nuestros
amigos y ruborizarnos, si detrás de ese despropósito no hubieran otras
consecuencias y comentaré alguna de ellas. Como todos sabemos, bueno, o como
en cualquier caso deberían saber los tenientes de alcalde, cualquier acto
administrativo, en tanto que declaración de voluntad de la administración, ha de
producirse siguiendo un procedimiento, un cauce necesario para la producción del
mismo. La condición de validez del acto administrativo dependerá, entre otras
causas, de que se haya respetado dicho procedimiento, y dicho acto se formalizará
normalmente de forma escrita.
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Es evidente que en el convenio que se trae en este dictamen se ha prescindido del
procedimiento normal para la aprobación de cualquier acto administrativo, es más,
simplemente no existe ningún acto administrativo. Lo que se propone para aprobar,
en algunos puntos en este momento procesal oportuno, parece una broma, un
convenio que en su punto quinto establece que para la gestión, seguimiento y
control, se constituirá una comisión de carácter paritario, el concejal responsable
del área de Igualdad y Bienestar Social nos explicará si a 22 de diciembre de 2015
esta comisión se ha constituido, y si es así, en base a qué resolución, y si no se ha
constituido, qué es lo que estamos aprobando.
En relación al punto segundo de la parte resolutiva, convalidar, en su caso, las
actuaciones que se hayan podido realizar en ejecución del citado convenio, desde
el 1 de enero de 2015, es decir, desde hace 355 días, la verdad es que suena a
broma, pero no debería serlo, entre otras cosas, porque el instituto de la
convalidación, en derecho administrativo, existe para subsanar los vicios de que
pueda adolecer un acto administrativo previo y anulable, es decir, si hubiera alguna
resolución o acto de la administración, que sin ser nulo de pleno derecho, adolezca
de algún vicio que impida su validez. No es el caso, simple y llanamente no hay
ningún acto o resolución que podamos convalidar.
Y no es el único caso que hemos conocido de esta mala praxis del gobierno
municipal, por ejemplo, hubo un intento de aprobar un convenio para la puesta en
marcha del servicio de atención telefónica 010. Por eso vamos a votar en contra de
este dictamen, pero es más, haremos una profunda valoración de las posibles
responsabilidades que pudieran derivarse de esta forma de actuar y exigiremos las
correspondientes responsabilidades al gobierno municipal, y lo pondremos, en su
caso, en conocimiento de la jurisdicción competente. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per fer un parell de matisacions. El company, el
Christian Giménez, ens deia, no estem d’acord amb el dictamen 19, perquè
entenem que Pedrosa no ha de ser un sector prioritari, molt bé, però tinguem clar, i
amb això també contesto al que planteja la Sra. Ana González, des del grup
d’Iniciativa-Esquerra Unida i Pirates, quan algun propietari privat, en el seu terreny,
insta ell al planejament, a la modificació del planejament, l’insta ell, no és que
l’ajuntament faci activitat, faci acció, sigui proactiu, és algú que és titular, que vol
desenvolupar una acció en el seu solar, en aquest cas, i insta la modificació del
planejament, per això ho fan ells i no ho fa l’ajuntament, una altra cosa és quan és
sòl públic, que llavors sí que és l’ajuntament qui insta a la modificació del pla
general o si hi ha una proporció important de sòl públic dintre de tota una
intervenció en la modificació del planejament, per això és el privat el que ho fa, no
és que l’ajuntament externalitzi la gestió d’aquesta qüestió, sinó que és el privat qui
té l’obligació, si així ho vol, de fer aquesta modificació.
Una modificació, per una altra banda, vostè ho explicava molt bé, que era la
modificació del 22a cap al 18, per fer oficines, i el que es fa és canviar la volumetria,
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perquè ocupant menys terreny, pugui tenir més sostre, perquè les oficines, tenint en
compte que el punt de partida era de sòl industrial, que si pensem en un sòl
industrial, el que es busca habitualment és sòl amb la menor altura possible, quan
el que es fa és un ús d’oficines a terciari, aquí ja canvia i llavors el que es busca és
més alçada i una menor ocupació del sòl. Aquesta és la modificació que es va fer
en el seu moment i ara el que es fa és afegir les puntualitzacions, les esmenes, que
ens fa, fonamentalment sobre temes d’aprofitaments, la pròpia Generalitat, el
departament de Territori, que és el que hem afegit, diguéssim, en el dictamen
original que s’havia aprovat en el seu moment com a aprovació inicial.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, molt breument, sobretot en relació a les manifestacions del Sr. Rainaldo, dir-li
que, a veure, aquesta manifestació tan contundente de que carece de expediente
administrativo, procedimiento administrativo, eso no es cierto, no, no, y en la
Comisión Informativa, a los compañeros que asistieron por parte de su grupo, se les
dieron las explicaciones que solicitaron, por supuesto el expediente sí que existe y
de hecho se inició, para información, pensaba que se la habían hecho llegar, el 11
de noviembre, ese expediente se inicia el 11 de noviembre. El acuerdo por parte del
ayuntamiento de Cornellá se aprobó el pasado 30 de octubre, le recuerdo que este
año, todavía este año se celebraron elecciones municipales, en este municipio y en
el vecino de Cornellá, y ese acuerdo fue enviado a este municipio el pasado 4 de
noviembre, iniciándose el expediente administrativo el 11 de noviembre. Poner en
duda, poner en tela de juicio el trabajo que realizan los profesionales del área, pues
es lo que está usted haciendo, pero en cualquier caso ese expediente existe.
Pero no obstante, para evitarnos situaciones de este tipo y, en todo caso, a ver, por
si alguien tampoco ha entendido, en este caso estamos hablando de un ingreso, un
ingreso que se viene produciendo en años sucesivos, hay una relación establecida
en el tiempo, pero en cualquier caso, se han dado las instrucciones para que, a
partir del ejercicio próximo, se valore la posibilidad de, en este tipo de convenios, en
este tipo de acuerdos, hacer convenios plurianuales.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver Sr. Husillos, la administración no puede actuar cuando le dé la gana y
cuando quiera, ha de estar avalada, un funcionario tiene que tener el aval político
correspondiente a través de una resolución correspondiente, para poder actuar.
Ustedes aquí firman un convenio que les recuerdo que tienen un borrador en el mes
de abril, mes de abril de 2015, las cosas se hacen antes, no se espera a que
lleguen las elecciones y que lo apruebe el plenario posterior, se hace antes, no hay
ningún problema, y si ustedes no lo tienen hecho, no presten el servicio, es muy
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sencillo, si no hay algo que avale esa prestación de servicio, no lo hagan, porque no
tienen la cobertura legal para hacerlo, simple y llanamente, es lo que he dicho yo,
así de contundente, nada más.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Muy brevemente, para acabar, el acuerdo precisamente de lo que habla también es
de convalidar ese convenio y, por lo tanto, dar plena validez jurídica.

SRA. ALCALDESSA
No, no, ya está, ya está, es que no hay más intervenciones, sí, Sra. Secretaria.

SRA. SECRETARIA
Me parece que falta el posicionamiento de voto de Convergència en el punto 19.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara passaríem, bé, dir-li a la Sra. Esplugas i li recordo, que com a
Presidenta d’aquest Ple i com Alcaldessa, i segons es recull en el Reglament
Orgànic, tinc tot el dret del món d’intervenir en el moment que consideri oportú, fer
el tancament dels debats que procedeixin i, per tant, en fi, intento no fer sermons,
faig intervencions. Sra. Secretària, podem continuar.

BENESTAR I DRETS SOCIALS

ACORD 10.- RELATIU A LA CONTINUITAT EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
RELACIONATS AMB ELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D'IGUALTAT.
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 els acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
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Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, encarregada de regular
l’assumpció per les Comunitats Autònomes de les competències relatives a serveis
socials, estableix la data límit de 31 de desembre de 2015 perquè les Comunitats
Autònomes assumeixin les competències relatives a la prestació dels serveis
socials i de igualtat que abans es preveien com a pròpies dels municipis o les
deleguin als municipis, diputacions provincials o entitats equivalents, establint
l’obligació dels municipis de seguir prestant aquests serveis amb càrrec a la
Comunitat Autònoma, quan la mateixa no les hagi assumit o delegat i determinant
l’aplicació de retencions en les transferències que corresponguin a les Comunitats
Autònomes per aplicació del seu sistema de finançament, quan en aquest cas no
transfereixin les quanties precises als municipis.
Fins l’actualitat, la Generalitat de Catalunya no ha assumit ni delegat formalment a
favor d’aquest Ajuntament les dites competències.
En data 11 de desembre de 2015 l’Assessoria Jurídica va emetre informe al
respecte, el qual text literal és el següent:
“ANTECEDENTS
I.

Aquest Ajuntament ha vingut prestant els serveis d’atenció a les persones, dels
serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques
d’acolliment dels emigrants a l’empara del marc normatiu vigent en cada
moment, sent principalment en l’actualitat el disposat als articles 84.m) de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19
de juliol, 25.2 k) de la Llei 7/1985, reguladora de las Bases de règim local, 66.3
k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei municipal i del règim local de Catalunya i, en general, la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, amb les seves normes
reglamentaries de desenvolupament, especialment les que afecten a la cartera
de serveis.

II.

Dins d’aquest marc legal i un cop finalitzat el Contracte Programa 2008 – 2011
per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social, signat entre aquest Ajuntament i el
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en data
24 de juliol de 2008 i ratificat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada
en data 9 de setembre de 2008, el Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
la Federació de Municipis de Catalunya varen signar, en data 14 de maig de
2012, un nou acord marc on es determinaven les condicions i els criteris que
regirien els serveis i programes inclosos en els contractes programes a signar
amb els ajuntaments per al període 2012 – 2015.

III. En base a l’acord marc anteriorment al·ludit, el Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament van signar, en
data 12 de juny de 2012, un nou Contracte Programa per al període 2012-2015,
amb la finalitat d’englobar tots els programes relatius al benestar social i
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polítiques d’igualtat, el qual va ser ratificat per acord de la Junta de Govern
Local en sessió celebrada en data 30 d’octubre de 2012. A l’acord Onzè del dit
Contracte Programa s’estableix la seva vigència fins el 31 de desembre de
2015, sense perjudici de les actuacions que es desprenguin de l’avaluació del
2015 que s’executaran al 2016.
L’actualització de serveis i programes, així com del finançament d’aquest
Contracte Programa es va realitzar a través dels protocols addicionals
següents:
• Protocol Addicional de concreció per a l’any 2013, la qual ratificació de la
seva signatura es va aprovar per acord de la Junta de Govern Local de data
22 d’octubre de 2013.
• Protocol Addicional de concreció per a l’any 2014, aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2014.
• Protocol Addicional de concreció per a l’any 2015, aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 28 d’abril de 2015. En data 27 d’octubre de
2015 la Junta de Govern Local va aprovar una addenda a aquest Protocol
addicional, per la qual s’amplien els termes de la col·laboració en el sentit de
incorporar dues accions formatives de coneixements laborals bàsics –Mòdul
B- a les persones nouvingudes.
IV. En data 11 de desembre de 2015 la cap de servei de la Regidoria de Igualtat i
Serveis Socials va emetre informe, on es deixa constància de la voluntat de
signatura d’un nou Acord Marc 2016 – 2019 per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques de igualtat, a signar entre el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en el qual
es basarà el nou Contracte Programa a signar entre el dit Departament i aquest
Ajuntament per al mateix període, donant així continuïtat als serveis i
programes inclosos al Contracte Programa descrit a l’anterior antecedent i
ampliant les línies d’actuació en la forma que es detalla en el informe.
V. Al BOE núm. 312 de 30 desembre 2013 es va publicar la “Llei 27/2013, de 27
de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local"
(LRSAL), dictada a l’empara dels títols competencials recollits als apartats 14 i
18 de l’article 149.1 de la Constitució Espanyola, pel qual es regulen les
competències exclusives de l’Estat.
VI. El Secretari d’Estat d’Administracions Públiques va dirigir una carta a les
administracions públiques, datada el 2 de novembre de 2015, per la qual les
posa en coneixement de la interpretació que fa el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, entre altres, de la Disposició Transitòria Segona de
la LRSAL, encarregada de regular l’assumpció per les Comunitats Autònomes
de les competències relatives a serveis socials.
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Als anteriors fets li són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- CARÀCTER D’AQUEST INFORME
Tant l’article 83.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb caràcter
general, com l’article 27.6 del Reglament Orgànic de Govern i Administració
d’aquest Ajuntament, amb caràcter específic, determinen que els informes de
l’Assessoria Jurídica seran facultatius i no vinculants, tret disposició expressa o
norma legal en contrari.
SEGON.- OBLIGACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT DE CONTINUAR PRESTANT
ELS SERVEIS RELACIONATS AMB ELS SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016
Ja hem dit als Antecedents d’aquest informe que al BOE núm. 312 de 30 desembre
2013 es va publicar la LRSAL, en la qual Exposició de Motius es diu que la dita llei
te com a pretensió la revisió de l’estatut jurídic de l’Administració local
“…racionalitzant les seves estructures administratives i evitar les duplicitats en les
competències amb altres administracions…”
L’article primer de la LRSAL modifica diversos preceptes de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), entre els quals destaquem
els següents:
• Article 7: estableix els tipus de competències de les entitats locals i les
determina com a pròpies, atribuïdes per delegació o distintes de les anteriors.
Les competències pròpies dels Municipis únicament podran ser determinades
per Llei i s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la pròpia responsabilitat.
Tant l'Estat com les Comunitats Autònomes podran delegar en les Entitats
Locals l'exercici de les seves competències, quins les exerciran en els termes
establerts en la disposició o en l'acord de delegació, podent exercir, les dites
entitats locals, competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per
delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d'acord amb els requeriments de la legislació d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incorri en un supòsit d'execució
simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública.
• Article 25.2.e): determina com a competències pròpies dels municipis
l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata
a persones en situació o risc d’exclusió social. Per la seva part, l’article 26.1.c)
determina aquestes mateixes competències com a serveis que han de prestar
els municipis amb població superior a 20.000 habitants.
• Article 27.1 i 3, c): estableix la potestat de l’Estat i de les Comunitats
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Autònomes de delegar en els municipis l’exercici de les seves competències,
entre les quals es troba la prestació dels serveis socials, la promoció de la
igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.
Per la seva part, la Disposició Transitòria Segona de la LRSAL, encarregada de
regular l’assumpció per les Comunitats Autònomes de les competències relatives a
serveis socials, estableix la data límit de 31 de desembre de 2015 perquè les
Comunitats Autònomes assumeixin les competències relatives a la prestació dels
serveis socials i de promoció i reinserció social que abans es preveien com a
pròpies dels municipis o les deleguin als municipis, diputacions provincials o entitats
equivalents, establint l’obligació dels municipis de seguir prestant aquests serveis
amb càrrec a la Comunitat Autònoma, quan la mateixa no les hagi assumit o
delegat i determinant l’aplicació de retencions en les transferències que
corresponguin a les Comunitats Autònomes per aplicació del seu sistema de
finançament, quan en aquest cas no transfereixin les quanties precises als
municipis.
En conseqüència, tenim en compte que l’actual Contracte Programa signat per al
període 2012-2015 finalitza el proper dia 31 de desembre de 2015, que no s’ha
signat un nou Contracte Programa i que fins l’actualitat, la Generalitat de Catalunya
no ha assumit ni delegat formalment a favor d’aquest ajuntament les dites
competències, l’ajuntament es troba amb l’obligació legal de seguir prestant els
mateixos serveis a partir de l’1 de gener de 2016, la qual cosa es veu reforçada per
la interpretació feta pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la dita
Disposició Transitòria Segona i de la seva relació al que serà el nou sistema de
finançament autonòmic i de les hisendes locals, traslladada pel Secretari d’Estat
d’Administracions Públiques en la seva carta datada el 2 de novembre de 2015, en
la qual es conclou dient literalment que “… en tanto no sean aprobadas las normas
reguladoras del nuevo sistema de financiación
autonómica y local, las
competencias a que se refieren las citadas disposiciones transitorias …. y segunda
……. deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos…”
La prestació dels dits serveis s’entén fins que s’iniciï la vigència del nou Contracte
Programa a signar per aquest Ajuntament amb el Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, en compliment de l’article 41 de la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya."
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Benestar i Drets Socials i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets Socials,
ACORDA:
PRIMER.- CONTINUAR, a partir de l’1 de gener de 2016, amb la prestació dels
serveis relacionats amb les matèries de serveis socials i polítiques d’igualtat que es
realitza en aquest municipi en els mateixos termes i condicions s’han vingut
prestant durant aquest l’any 2015.
SEGON.- CONTINUAR, a partir de l’1 de gener de 2016, amb la prestació de les
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activitats i serveis que recull el Contracte Programa 2012-2015, signat amb el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en
compliment de l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials fins
l’entrada en vigor del nou Contracte Programa 2016-2019, mantenint les mateixes
dotacions pressupostàries en el projecte de pressupostos de 2016, així com els
mitjans materials i personals actuals destinats al mateix.
TERCER.- NOTIFICAR aquests acords al Departament de Benestar Social i Família
de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Benestar i Drets Socials d’aquest
Ajuntament, als Serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos; a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció Municipal i a la Secretaria
General del Ple.

REGIDORIA DE GOVERN D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL

ACORD 11.- RELATIU A VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE
L’AJUNTAMENT.
APORTACIÓ ECONÒMICA CORRESPONENTS
ALS
EXERCICIS 2011, 2012 I 2013 , PER UN IMPORT DE 12.000,00 EUROS, EN
FAVOR DEL COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS DE CATALUNYA, PER
LES GESTIONS ECONÒMIQUES DEL PREMI INTERNACIONAL EN EDUCACIÓ
SOCIAL JOAQUIM GRAU I FUSTER.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i amb 8 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que per Provisió del regidor titular de la Regidoria de Govern d’Igualtat i
Benestar Social, s’ha disposat iniciar els tràmits administratius per aprovar
l’aportació econòmica corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013 , per un import
de 12.000,00 euros, en favor del Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya,
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per les gestions econòmiques del Premi Internacional en Educació Social Joaquim
Grau i Fuster, en compliment del conveni de col·laboració signat entre el grup de
Recerca en Educació Social (GRES) el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC), l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona i la Secretaria d’Infància i
Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que el 23 de desembre de 2008 es va signar un conveni de col·laboració
entre el Grup de Recerca en Educació Social (GRES), el Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya (CEESC), l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i la Secretaria
d’Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya per la creació del Premi
Joaquim Grau. Reflexió de la Pràctica Educativa.
ATÈS que el premi pretén impulsar i motivar el treball de reflexió en el camp de
l’Educació Social, alhora contribuir en la tasca de transmissió i difusió
d’experiències que ajudin a consolidar el patrimoni cultural de la professió, així com
el seu reconeixement social.
ATÈS que aquest conveni es bianual i estableix 4art, que l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, mitjançant les Àrees d’Educació i Benestar Social,
realitzarà anualment una aportació econòmica de 4.000,00 euros, així com al seu
acord 12è i 13è estableix la seva pròrroga automàtica.
VIST el certificat del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC) al qual es fa constar que és aquesta entitat l’encarregada de gestionar el
premi.
VISTA la comunicació del president del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC) de data 30/04/2015, interessant el pagament de les
aportacions econòmiques dels anys 2011, 2012 i 2013.
VIST l’informe tècnic favorable emès per la Cap de Servei de la Regidoria de
Govern d’Igualtat i Benestar Social, el qual posa de manifest que els premis s’han
entregat i l’existència del deute, i es proposa que es faci efectiu el pagament dels
12.000,00 euros pendents d’abonar al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de
Catalunya (CEESC), corresponents als anys 2011, 2012 i 2013.
ATÈS que l’abonament de l’aportació al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
de Catalunya (CEESC), per un import de 12.000,00 euros, es podrà formalitzar a
càrrec de l’aplicació pressupostària 05.2311.481.01.50 del pressupost municipal de
2015, segons certificat de retenció de crèdit núm. 150036707, de data 31 de juliol,
emès per la Intervenció General.
VISTOS els informes i la documentació que integra l’expedient administratiu.
Vistes les competències atribuïdes pel Ple municipal en virtut de l'art. 60 Reial
Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei reguladora de les
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Hisendes Locals en matèria pressupostària en relació a l'art. 123.p) de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
EL PLE, a proposta del regidor titular de la Regidoria de Govern d’Igualtat i
Benestar Social, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR en virtut de l’article 65 de la llei de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, les conversions
administratives de les actuacions administratives per aprovar l’aportació econòmica
corresponents als exercicis 2011, 2012 i 2013 , per un import de 12.000,00 euros,
en favor del Col·legi d’Educadores i Educadors de Catalunya, per les gestions
econòmiques del Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster, en
compliment del conveni de col·laboració signat entre el grup de Recerca en
Educació Social (GRES) el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC), l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona i la Secretaria d’Infància i Adolescència de la Generalitat de
Catalunya.(RC-2/15).
SEGON.- RECONÈIXER l’obligació d’aquest Ajuntament a favor del Col·legi
d’Educadores i Educadors de Catalunya, amb NIF Q585004OF, per un import de
12.000,00 euros.
TERCER.- Els crèdits reconeguts als acords anteriors per un import total de
12.000,00 euros, es podrà formalitzar a càrrec de l’aplicació pressupostària
05.2311.481.01.50 del pressupost municipal de 2015, segons certificat de retenció
de crèdit núm. 150036707, de data 31 de juliol, emès per la Intervenció General.
QUART.- Els acords anteriors s’adopten sense perjudici de que s’apliqui el que
disposa el Reial Decret 429/1993 de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament
dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
CINQUÈ.- Notificar els anteriors acords a Col·legi d’Educadores i Educadors de
Catalunya, als Serveis Econòmics Administratius, i a l’Àrea de Benestar i Drets
Socials.

ACORD 12.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
AMB L’AJUNTAMENT DE L ‘ HOSPITALET DE LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT
DE CORNELLÀ, PER L’ANÀLISI DE MOSTRES I ALIMENTS I AIGÜES DURANT
AQUEST ANY 2015, AIXÍ COM CONVALIDAR LES ACTUACIONS QUE ES
PUGUIN HAVER REALITZAT EN EXECUCIÓ DE L’ ESMENTAT CONVENI.
Vist l’Informe favorable de la Intervenció General que literalment diu: “

…/…

190

“OBSERVACIÓ. S’ha sotmès a fiscalització fora del seu moment processal oportú.
Si s’hagués portat a fiscalització en el seu moment, s’hauria fiscalitzat de
Conformitat.” No obstant això, es dóna compte de l’acord que es transcriu
seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 19 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 8 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel
quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

VIST l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat,
de data 30 d’octubre de 2015 , pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet en matèria d’utilització del laboratori de Salut Pública
per l’any 2015.
ATÈS que l’ esmentat conveni estableix una contraprestació econòmica de 5.240
80,- euros en favor de l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici de 2015, per la
qual cosa cal procedir a l’acceptació expressa de l’ esmentada quantitat.
VIST l’informe emès per la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori,
favorable a l’aprovació de l’ esmentat conveni de col·laboració.
VIST l'informe emès per l'Assessor Jurídic de l'Àrea.
VISTOS els preceptius informes de la Secretaria i Intervenció Municipal.
VIST que és òrgan competent per a l’aprovació del present acord el PLE de
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 123.1.j) de la llei 7/1985, LBRL, en
relació als arts. 15.4 de la llei 30/1992, LRJ -PAC i 309 del Decret179/1995, ROAS,
donat que es produeix l’acceptació d’una encomana de gestió feta per una
Administració Pública (Ajuntament d’e Cornellà
de Llobregat) a una altra
(Ajuntament de l’Hospitalet)
El Regidor de Govern d’ Igualtat i Benestar Social en exercici de les facultats que li
atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015, sotmet a
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dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat en matèria d’utilització del laboratori de Salut Pública per l’any 2015 i
acceptar l’aportació de 5.240,80 .-euros esmentada al mateix , conveni que es
transcriu literalment:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ, AMB L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, PER A L’ANÀLISI DE MOSTRES D’ALIMENTS I AIGÜES

Primer.- Que de conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 66
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Municipi, per a la gestió dels seus
interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe
d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, ostentant, en tot cas, competències
en matèria de prestació de protecció de salubritat pública, tal com es reconeix en el
seu article 25.2j de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i la Llei 27/2013 de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i a l’article 66.3.h de la Llei
municipal 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local,
d’acord amb la definició concreta que a aquest efecte faci la legislació sectorial
reguladora dels diferents camps d’activitat pública de l’abast de les esmentades
competències.
Segon.- Que d’acord amb el que disposen els articles 107 i següents de la Llei
26/2010, de 30 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya, en concordança amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb l’article 191 del Text Refós
de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i amb els articles 303 i següents del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en
l’àmbit de les seves competències l’ajuntament pot establir convenis amb altres
Administracions, a fi d’establir relacions recíproques de cooperació pel
desenvolupament d’aquestes competències o per a la prestació de serveis públics
la satisfacció dels quals sigui d’interès comú, instrumentant d’aquesta manera un
sistema de cooperació interadministrativa en base d’igualtat, de caràcter voluntari i
base negocial.
Tercer.- Que en conformitat amb el que disposa l’article 4.1.c) del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, les relacions de col·laboració i/o cooperació
instrumentades mitjançant aquest conveni restes excloses del seu àmbit d’aplicació.
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Quart.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, té competències en matèria
de laboratori com a Centre Oficial d’anàlisi, d’acord amb l’aprovació de l’òrgan
competent. El Laboratori Municipal de l'Hospitalet de Llobregat està dotat a
l'actualitat del més modern instrumental per realitzar amb precisió i viabilitat les
anàlisis de qualitat química i bacteriològica de tots els aliments, com de l’aigua de
consum humà i l’aigua d’ús recreatiu, així com d’altres especificades a la cartera de
serveis del Laboratori Municipal.
Resta, per tant, capacitat per realitzar les esmentades anàlisi com a Centre Oficial
de referència per a la comarca del baix Llobregat.
Cinquè.- Que és voluntat d’ambdues institucions d’articular la col·laboració
mitjançant el present conveni relatiu a les anàlisi de mostres d’alimentàries, d’aigua
de consum humà i d’aigua d’ús recreatiu i sorreres.
D'altra banda, aprovat per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el Departament de
Salut Pública, desenvolupa en el marc de les seves competències, el Programa de
Seguretat Alimentaria i el Programa de Sanitat Ambiental.
És d’interès, per tant de l’esmenta’t Departament, la utilització dels serveis del
Laboratori Municipal de l'Hospitalet.
Per aquestes raons i amb la finalitat de cooperar en la consecució dels esmentats
objectius comuns, ambdues parts concerten aquest Conveni de Cooperació, que es
regirà pels següents
PACTES

PRIMER.- Objecte del Conveni.
El present Conveni té per objecte la col·laboració entre l’Ajuntament de Cornellà de
Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per a realitzar les anàlisi de
mostres d’aliments, aigua de consum humà i aigües d’ús recreatiu i sorreres.
L’objectiu general del programa de seguretat alimentària és el control oficial de
l’aigua de consum, dels productes i dels establiments alimentaris d’àmbit local
(comerç minorista d’alimentació, menjadors col·lectius socials i menjadors
col·lectius comercials) amb la finalitat de garantir que els aliments i l’aigua
disponibles per a la població siguin aptes per al consum i innocus per a la salut, des
del marc de les competències municipals.
Es preveu analitzar un total de 22 mostres d’aliments procedents de les
inspeccions i/o de denúncies presentades davant de la Regidoria de
Polítiques de Benestar Social.
Segons la normativa vigent i l’últim cens publicat a l’ IDESCAT, es preveu analitzar
38 mostres d’aigua de consum a l’any, pel municipi de Cornellà de Llobregat.
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L’objectiu general del programa de sanitat ambiental és el control i la vigilància dels
agents físics, químics i biològics presents en el medi, en els equipaments i espais
públics i indrets habitats, que poden generar riscos per a la salut, així com també
activitats per a la gestió dels riscos derivats de l'entorn biològic, d'acord amb la
normativa.
En el marc d’aquest programa, es proposa la Vigilància i Control de la piscina de
titularitat municipal, de les Sorreres Infantils amb l’objectiu d’elaborar i implementar
un pla de control analític de sorres en base a la normativa tècnica de referència i de
les instal·lacions de baix risc com son les boques de rec per aspersió, els vehicles
de neteja viària, fonts ornamentals, boques d’incendi i els túnels de rentat.
Analítiques de l’aigua de piscina d’ús públic de titularitat municipal amb una
freqüència mensual tal i com s’indica al nou Reial Decret 742/2013, de 27 de
setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnico-sanitaris de les piscines.
Es realitzarà una analítica microbiològica de forma anual en la totalitat de les
piscines d’ús públic ubicades al municipi de Cornellà de Llobregat, que suposaran
un total de 10 mostres d’aigua d’ús recreatiu.
S’avaluaran les condicions higienicosanitàries en les sorreres d’àrees de joc
infantils del municipi de Cornellà de Llobregat actualment censats en 11.
De cada mostra s’analitzaran Estreptococs fecals i Escherichia coli. En els casos
necessaris, aproximadament al 10% de les mostres, es realitzarà també la
determinació de paràsits.
S’avaluaran les condicions higienicosanitàries en les instal·lacions de baix risc de
legionel·losi ubicades al municipi de Cornellà de Llobregat. Es realitzaran 22
analítiques aleatòries en les diferents instal·lacions durant l’any, que es poden
veure incrementades en cas de determinació de brot per part dels Serveis de
Vigilància de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. De cada mostra s’analitzaran
Legionel·la sp i bacteris aerobis.
SEGON.- Règim jurídic.
El present Conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels seus propis Pactes,
que constitueixen la Llei que regula el vincle convencional existent entre les
Administracions signants.
En defecte de les seves pròpies previsions, resultarà d’aplicació, amb caràcter
general, la legislació reguladora del règim local i, més concretament el que
preveuen els articles 303 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals.
TERCER.- Compromisos de les parts.
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En virtut del present Conveni les parts signats adquireixen els compromisos i
obligacions següents:
1.- Compromisos i obligacions de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat:
a) L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a fer arribar les
mostres al Laboratori Municipal de l'Hospitalet, per tal de complir l’imperatiu
legal pel qual s’estableix els serveis mínims dels ens locals en matèria de
seguretat alimentària i seguretat ambiental.
b) Les mostres analitzades procediran del Programa de vigilància i control a
menjadors col·lectius, aigües de consum i piscines públiques del municipi,
com de la tramitació de denúncies davant la Tinenta d’Alcalde de Polítiques
de Benestar Socials.

2.- Compromisos i obligacions del laboratori Municipal de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat:
El laboratori Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat assumeix, en
relació amb l’objecte d’aquest Conveni, els compromisos i obligacions següents:
a) El laboratori Municipal realitzarà les analítiques de les mostres aportades per
l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
L’activitat analítica es centra en l’àmbit de la salut alimentaria, salut
ambiental i productes de consum:
-

Aigües de consum humà, aigües lúdiques i aigües residuals
Aliments
Sorres i d’altres mostres ambientals.
Productes de Consum

A fi d’oferir un millor servei el Laboratori te implantat, des de l’any 1998, un
sistema de gestió de qualitat conforme als requisits de la norma ISO 90012008.
b) Lliurament dels corresponents resultats de les anàlisi, al Departament de
Salut Pública de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
QUART.- Finançament.
Les actuacions previstes en aquest conveni es finançaran amb l’aportació de cinc
mil dos-cents quaranta euros amb vuitanta cèntims d’euro (5.240,80 €, IVA inclòs),
que farà l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat pel període de l’1 de gener fins a 31
de desembre de 2015.
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Els compromisos econòmics assumits per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en
relació amb el finançament de les actuacions previstes en aquest conveni aniran a
càrrec de la partida pressupostària 0331 3111C 2270600 TREBALLS
TÈCNICS/VIGILÀNCIA ALIMENTÀRIA.
CINQUÈ.- Seguiment del conveni.
Per a la gestió, seguiment i control d’aquest conveni es constituirà una Comissió de
caràcter paritari, integrada per dos representants de cadascuna de les seves parts
signats, d’acord amb el detall següent:
•

En representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat:
o La Directora de Salut Pública.
o Un tècnic del Departament de Salut Pública.

•

En representació del laboratori Municipal del l’Ajuntament de
l’Hospitalet:
o La Directora del laboratori Municipal.
o Un tècnic del laboratori Municipal.

SISÈ.- Modificació.
El present conveni s’haurà de complir en els seus propis termes. No obstant això,
serà susceptible de modificació del seu contingut sempre que amb anterioritat al
seu venciment així s’acordi i es formalitzi entre ambdues parts amb els mateixos
requisits i formalitats que es van seguir per a la concertació del Conveni inicial.
SETÈ.- Pagament.
El pagament es realitzarà de la següent forma:
La quantitat a abonar serà fins a cinc mil dos-cents quaranta euros amb vuitanta
cèntims d’euro (5.240,80 €, IVA inclòs), en funció de les anàlisi realitzats, i es farà
efectiva per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat de Llobregat, abans del 30 de
novembre de 2015. pel període comprès des de l’1 de gener fins a 31 de desembre
d’enguany, prèvia presentació de factura per part de l'esmenta’t Ajuntament.
VUITÈ.- Vigència.
El present conveni estarà en vigor fins que s’acompleixin els compromisos adquirits
en ell, pel termini comprès entre 1 de gener a 31 de desembre de 2015,
transcorregut el qual sense haver-se portat a terme el seu objecte, quedarà
rescindit automàticament, sense perjudici de les responsabilitats que en cas
d’incompliment poguessin procedir.
No obstant això, aquest Conveni serà susceptible de pròrroga sempre que, amb
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caràcter previ a la seva finalització, les parts així ho acordin, seguint per això el
mateix procediment que per a la seva concertació inicial i en consonància amb les
taxes vigents en aquell moment i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats.
NOVÈ.- Causes d’extinció, mesures de liquidació i responsabilitats.
A més de per raó del seu venciment, seran causes d’extinció d’aquest conveni les
següents:
•

Incompliment clàusules del conveni.

En aquest supòsits, qualsevol de les parts podrà donar per resolt el conveni,
mitjançant comunicació fefaent a l’altra part efectuada amb 15 dies hàbils
d’antelació a la data d’efectes de l’extinció.
En aquest supòsits, la forma de finalitzar les actuacions en curs i, en el seu cas, les
eventuals responsabilitats per incompliment dels compromisos serà determina per
la Comissió de Seguiment del Conveni, dins del termini 15 dies hàbils de preavís de
la seva extinció automàtica. Si en aquest termini no s’assolís un acord consensuat,
s’estarà al que disposa el pacte següent.
DESÈ. Interpretació i jurisdicció.
Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució del
present conveni, considerant-ne la seva naturalesa netament administrativa, seran
resoltes per la Comissió de Seguiment del Conveni, de caràcter paritari, amb
competències executives per a resoldre en seu administrativa les qüestions que
plantegin amb motiu de la seva interpretació i compliment, i es sotmetran, en cas de
litigi, a la Jurisdicció contenciosa administrativa.
I perquè consti, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present
document per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats al seu
encapçalament “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver
realitzat en execució de l’ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2015 fins el
dia de l’aprovació del present acord.
TERCER.- FACULTAR Al Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social per a la
signatura d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se’n derivin.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a l'Ajuntament de Cornellà
Llobregat, a la la Cap d’Unitat de Laboratori i a la Intervenció General.

de

ACORD 13- ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. Y.G.A.
PER INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
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CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 72/15).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
núm. 6593/2015, de 4 de setembre, es va incoar el present procediment
sancionador contra la Sra. Y.I.A., amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili de l’imputat/da en data 14 de setembre de 2015, con així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat/da que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat/da, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 30 de setembre de 2015.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 30 de
setembre de 2015 s’ajusta a la legalitat vigent.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 12/11/15 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. Y.I.A., amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i
la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, a la Sra. Y.I.A., amb DNI
XXXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. JM.A.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404.05.- EUROS. EXP. SA 98/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
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s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
núm. 7648/2015, de 06 d’octubre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. J.M.A.C. amb (DNI XXXXXXXXXXX), i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa
de protecció dels animals.
ATÈS que l’ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser refusats pel
Sr. J.M.A.C. amb data 21 d’octubre de 2015.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia al Sr. A.C. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol.licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputada, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VIST el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, i atenent a que
l’interessat ha refusat la notificació d’una actuació administrativa i aquesta
circumstància es fa constar expressament en l’expedient, es considera adient
continuar el procediment, procedint-se a dictar la corresponent resolució
administrativa, d’acord amb la proposta de resolució definitiva de la Sra. Instructora
de data 2 de novembre de 2015.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 02.11.2015
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 03.11.2015
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altres procediments sancionadors que
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es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 02.11.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. J.M.A.C. amb (DNI XXXXXXXXXXX), i domicili
al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.M.A.C. amb (DNI XXXXXXXXXXX), i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió de les infraccions
que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002
d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Es
considera
responsable
dels
fets,
al
Sr.
Responsabilitat:
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992,
LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.D.C. PER
INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS I LA SEVA MODULACIÓ PER
UN IMPORT DE 150 EUROS. (EXP. SA 111/15MA.)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7651/2015, de 6 d’octubre, es va incoar
expedient sancionador contra el Sr. D.D.C. (DNI XXXXXXXXXXX), amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció de la normativa
sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
VIST que l’ esmentada Resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en
el domicili de l’ imputat en data 29 d’octubre de 2015, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
VIST que amb data 11 de novembre de 2015, el Sr. D.C. va ingressar una instància
en el Registre municipal (RGE 49374), sol·licitant l’atorgament de la llicència
preceptiva per a la tinença de gossos pertanyients a races potencialment perillosas
de la llei 50/1999, acompanyant de terminada documentació.
VIST que, amb data 26 d’octubre de 2015, el Sr. D.C. havia comparegut
personalment en les dependències del Negociat de Protecció dels Animals, per tal
de subscriure una declaració responsable obligatòria per a la tramitació de
l’expedient administratiu d’atorgament de la dita llicència, el lqual es troba a dia
d’avui en fase d’instrucció.
ATÈS que l’anterior acredita que el Sr. D. – encara que de manera extemporània,
però abans de la data de notificació de la resolució d’incoació -, ha complert amb la
legalitat vigent, iniciant els tràmits necessaris per a regularitzar la situació jurídica
del seu gos.
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VIST que l’article 131 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, estableix la proporcionalitat en la
imposició de sancions, com a principi de la potestat sancionadora de les
Administracions Públiques.
ATÈS que s’entén convenient aplicar l’esmentat principi en el present supòsit,
donades les circumstàncies abans descrites i que la seva aplicació no causa
perjudici a tercers.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 30 de
novembre de 2015 , on proposa modular l’import de la sanció a imposar per les
raons exposades en el seu escrit, la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.12.2015
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- MODULAR l’import de la sanció a imposar al Sr. D.D.C., i en aplicació
del principi de proporcionalitat del art. 131 LRJ-PAC, rebaixant-lo a la suma de
CENT CINQUANTA EUROS (150,00.-€), pels motius següents:
El Sr. D.D.C. amb la seva compareixença del 26 d’octubre de 2015 a les
dependències del Negociat de Protecció dels Animals i amb la subscripció de la
declaració responsable, ha complert amb la legalitat vigent iniciant els tràmits
necessaris per a regularitzar la situació jurídica del seu gos.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.M.A.C. amb (DNI XXXXXXXXXXX), i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la sanció de 150 Euros, d’acord amb les
circumstàncies exposades.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.A.A.G. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 54/15).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i

…/…

203

Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6936/2015, de 17 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M.A.A.G. (DNI XXXXXXXXX), amb
domicili a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu
contra la llei 50/1999.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies dies 23 i 25 de setembre
de 2015, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó
i als efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOP del 20 d’octubre de 2015 i exposició al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 16 i 28 d’octubre de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat/da que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 1 de
desembre de 2015 la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 01/12/15 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.A.A.G. (DNI XXXXXXXXX), amb domicili a la
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002
d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.

►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. M.A.A.G. (DNI
XXXXXXXXX), amb domicili a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.V.A. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 73/15).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
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Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6596/2015, de 4 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. M.V.A., amb DNI XXXXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu
contra la llei 50/1999.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 14 i 16 de setembre de
2015, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i
als efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOP del 23 d’octubre de 2015 i exposició al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 16 i 28 d’octubre de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat/da que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 1 de
desembre de 2015 la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 01/12/15 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.A.A.G. (DNI XXXXXXXXX), amb domicili a la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
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tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002
d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. M.A.A.G. (DNI
XXXXXXXXX), amb domicili a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.O.F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 125/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
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núm. 8198/2015, de 21 d’octubre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. J.A.O.F., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili del Sr. O.F. en data 3 de novembre de 2015, con així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. O.F. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. O.F., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau , a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 1.12.2015
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 03.12.2015
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 1.12.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. J.A.O.F., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.A.O.F., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
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a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002
d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.A.O.F., amb DNI
XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet
en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

ACORD 19.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA PARCEL·LA
SITUADA AL CARRER SALVADOR ESPRIU, 38-46 (POLÍGON PEDROSA) DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 5 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del

…/…

209

representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta
exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió del 28 d’abril de 2015, va aprovar
provisionalment la Modificació Puntual de Pla General Metropolità a la parcel·la
situada al carrer Salvador Espriu, 38-46 (Polígon Pedrosa) de l’Hospitalet de
Llobregat, amb posterior tramesa a la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, a proposta de la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en data 20 d’octubre de 2015, ha resolt
aprovar definitivament el planejament suara esmentat, suspenent la seva publicació
al DOGC i consegüent executivitat fins a la presentació d’un text refós, que incorpori
les prescripcions següents:
1. Cal augmentar la superfície de la parcel·la mínima perquè esdevingui
indivisible, tal com assenyala l’article 7 de les normes urbanístiques, o en
cas contrari suprimir la possibilitat d’acollir-se a l’excepció de l’article
43.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.
2. Cal excloure de la normativa i de l’agenda el valor econòmic concret del
10% d’aprofitament i incorporar els criteris de càlcul per determinar-lo en
el moment que s’escaigui.
3. Cal incorporar normativament a l’article 7, Execució de planejament, la
referència a l’article 99.2.b del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
4. Es recomana fixar la distància a partions de 5 m.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, en els quals informen favorablement el Text Refós
presentat.
VISTA La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l’article
123.1.i) i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General
Metropolità a la parcel·la situada al carrer Salvador Espriu, 38-46 (Polígon Pedrosa)
de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de les prescripcions de la resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 20 d’octubre de 2015.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, per
triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
de data 20 d’octubre de 2015, per a la seva publicació al DOGC.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

ACORD 20.- PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
17/11/2015 A 11/12/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 8935 AL 9868.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 8935 de data 17 de novembre de 2015 al núm. 9868 de data
11 de desembre de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 21.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 47 AL NÚM. 50, DEL 24 DE
NOVEMBRE I DE L’1, 9, I 15 DE DESEMBRE, RESPECTIVAMENT.
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents al número 47 de 24 de novembre de 2015 i als
números 48, 49 i 50 d’1, 9, i 15 de desembre de 2015, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

CIUTADANS

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
número 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues como bien dice el enunciado, se trata de una moción para mejorar la
transparencia en su vertiente de control y fiscalización de la acción del gobierno y
de la gestión municipal. A lo largo de la andadura que llevamos en esta legislatura,
si bien es cierto que el gobierno ha entendido que debe haber transparencia y que
debe haber documentaciones a favor de cualquier persona o incluso entidad o
ciudadanos que lo soliciten, no es menos cierto que al principio esto funcionaba
muy bien, pero últimamente, no sé por qué circunstancias, nos hemos dado cuenta
de que hay algunas cosas que no acaban de funcionar como nosotros entendemos
que deben funcionar, hemos ido a pedir expedientes y a veces pues que no está,
que tiene que estar el teniente de Alcalde, que tiene que estar el fulano, que tiene
que estar el mengano, o sea, una serie de historias que entendemos nosotros que
no son necesarias, porque aquí se supone que todo el mundo actúa de buena fe,
que todo el mundo…, nadie tiene nada que ocultar y que, por lo tanto, los
expedientes deben estar lo más fácilmente posible para verlos.
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Como ha habido ahí, no sé si por malos entendidos y demás, lo que sí entendemos
es que queremos que eso quede claro y como sabemos y nos consta que el
gobierno no va a tener ningún problema en que eso sea así, estoy convencido que
lo va a votar favorablemente, porque como no puede ser de otra manera, el
principal interesado en que haya transparencia y que todas las cosas estén ahí
cuando se pidan por cualquier ciudadano, siguiendo obviamente los cauces
correspondientes y legales, pues no es menos cierto que los representantes de este
Pleno son representantes de los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, y
no es lo mismo, que debería serlo, que venga un ciudadano y diga de la noche a la
mañana, yo quiero este expediente y se le diga, oiga, aquí hay un procedimiento de
trabajo, tiene usted que solicitarlo y tal, y se le atienda obviamente. Pero yo
entiendo que los concejales tienen que tener un acceso más directo y que no haya
más allá de los controles estrictamente necesarios para el buen fin de las
cuestiones.
Pero en cualquier caso, estamos convencidos que el propio gobierno nos va a decir
que sí, va a votar favorablemente la moción, porque creo que es el primer
interesado, o debería serlo, en que la transparencia fluya como debe fluir, sin
ninguna cortapisa, sin que nos digan vuelva usted otro día Sr. García o Sr. Rai o Sr.
otro García o Sr. Giménez, etc. Por lo tanto, ese es el espíritu de la moción.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A mi me gustaría hacer una enmienda “in voce” a la primera propuesta que hacen...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, pot apagar el micròfon Sr. García?

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A la primera propuesta que hacen me gustaría hacer una enmienda “in voce”,
referente, bueno, a ver, entiendo que el acceso sin restricciones de cualquier
persona, primero por un principio de igualdad, porque nosotros tenemos que poder
acceder a la información igual que cualquier ciudadano, y segundo, porque
entiendo que si no marcamos una mínima pauta, yo no digo que tenga que ser el
político del área el que dé el permiso para acceder al expediente en sí, sino que sí
que tiene que haber un mínimo de procedimiento. Entonces nosotros habíamos
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propuesto hacer la enmienda que en lugar de poner en el sentido de establecer el
acceso sin restricciones, fuese en el sentido de establecer el acceso acorde Ley y
que se mejore el procedimiento reglamentario, como propuesta para trabajar todos
en un procedimiento reglamentario.

Una vez dicho esto, nosotros votaremos, bueno, en este caso votaré a favor del
punto 2, el punto primero lo dejaré en contra o a favor según se acepte la
enmienda, y nada más. Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Según se acepte o no la enmienda.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, preguntem, procedimentalment?

La Secretària parla sense el micròfon i no s’escolta el que diu.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretaria póngase el micrófono que sino no se oye.

SRA. SECRETÀRIA
Que dic que el que proposa Ciutadans és una proposta per a una modificació del
Reglament Orgànic, per tant, el text definitiu estarà allà, al Reglament Orgànic, vull
dir, que no és immediata aquesta modificació, sinó que s’ha de tramitar tota la
modificació del Reglament Orgànic, no sé si m’explico.

SRA. ALCALDESSA
Sí, però això li ha d’explicar als que proposen, en tot cas, l’esmena, no? Mantenen
l’esmena o...

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
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Lo que me está comentando es que después puede cambiar, o sea, a la hora de
cambiar el Reglamento se tiene que hacer una modificación general según se
acuerde. A favor de los dos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, es que si te lo hubieras leído antes de decir que no, te habrías enterado y no
habrías hecho el ridículo ¿sabes? Porque como tienes tanta ansia de decir…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no hace falta que interrumpa el debate. Passaríem a la CUP-Poble
Actiu.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, nosaltres votarem a favor, bé, atesa l’evolució del caràcter cada cop més
democràtic que la legislació recull en termes de transparència de l'acció pública, la
CUP-Poble Actiu es manifesta a favor de la moció plantejada pel grup de
Ciutadans. Creiem que és anacrònic, pel moment històric que ens ocupa, supeditar
la consulta sobre l'activitat pública al responsable de govern vigent i és desitjable,
creiem, des del punt de vista de la fiscalització de l'activitat política dels afers
públics, que les regidores designades puguin efectuar quantes consultes estimin
adients i siguin o no presents els regidors de govern o d’àrea.
Suposem que la comissió d’estudi que plantegen, encarregada de redactar el text
de l’avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament,
serà oberta a la participació de tots els grups municipals. I ho diem, perquè des del
passat mes de juny, 6 mesos ara, esperem una proposta concreta de data, per part
del portaveu del govern i del PSC, per començar a repensar i actualitzar el
Reglament Orgànic del Ple i el Reglament orgànic de Participació Ciutadana, els
dos, segons la nova realitat, que creiem que és evident, del Ple municipal i social, la
realitat social existent i actual.
Ens preguntem si haurem de seguir esperant molt de temps per començar a
actualitzar aquests dos reglaments, sí que és veritat que en la Junta de Portaveus
ens han sorprès amb que és probable que al gener tinguem una primera reunió per
començar a parlar-ne, però estarem parlant del setè mes després de la primera
proposta. Bé, l’aprovem sí, aprovem la moció està clar.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Per convicció, per conveniència, el foment de la transparència per part dels actors
polítics, ha estat la tònica dels darrers anys. Mostrar una administració més
transparent als electors, moltes vegades ha estat utilitzat com una nova forma de
treure rèdit electoral, sense parar atenció a les mesures que es volien impulsar. Des
de Convergència veiem la transparència en les administracions com una necessitat
i no com una oportunitat. Tant des del govern de la Generalitat, com des dels altres
ajuntaments i administracions públiques sota la nostra direcció, hem demostrat la
clara convicció de fomentar la transparència com una eina de rendició de comptes i
per donar a la ciutadania la informació que sol·liciten.
Per tant, votem a favor d’aquesta moció, tot recordant que els passos en favor de la
transparència de les administracions públiques haurien de ser una de les nostres
prioritats, l'Hospitalet com a segona ciutat de Catalunya hauria de ser un clar
exemple en aquest àmbit i la garantia d’accés a la informació hauria de fer-se
extensiva a tots els habitants de l'Hospitalet.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Una de las funciones principales de los grupos de la oposición, aparte de la
representación de la voluntad ciudadana, es el control, el seguimiento y la
fiscalización de la acción de gobierno. Nosotros creemos que cualquier iniciativa
que vaya en la línea de facilitar y simplificar todo el trabajo que, desde los grupos
de la oposición, podamos hacer consultando expedientes o accediendo a toda la
información que esté disponible, es buena, y vamos a apoyarlo siempre, así que
nuestro grupo vota a favor de esta moción. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, nosotros desde el Partido Popular también votaremos a favor de la moción, la
transparencia es una demanda que, día a día, con más intensidad nos pide la
sociedad y, por tanto, desde las administraciones locales y especialmente desde el
ayuntamiento de Hospitalet, pues tenemos que darle respuesta a estas demandas.
A nivel nacional y ya en el año 2013, se dio el primer paso con la Ley de
transparencia, pero yo creo y desde este grupo municipal creemos que debemos
seguir por esta senda, profundizando en la transparencia y en la participación de
toda la ciudadanía en los entes locales.
Tan importante es la transparencia, como la capacidad de controlar y de fiscalizar
que tenga, en este caso, la oposición, y es cierto, como dice la moción, que muchas
veces la presencia y el control por parte de un responsable político a la hora de ver
expedientes por parte de la oposición, coarta esa propia libertad, muchas veces
sentimos que estando esa persona delante, cuando se está viendo un expediente,
pues nos resta privacidad a los grupos municipales a la hora de hacer ciertos
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comentarios que podemos considerar convenientes en ese momento, y tampoco
sabemos si esos comentarios luego son trasladados.
Por tanto, nosotros creemos que a la hora de ver un expediente, más allá de que se
vele por la protección del documento, para que no se pueda sacar desde donde se
nos facilita, creemos que tendríamos que tener la libertad para poder ver
tranquilamente esos expedientes. Por tanto, nosotros, como he dicho, votaremos a
favor de la moción.

Essent les 19.53 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramirez Pérez, regidora
del grup polític municipal del PSC.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor, el nostre grup municipal Canviem l’Hospitalet defensa la
màxima transparència a les institucions, els ciutadans tenen dret a tenir tota la
informació possible i els seus representants polítics, doncs també, òbviament. Per
nosaltres, com ja s’ha comentat en aquest Ple, és urgent modificar el Reglament del
Ple, ja s’ha demanat fa molt de temps, des que vam entrar, no a banda només pel
tema de les intervencions i coses de mocions que ja hem parlat, sinó per aquests
temes d’informació, de poder accedir als expedients amb més temps i amb no tanta
limitació ni de temps, ni de forma, que actualment creiem que el que fa és negatiu
per a la participació, no ens dóna la possibilitat de poder consultar tot el que
voldríem consultar i de la manera que ho volem fer, i són drets que tenim tots els
ciutadans i els representants polítics, en aquest cas, també.
De la manera que està actualment establert aquesta forma de poder consultar els
expedients, sembla que és més una fiscalització per part del govern cap a
l’oposició, que de l’oposició cap el govern, i això és el que ha de canviar. Nosaltres
hem de tenir plena llibertat per poder veure qualsevol informació de l’ajuntament, ja
que és una institució pública, que ha de tenir tota la seva actuació a plena
disposició dels ciutadans i sobretot dels representants polítics d’aquests. Per això,
votarem a favor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Nosaltres, ja els hi anuncio, votarem favorablement a la moció, però sí que
m’agradaria fer algunes consideracions. Crec que aquest ajuntament, no perquè ho
digui el govern municipal, sinó perquè múltiples institucions al llarg dels anys així ho
han anat afirmant, el seu nivell de transparència, d’accés a la informació, és dels
més alts que es troben en les ciutats de gran població. Per tant, crec que el que es
reitera i entenc que no es posa en qüestió, perquè no s’ha dit així com a mínim, és
que la transparència, l’accessibilitat, sempre, evidentment, amb una regularització,
amb una normalització, estem a una administració pública on els procediments,
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evidentment, són importants, sempre, diguéssim, ha prevalgut sobre qualsevol altre
consideració.
Dit això, també hem de tenir en compte que els serveis municipals, la seva funció
primordial, perquè ens entenguem, és executar accions, prestar serveis, i que el
seu treball fonamental no pot ser anar facilitant informació permanentment, de
qualsevol manera, de manera desordenada, per això, en el moment en el que es va
reglamentar, els hi recordo que aquest reglament no és del paleolític, és de fa dos
anys, dos anys i mig, quan es va fer aquest reglament de manera acordada amb
tots els grups municipals, es va acordar establir uns mecanismes suficientment
àgils, però sí que suficientment ordenats, perquè l’accés fos, això, ordenat, que
tothom pogués accedir a la informació.
Perquè si no el que acabem convertint són serveis que es dediquen..., el que no pot
passar, i això hem viscut alguns moments, diguéssim, àlgids, el que no pot passar
és que al final en els departaments, als serveis de l’ajuntament, hi hagi una persona
o dues persones que es dediquen a contestar preguntes i a atendre per mostrar
expedients, perquè això el que acaba fent és col·lapsar els serveis que evidentment
no és l’objectiu, ni de la moció, ni de la voluntat que segur està darrera de tot això.
Per tant, a mi que es faci a través d’una modificació del reglament, que es faci com
sigui, és igual, que estigui el tinent d’alcalde, el regidor, la regidora, davant o no
davant, de quan està el regidor consultant, dóna igual, m’ha sorprès que se senti
vostè cohibida davant d’un regidor, Sra. Sonia Esplugas, no ho dic, perquè aquí ens
passem sis hores i vostès està davant de 26, no sé si això li genera molta tensió,
perquè clar, estant en el Ple cinc hores amb 26 regidors i no crec que vostè se senti
coartada. Però tot això és igual, sempre que ho puguem fer amb una mica d’ordre,
sempre que es pugui fer que no sigui com element de col·lapse dels serveis.
Perquè també és cert, i això ho hem viscut, i alguns de vostès ho coneixen molt bé,
com petició darrera petició el que es demana no és un expedient, són informes
d’informes, del recull de tots els informes, i els volem ordenats i volem una
comparativa i les ràtios, i això sí que els serveis, ja els hi anuncio, no tenim, i crec
que sí que seria un malbaratament de recursos, que aquests serveis es dediquessin
a fer això, diguéssim, una altra cosa és que amb la informació de base, després els
grups municipals amb els seus recursos, dediquin els seus recursos a l’obtenció o a
l’ordenació d’aquesta informació, però evidentment, els serveis no estan per fer
això.

Essent les 20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidora
del grup polític municipal del PSC.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues yo me congratulo de que todo el mundo, como yo ya preveía, o sea,
hemos ganado, en términos futbolísticos, por 27 a 0. En cualquier caso, mire, esto
me hace a mí hacer una reflexión, fíjense que sencillo es, por lo que yo vengo
diciendo en este Pleno, que hay grupos que presumen, yo he presentado muchas
mociones y me las han aprobado y tal, está muy bien que se trabaje, que se hagan
cosas, pero es muy fácil encontrar mociones donde tú sepas que vas a coincidir con
todo el mundo y te las van a aprobar, y eso no tiene que ser una medalla a favor de
nadie y de decir, he presentado 50 mociones, he trabajado más que nadie, vosotros
sois unos vagos, sólo tres, pero a lo mejor resulta que esas tres o cinco, tienen más
enjundia, más política, más fuerza, y es donde vamos a debatir ideas potentes de
unos modelos u otros, donde claro, evidentemente, hay controversia, hay
enfrentamiento, entre comillas, político.
O sea, quiero decir con esto que si alguien se arroga el papel de que trabaja
mucho, más que los demás y lo pone siempre en franquicia confrontándolo con
otros trabajos, es fácil, yo a partir de ahora puedo hacer…y no digo yo que esta
moción sea una moción de postureo, que es una moción muy bien fundamentada y
que, evidentemente, tiene lo que tiene que tener, es decir, hablamos en función de
que queremos más transparencia, que se vaya perfeccionando, y no negamos que
no la haya, pero que nos gustaría que hubiera más si hace falta. Por lo tanto, quiero
decir con esto una reflexión, que cuando se reprocha y se dice que unos trabajan
más que otros, pues habrá que ver qué tipo de mociones presentan.
Porque yo mañana presento una moción que tenga, bueno, pues algo que nadie se
pueda negar, porque claro hablar a veces, salvo alguien ya que tenga, bueno, pues
que se pase tres pueblos, por decirlo de alguna forma coloquial, de negar la
evidencia, como decir, oiga, hay que hacer una moción para que una persona que
está en la calle, pues si podemos darle un techo se lo damos y que no se muera de
hambre ahí, porque lo hemos visto y tal, entonces claro, ahí a esto, pues quien va a
decir que no, la van a aprobar a favor. Entonces, presentar mociones de este tipo
está muy bien, pero no quiere decir que trabajen nadie más que otros, sino que son
temas diferentes.
O sea, que vamos a ver si esto sirve de ejemplo, para que nos vayamos dando
cuenta que cuando se lanzan, se comentan haciendo que el adversario político,
entre comillas, parezca que no trabaja, porque los demás trabajamos mucho,
cuando uno se plantea qué tipo de mociones son las que han puesto, pues va uno a
pensar que al final tiene muy poco trabajo, muy poco que decir, y se saca adelante
normalmente.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, Sr. García, creo que no ha entendido, nosotros cuando hemos querido
hacer la enmienda, es porque ponía sin restricciones, ponía sin restricciones, yo
entiendo que sin restricciones es que no haya ningún mecanismo y eso puede
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saturar a las áreas, que además van bastante escasitas de personal. Entonces,
sencillamente era eso y ya está.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres portàvem, igual que vam fer en el Ple anterior, portàvem també, i ho
remarcarem ara, portàvem també en aquest Ple diverses preguntes per fer al final
del Ple, en relació amb això que estem parlant.
I per posar d’exemple amb el que estem dient de l’accés lliure a tota la informació,
ràpid o en funció de la capacitat de les àrees i del personal de totes les àrees, per
fer recerca de la informació i traspassar-la als membres, als regidors i regidores
dels diferents grups, nosaltres vam demanar informació sobre quatre mocions
aprovades al 2014, en l’anterior Ple, i ens van contestar a tres de les quatre, a una
sí que ens van contestar amb contingut, a tres de les quatre ens van contestar que
en un any i mig no havien tingut temps suficient com per trobar la informació
adequada per contestar-nos, aquestes eren les respostes a tres, un any i mig.
Avui també preguntarem sobre dos demandes, dos sol·licituds d’informació, una
vinculada, una força senzilla, vinculada a informació tant de gestió, com de personal
del centre cultural i de la regidoria de Bellvitge, aquesta ens acaben de donar avui o
ahir una cita per anar a parlar amb el responsable de l’àrea, el 12 de gener, i el 12
de gener farà tres mesos que hem fet aquesta sol·licitud. Bé, jo crec que és força
evident que tres mesos és excessiu, al nostre entendre, per explicar-nos i per
donar-nos algun tipus de documentació al respecte d’aquesta sol·licitud, ens
sembla a nosaltres que és bastant excessiu.
Sí que és veritat que fem altres tipus de demandes més complexes, com per
exemple pot ser demanar informació sobre empreses que han prestat algun tipus
de servei a l’ajuntament i entenem que aquesta pot ser molt més llarg el termini.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència el que demanem una mica en tot aquest tema, és que
nosaltres hem de tenir el mateix dret que tenen a l’equip de govern, a tenir la
informació, entenem que després, però l’hem de tenir amb una certa celeritat,
perquè nosaltres tenim una tasca a fer, no és només una estricta tasca de control,
sinó de saber el que s’està fent, de poder opinar i de poder, quan votem molts
acords o moltes coses, tenir-ho amb temps, amb temps i forma, perquè si no,
moltes vegades, el que acaba passant és que el volum de documentació que se’ns
fa arribar fa impossible poder-ho treballar suficientment per prendre decisions. Són
coses que es vénen produint, al menys en la legislatura anterior que jo porto aquí,
ho he anat veient i jo el que demano moltes vegades és, més que aquesta
transparència, que no dubto d’ella, sí demano més celeritat en l’aportació
d’informació i de resposta a certes preguntes.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo li dic al govern que no tingui por, no crec que estiguem tots els regidors de
l’oposició tot el dia asseguts als departaments de l’ajuntament per tenir informació, i
si tota la informació, si tot és correcte, si no hi ha problemes, si no tenim tants
dubtes de la gestió que es fa, tampoc tindrem tantes necessitats d’anar a demanar
més informació, així que no tingueu por d’això, i entre fer un ús excessiu dels
serveis d’informació a l’ajuntament i esperar tres mesos perquè et donin una cita
per veure un expedient, dons n’hi ha molts termes intermitjos.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, por un lado están los tres meses para ver un expediente, en la legislatura
pasada también la media eran dos meses para una respuesta escrita, esperemos
que esta legislatura, pues la cosa cambie, también la gente se queja, los
ciudadanos, de la tardanza cuando solicitan algún expediente, pues que se tarda
semanas y semanas, en el caso de que tengan suerte, y finalmente se les facilite el
expediente.
Y, Sr. Belver, yo no tengo ningún…, no me siento coartada de estar aquí delante
con usted, ni con los 26 más, sino que sí que es verdad que muchas veces, pues
queremos ver expedientes, tenemos una persona delante y que realmente si yo
quiero hacer un comentario, sea afortunado o desafortunado, al compañero que
tengo al lado, no tiene porqué enterarse ni el concejal, ni el técnico que tengo
delante, por tanto, creemos también que tenemos que tener cierta privacidad a la
hora de ver los expedientes.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Estamos de acuerdo, ustedes han de tener cierta privacidad, pero mire, mientras
ustedes han de tener cierta privacidad, nosotros lo que tenemos es responsabilidad,
porque resulta que los expedientes nosotros somos los titulares de la información
que hay ahí dentro y a quien se nos puede llegar a reclamar, porque si a alguien se
le aplica la Ley orgánica de protección de datos, es a quien es el titular del
expediente y no a quien lo divulga, porque le podría explicar, y usted lo sabe,
muchas cosas que se han hecho con información extraída de expedientes por parte
de concejales en este ayuntamiento, y no es usted, ni nadie de su grupo, fíjese, voy
más allá.
Con lo cual, oiga, que sabemos de que estamos hablando, que nosotros no
tenemos ningún inconveniente en enseñar todo lo que haya que mostrar, oiga, en
este ayuntamiento, cuando nadie, nadie, había oído hablar de lo que era
transparencia, había un concejal de un grupo municipal en la mesa de contratación,
eso le estoy hablando del año 1995, dígame usted uno, dígame usted un
ayuntamiento dónde los concejales accedan a los expedientes de la Junta de
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Gobierno por adelantado, dígame un ayuntamiento dónde pase eso, uno, oiga,
quiero decir, que vamos a ver si podemos mejorar, venga vamos, vamos a ver si
podemos mejorar. pero no menospreciemos el punto de partida y sobretodo no
menospreciemos el punto de partida ni que sea por comparación, porque yo les he
hecho un par de preguntas, que no hace falta, evidentemente, que contesten ahora,
pueden hacerlo de aquí a dos o tres meses, un ayuntamiento que los concejales
accedan a los expedientes antes de la Junta de Gobierno y un ayuntamiento donde
en el año 1995 los concejales de la oposición participaran en la mesa de
contratación.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Esto yo ya, en el de mi pueblo, allí se hace así ya.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García…, bien, hemos finalizado el debate, queda aprobada la moción,
pasamos a las mociones de Iniciativa per Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 22; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 22.- PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN SU VERTIENTE DE
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO Y LA GESTIÓN
MUNICIPAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATENDIDO que todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, por
convicción o compelidos por las obligaciones derivadas de las Leyes de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; hemos recogido
en nuestros programas electorales la apertura y la transparencia en el ejercicio de
la gestión municipal como ejes vertebradores de la participación ciudadana.
ATENDIDO que el acceso a la información y datos de que disponen las diferentes
Administraciones por parte de los ciudadanos y sus representantes políticos, incide
directamente en la calidad democrática de la organización y el funcionamiento de
dichas Administraciones públicas.
ATENDIDO que los representantes electos de los ciudadanos son los que,
principalmente, hacen efectivo el derecho de los ciudadanos a participar en los
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asuntos públicos; en este sentido se manifiesta de forma reiterada el TC :
“Igualmente, se hace hincapié en la directa conexión que este Tribunal ha
establecido entre el derecho de un parlamentario ex art. 23.2 CE y el que la
Constitución atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1
CE), pues “puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de
los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos
públicos, según hemos declarado también en la STC 107/2001, de 23 de abril, FJ 3”
(STC 177/2002, FJ 3), de suerte que “el derecho del art. 23.2, así como,
indirectamente, el que el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de
contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o
perturbado en su ejercicio (Sala Segunda. Sentencia 361/2006, de 18 de diciembre
de 2006).
VISTO el artículo 77 de la LBRL, en el que se establece, a nuestro entender en
términos excesivamente restrictivos, que los miembros de las Corporaciones
Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno, cuantos
antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
La solicitud deberá ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales (cuatro
días en Cataluña) siguientes a aquel en que se hubiera presentado, entendiéndose
aceptada por silencio administrativo, cuando en el anterior plazo no se dicte
resolución expresa denegatoria.
En términos similares se manifiesta el artículo 164 del Decreto Legislativo 2/2003,
de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de
régimen local de Cataluña; Estableciendo en su apartado 2º: Los servicios de la
corporación tienen que facilitar directamente información a los miembros de las
corporaciones cuando:
a) Ejerzan funciones delegadas y la información se refiera a asuntos propios de su
responsabilidad.
b) Se trate de asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones de cuyos
órganos colegiados son miembros.
c) Se trate del acceso a información o documentación de la corporación local que
sea de libre acceso a los ciudadanos.
VISTO que el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento (BOPB 12/1/2012),
en cuyo artículo 11.2.c) regula , regula el derecho de los miembros de la
Corporación en el ejercicio de las funciones de fiscalización y control: “En exercici
de funcions de control i fiscalització: podran sol・licitar la informació que obri en els
serveis municipals mitjançant escrit dirigit a l’Alcaldia i presentat davant el Registre
General de la Corporació, on s’haurà de concretar de forma precisa l’objecte de la
informació demanada, o de forma individualitzada els expedients on es conte la
informació que es sol·licita, si es coneixen.
Aquesta sol·licitud s’haurà de resoldre, de forma motivada, dins del termini de 4
dies naturals, comptats des del següent a la data de la seva presentació.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi resolt expressament, la sol・licitud
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s’entendrà estimada per silenci administratiu.
La resolució expressa accedint al sol·licitat haurà d’assenyalar l’horari i lloc on es
pot accedir a l’expedient.
La sol·licitud d’informació nomes podrà ser denegada de forma motivada, en els
supòsits següents:
Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret
constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.
Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials
o per secret sumarial.
Contra les resolucions denegatòries que s’adoptin, els sol·licitants podran interposar
els recursos procedents.”

ATENDIDO que la transparencia es una cualidad instrumental en beneficio de unos
valores o finalidades: “es muy simple: es apertura, decir la verdad y decirla tal y
como realmente es. Se trata de asegurar que el poder actúa en nuestro nombre y
es responsable y está dispuesto a rendir cuentas” (Abbot). Ese decir la verdad en el
ámbito de la gestión municipal, en el marco prosaico de los expedientes
administrativos, es el acceso sin restricciones, de los Concejales a los
Departamentos y Servicios de esta Corporación para examinar los expedientes en
trámite y los conclusos. Sin necesidad de la intermediación y/o control del
responsable político del Área de gobierno concreto. El responsable del
Departamento o Servicio al que se dirija el Concejal solicitando información
levantará acta de la personación y documentación examinada así como de las
copias, en su caso, realizadas.
ATENDIDO que una ambiciosa regulación de la transparencia, en su vertiente de
control y fiscalización de la acción de gobierno y la gestión municipal, como la que
se pretende con esta moción, estaría amparada en el reconocimiento que en
relación a las potestades de autoorganización de los municipios establecen:
El artículo 87.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña: “Los municipios disponen
de plena capacidad de autoorganización dentro del marco de las disposiciones
generales establecidas por ley en materia de organización y funcionamiento
municipal”
El artículo 8.1.a) del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña:
“Como administraciones públicas, corresponden a los entes locales territoriales de
Cataluña, en el ámbito de sus competencias y en los términos establecidos por la
legislación de régimen local, las potestades siguientes:
A) La reglamentaria y la de autoorganización”.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: PROPONER la modificación del artículo 11 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento, en el sentido de establecer el acceso sin restricciones,
de los Concejales de este Ayuntamiento, a los Departamentos y Servicios de esta

…/…

224

Corporación, para examinar los expedientes en trámite y los conclusos. Sin
necesidad de la intermediación y/o control del responsable político del Área de
gobierno concreto. El funcionario público responsable del Departamento o Servicio
al que se dirija el Concejal solicitando información, levantará acta de la personación
y la documentación examinada así como de las copias, en su caso, realizadas.
SEGUNDO: INSTAR al órgano competente para que designe una comisión de
estudio encargada de redactar el texto del anteproyecto de modificación del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento. La Comisión elevará, para su
aprobación inicial, la propuesta del anteproyecto en el plazo máximo de 3 meses
desde la aprobación de esta moción.
TERCERO: TRASLADAR la presente moción a los Grupos Municipales del
Consistorio.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 23 i
24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de la Sra. Carballeira, per a la presentació.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, portem al Ple un manifest que em va fer arribar una entitat de la ciutat, la JOC,
la Joventut Obrera Cristiana, d’aquí de l'Hospitalet, que va fer arribar a la resta de
grups, però bé, nosaltres la presentem aquí al Ple, perquè volem que tothom es
posicioni respecte d’aquest manifest. Com que és un manifest d’una entitat,
passarem a llegir un escrit que ens han arribar ells mateixos.
Des de la JOC Nacional de Catalunya i les Illes, us volem proposar l’adhesió al
manifest de campanya, de la campanya que treballem enguany “Com vols el teu
futur? Aquesta és la lluita!”, on denunciem la situació d’incertesa de futur que estem
patint els joves de la classe treballadora.
Aquest manifest és una acció que estem duent a terme a nivell nacional de
Catalunya i està emmarcada dins de la campanya que porta el mateix nom,
campanya que estem realitzant des del curs 2014-2015. Pretenem que sigui un
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mitjà a través del qual organitzar-nos com a moviment, per denunciar la incertesa
amb la que afrontem el nostre futur els i les joves de la classe obrera.
Així, volem presentar aquest manifest als partits polítics, amb l’objectiu de fer arribar
la veu dels i de les joves que més estem patint les conseqüències de la crisi, als
potencials responsables de les polítiques econòmiques, laborals i juvenils dels
propers anys a nivell de l’Estat.
Concretament ens estem centrant en la denuncia de les conseqüències de lleis,
com la reforma laboral, la Llei mordassa o el TTIP, demanem la seva derogació i
exigim polítiques que defensin els interessos de la classe treballadora,
especialment els joves.
Concretament es reivindica, passo als acords una mica:
•
La derogació de la última reforma laboral i la construcció d’una nova llei que
prioritzi la dignitat de les persones treballadores.
•
La derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana, “Llei Mordassa”, i que es
reforcin legalment el dret de manifestació i la llibertat d’expressió.
•
Transparència i implicació de la ciutadania en la negociació del tractat del
TTIP. Propiciar mesures legislatives que vetllin pels interessos econòmics i
funcionals de les petites i mitjanes empreses, dels autònoms i treballadors i
treballadores assalariats.
Aquest és el manifest que ens fa arribar l’entitat JOC, Joventut Obrera Cristiana, i
és el que portem aquí al Ple, per tal que la resta de grups es posicionin.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 24, que és de suport a la connexió del Trambaix amb el
Trambesòs, per l’avinguda Diagonal. El tramvia és un mitjà de transport net que
connecta molts municipis metropolitans, que quadruplica en molts casos, la
capacitat d’un autobús articulat, que ha tingut un creixement constant del nombre
d’usuaris.
Resulta necessari evolucionar cap a un model de mobilitat molt més sostenible per
superar la dependència del vehicle privat, que provoca continus col·lapses a la
xarxa viària, per reduir la contaminació atmosfèrica que pateixen les nostres ciutat,
assolir els objectius europeus de reducció del CO2 i reduir les importacions de
carburant.
Són molt nombroses les entitats ecologistes, veïnals, sindicals que reclamen la
connexió d’ambdues línies del tramvia, del Trambaix i el Trambesòs, que
connectarien el Baix Llobregat i la Barcelona Nord, per raons de mobilitat, eficiència
energètica i de connectivitat de l’àrea metropolitana.
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Per això, demanem al Ple donar suport a la connexió de les dues xarxes de tramvia,
Trambaix i Trambesòs, pel corredor de l’avinguda Diagonal, i demanar a l’Autoritat
del Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, a l’Ajuntament de Barcelona, i al conjunt d’ajuntaments del Baix
Llobregat i Barcelonès afectats i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que hi donin
suport a l’esmentada connexió d’ambdues línies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Votaré a favor de totes dues, a la segona em sorprèn molt que votem a favor d’una
moció perquè es faci un tramvia a Barcelona, no sé si Ada Colau ara que ha acabat
justament la Diagonal, amb tots els problemes que ha tingut de circulació i de
queixes i tal, estarà molt contenta amb aquesta moció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí nosaltres votarem a favor de les dues mocions, en relació a la primera, des de la
candidatura CUP-Poble Actiu compartim les consideracions de la JOC sobre les
conseqüències de la reforma laboral aprovada pel govern del Partit Popular, que ha
suposat una pèrdua de drets laborals per la gent treballadora, el manteniment
d’unes taxes d’atur inacceptables i una reducció significativa dels salaris i de les
pensions. També compartim el rebuig a l’anomenada Llei mordassa que vol
consolidar una reducció de drets polítics i una retallada de llibertats.
Per això el nostre suport a la moció presentada pel grup “Canviem L’Hospitalet”,
però també volem fer palès el nostre rebuig frontal al TTIP, Tractat Internacional de
Lliure Comerç, que s’està negociant en secret i al marge de la sobirania i de la
voluntat dels pobles d’Europa. El que coneixem fins avui del TTIP es configura com
un atac frontal als drets i a les llibertats de la gent, i ens agradaria doncs remarcar
aquest punt del manifest de la JOC, que proposem que aquest Ple subscrigui en la
seva totalitat.
En relació a la 24, també la votarem a favor, i des de la CUP-Poble Actiu entenem
la mobilitat com una eina essencial per a la ciutat i en concret el transport públic
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com un bé essencial i, per tant, un servei públic de primera necessitat. Si volem
tenir una ciutat sostenible, aquest model de ciutat ha de garantir la mobilitat com un
bé universal i a l'abast de tothom.
El Trambaix, actualment permet la connexió de barris de la ciutat com Pubilla
Casas, la Florida, Can Serra o Torrassa, tant amb el Baix Llobregat, com amb
l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. El fet de no existir actualment
continuïtat en aquesta línia fins a la seva connexió amb el Trambesòs, genera
obligatòriament canvis de transport, increment de durades dels trajectes.
Per tant, entenem que una connexió d'aquest tipus, amb el perllongament del
TramBaix, desincentivaria l'ús del transport privat, promouria i facilitaria la connexió
de la ciutat amb el Barcelonès Nord. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Convergència votarem la número 23, la votarem a favor, ens adherirem al
manifest elaborat per la Joventut Obrera Cristiana, donat que estem d’acord amb el
que allà s’hi demana.
Quant a la moció de la connexió del Trambaix amb el Trambesòs, ens abstindrem,
atès que entenem que la connexió del Trambaix amb el Trambesòs és positiva i
necessària, però no acabem d’estar d’acord amb el punt on es vol fer-ho, que és
l’avinguda Diagonal.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem favorablement a la moció 23, compartim plenament el manifest impulsat
per la JOC, des del nostre grup polític, en les diferents instancies, s’ha manifestat
en contra de la reforma laboral del Partit Popular, també ha manifestat el seu rebuig
a la Llei mordassa i també s’ha manifestat en contra del Tractat de Lliure Comerç.
Sobre la moció número 24, també compartim plenament l’exposició de motius i
creiem que és important, perquè els usuaris de l'Hospitalet que utilitzen el tramvia,
puguin gaudir de la connexió entre el que és el Trambaix i el Trambesòs.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosaltres votarem en contra de les dues mocions, la primera relativa a la proposta
de la JOC, doncs no aporta res de nou, són tres mocions que ja s’han debatut en
aquesta legislatura que acaba de començar, per separat, i per tant, el nostre
posicionament respecte d’aquestes tres mocions era el mateix que és avui i, per
tant, no compartim el manifest de la Joventut Obrera Cristiana, sembla una
recopilació de cap d’any, amb tres mocions en contra, en aquest cas, del Partit
Popular.
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Respecte a la moció del Trambesòs, també la votarem en contra, no per una
qüestió de transport, nosaltres considerem que és positiva la connexió entre el
Trambesòs i el Trambaix, però sí que entenem que la millor manera segurament no
seria per la Diagonal. A més a més, cal recordar que vostès governaven en el 2010
quan es va fer una consulta a la ciutat de Barcelona, una consulta que va costar 3
milions d’euros, més de 3 milions d’euros, i on els ciutadans van dir que no volien el
tramvia per la Diagonal, per tant, jo crec que si demanem participació, després hem
de ser conseqüents amb la consulta i els resultats que la gent fa.
En aquest sentit, també estaria d’acord amb el Sr. Jiménez, quan diu que nosaltres,
al nostre entendre, no som ningú per dir-li a la ciutat del costat per on ha de passar
un transport públic o no, perquè a nosaltres tampoc ens agradaria que la Sra. Colau
o algú de Barcelona, ens digui per on ha de passar qualsevol transport públic a la
ciutat de l'Hospitalet. Per tant, nosaltres creiem que hem de respectar, com dic que
estem a favor de la connexió, però no seria la millor opció, l’opció de la Diagonal.
Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros en la 23 votaremos favorablemente, haciendo las siguientes
consideraciones. Ciudadanos entiende la preocupación de la sociedad y por ello
defiende un debate abierto, sosegado, tranquilo, y un debate donde las partes se
puedan poner de acuerdo y, evidentemente, entre los detractores y no detractores
del TTIP, porque esto con tantas siglas… Y al final lo que sí quiero dejar muy claro
es que los principios fundamentales como los derechos humanos, la protección de
los consumidores, la seguridad alimentaria, los derechos laborales y la protección
del medio ambiente, no pueden, bajo ningún concepto verse reducidos o
confiscados por este acuerdo o ningún otro acuerdo de este tipo.
Entendemos que por encima de todo deben prevalecer los derechos de las
personas y, evidentemente, no todo puede convertirse en mercantilismo, por lo
tanto, nosotros, puntualizando que estamos de acuerdo en que también debe haber
un diálogo, porque también el libre comercio no es malo siempre que no solamente
sea el comercio agresivo capitalista, que no sepa redistribuir, como venimos
comentando permanentemente en estos Plenos, en cuanto a lo que es la
redistribución de la riqueza, pero no es menos cierto que si hay que preservar lo de
estos tratados de libre comercio, lo que anteriormente he dicho.
Por lo tanto, entendiendo que ese debate se debe de abrir con sosiego, con
tranquilidad y respetando todos los derechos humanos y la protección de los
consumidores y demás, y todo lo que he comentado anteriormente, por eso vamos
a votar favorablemente.
En cuanto al punto 24, oiga, nosotros entendemos que, a ver, no tardando mucho
tendremos que cambiar los medios de transporte, no se puede estar utilizando
permanentemente el vehículo y tal, todos estamos viendo estos días que con estos
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anticiclones que hay, que estamos que nos estamos ahogando, por lo tanto,
entendemos que el transporte tiene que cada día ser más sostenible a nivel
ecológico.
Por lo tanto, nosotros, aquí se cometió un error, se hicieron cosas en la Diagonal
que no se tenían que haber hecho, porque alguien se lanzó allí y le salió el tiro por
la culata, y ahora nos va a costar más trabajo, pero entendemos que haya una
conexión de un transporte que es además sostenible y que ecológicamente es un
transporte que creo que es mucho mejor que el transporte privado.
Por tanto, estamos a favor de que esa conexión se haga y cuanto antes, porque
además a nosotros los hospitalenses nos va muy bien y podríamos enlazar una
ciudad con otra, por tanto, votaremos favorablemente por lo que les he comentado.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Respecte de la moció número 23 del manifest de la JOC, nosaltres votarem
favorablement, especialment ens sentim plenament identificats, còmodes amb les
reivindicacions que fa el propi manifest, malgrat que nosaltres pensem que, a la
vista del propi manifest, està o estava més pensat perquè les adhesions dels partits
polítics de cara a les eleccions, bé, de fet suposo que tots hem rebut com a partits
polítics la possibilitat d’adhesió, que no tant des del punt de vista institucional
d’ajuntaments i més encara a posteriori a les eleccions. Però més enllà d’això,
diguéssim, el que planteja el manifest, les tres reivindicacions que planteja de la
derogació de l’última reforma laboral, la derogació de la Llei de seguretat ciutadana,
coneguda per Llei mordassa, o aplicar els principis de transparència i implicació en
la negociació del TTIP, nosaltres ens sentim plenament còmodes, diguéssim, amb
aquestes reivindicacions i, per tant, votarem favorablement.
I respecte de la moció número 24, no farem reivindicació de paternitat, si tornem
una mica enrere, del Trambaix amb el Trambesòs per la Diagonal, però sí,
evidentment, nosaltres votarem favorablement, diguéssim que segurament el PSC
ha sigut a qui més li ha costat aquest projecte i això encara no s’ha acabat.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, només contestar primer al Sr. Belver que sí, era per les eleccions, bàsicament
ho presentaven abans perquè els partits es posicionessin davant de les eleccions
del 20D, però com que no ha arribat a temps, nosaltres considerem que és un
manifest prou important com perquè tothom doni la seva opinió al Ple de
l’ajuntament aquí a l'Hospitalet.
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I pel que deia la Sra. Esplugas, sí, s’han presentat mocions sobre aquests temes, i
tant, però nosaltres tenim el màxim respecte pels manifests i les propostes que ens
fa qualsevol entitat de la ciutat, llavors, encara que aquests temes ja s’hagin debatut
abans, com molts temes que es debaten més d’un cop aquí a l’ajuntament,
nosaltres encara que aquest tema ja s’hagi debatut, volem portar-ho perquè tots els
grups es posicionin i l’entitat que proposa aquest manifest, tingui resposta de tots
obligatòriament, perquè al Ple s’ha de posicionar qualsevol.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a ver, Sr. Jiménez, yo le informo de que tenemos tranvía en Hospitalet y que no
es una moción de Barcelona, es una moción que afecta a la ciudad y afecta al área
metropolitana, la conectividad no tiene fronteras, cuando tu pasas de Hospitalet a
Barcelona no hay una frontera ahí en medio, sino que es importante conectar todos
los municipios y ese es el sentido de esta moción.
Además yo creo que debería usted saberlo, porque me parece que usted está
adscrito a medioambiente o alguna cosa así, creo que como mínimo debería estar
bastante más informado de lo que hay o no hay en la ciudad y se nota bastante
cuando uno usa el transporte público o no, todas esas cosas.
Y, a parte, seguramente en Barcelona, no soy yo quien va a defender lo que va a
hacer Barcelona o la Ada Colau, pero seguramente que como su candidatura es
muy ciudadana, hará un proceso participativo, seguro, y seguro que en muy buenas
condiciones, seguro que se hará lo que la ciudadanía decida en Barcelona, estoy
convencida.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
No, sólo una puntualización, la conexión es en la Diagonal ¿no? la Diagonal, bueno,
estoy en medioambiente y además, no sé, conozco Barcelona, conozco Hospitalet,
la Diagonal, hasta donde yo sé, es municipio de Barcelona.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Decirle a la Sra. Carballeira que evidentemente nosotros tenemos respeto a
cualquier moción que presente cualquier grupo municipal, aunque no estemos de
acuerdo, faltaría más. En cualquier caso decirle que es por todos conocida nuestra
posición respecto a las tres mociones, que no íbamos a repetir los argumentos y
que, por tanto, evidentemente usted tiene la legitimidad de presentarla, ellos de
ofrecerla a todos los grupos municipales, pero también permítame que nosotros nos
posicionemos de una misma manera que nos posicionamos en su momento, por
tanto, legitimidad para todos. Gracias.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Me parece que no está entendiendo el concepto, sí, la conexión es en Barcelona,
pero pasa por Hospitalet, pasa por Sant Just, pasa por Sant Joan Despí,
evidentemente, si la conexión es un sitio u otro, afecta a las personas, digamos,
que tienen que utilizar esa línea. No sé si termina usted de entender la
circunstancia, esto es un tema que afecta al área metropolitana, no solamente a
una ciudad en sí, se lo recuerdo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedarien aprovades les dues mocions, passaríem a les mocions del Partit
Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23 i 24; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 23.- DE SUPORT AL MANIFEST “COM VOLS EL TEU FUTUR?
#AQUESTA ÉS LA LLUITA” DE LA JOC (JOVENTUT OBRERA CRISTIANA).
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atesa la campanya de l’entitat JOC zona sud – el pla (Joventut obrera Cristiana)
anomenada “Com vols teu futur? Aquesta és la lluita” que denuncia la incertesa i
angoixa que actualment pateixen els i les joves davant del seu futur.
El Grup municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Adherir-se al manifest elaborat per l’entitat JOC (Joventut obrera
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Cristiana) que literalment diu:
Manifest: Com vols el teu futur? #aquestaeslalluita
Des de la JOC (Joventut Obrera Cristiana) Nacional de Catalunya i les Illes,
presentem aquest manifest dirigit a tots aquells partits polítics que es presenten a
les eleccions generals del 20 de desembre de 2015. Durant la campanya Com vols
el teu futur? Aquesta és la lluita!, iniciada el setembre de 2014, hem observat que
actualment la majoria dels joves vivim el nostre futur amb incertesa i angoixa.
Aquesta situació té unes causes concretes en polítiques que retallen els nostres
drets enlloc de protegir-los en un moment de crisi econòmica com l’actual. Volem
denunciar aquestes polítiques i demanar compromisos ferms per iniciar-ne de
noves que responguin als nostres interessos com a joves de la classe treballadora.
Constatem que:
• La reforma laboral menysprea les persones treballadores:
- S’han precaritzat tant les condicions laborals que ens trobem amb la
realitat de persones treballadores que, tot i cobrar un sou, no poden
afrontar les necessitats bàsiques: treballadors/es pobres.
- Hi ha una gran facilitat per part de l’empresa d’acomiadar el
treballador/a i per contractar de forma precària, d’aquesta manera es
genera una inestabilitat en tots els àmbits de la vida de les persones.
- S’ha perdut el dret a la negociació col·lectiva dels treballador/es, ja
que l’empresari no té la obligació d’arribar a un acord en la renovació
dels convenis col·lectius. S’han eliminat, doncs, les últimes eines del
treballador/a per defensar les seves condicions i els seus drets de
manera col·lectiva.
• La llei mordassa:
- El dret a la manifestació, que constitueix un dret bàsic de la
ciutadania, s’ha deteriorat mitjançant una llei que criminalitza el
manifestant i l’intimida a través d’un excés de sancions, promou la
por a defensar els seus drets al carrer.
•

El TTIP (Tractat de Lliure Comerç i d’Inversions entre Europa i Estats Units):
- El sistema econòmic actual de l’Estat espanyol es constitueix
majoritàriament per PIMES. El TTIP perjudica la seva competitivitat,
especialment en els sectors més vulnerables com l’agrari, i afavoreix
l’oligopoli de les multinacionals.
-

Eliminarà normatives laborals, mediambientals, sanitàries i socials
que suposin un obstacle pels seus negocis.
Hi ha manca d’informació i de transparència en relació amb les
negociacions que s’estan duent a terme sobre un tema que
considerem d’interès general de la ciutadania.

Reivindiquem:
• La derogació de la última reforma laboral i la construcció d’una nova llei que
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•
•

prioritzi la dignitat de les persones treballadores.
La derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana (“Llei Mordassa”) i que es
reforcin legalment el dret de manifestació i la llibertat d’expressió.
Transparència i implicació de la ciutadania en la negociació del tractat del
TTIP. Propiciar mesures legislatives que vetllin pels interessos econòmics i
funcionals de les petites i mitjanes empreses (PIMES), dels autònoms i
treballadors/es assalariats.

Compromís:
Com a Moviment jove, una de les nostres prioritats és organitzar-nos per tenir un
futur digne com a joves dins la nostra societat. Un futur en el qual els nostres drets
laborals estiguin protegits i ens permetin tenir un projecte de vida lliure. Amb accés
a l’educació i a la sanitat. Un futur en què ens puguem expressar lliurement sense
sentir-nos amenaçats per l’Estat.
Per totes aquestes raons exigim que es prenguin en consideració les
reivindicacions anteriors. Advoquem al treball conjunt entre el sector polític i la
ciutadania per seguir treballant i lluitant per conservar els nostres drets com a
classe treballadora/obrera.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords a l’entitat JOC zona sud – el pla, a les
entitats culturals i de lleure juvenil de la ciutat, al Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris del congrés dels diputats.

MOCIÓ 24.- DE SUPORT A LA CONNEXIÓ DEL TRAMBAIX AMB EL
TRAMBESÒS PER L’AVINGUDA DIAGONAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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Atès que per a L’Hospitalet de Llobregat i el conjunt de municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona resulta del tot necessari evolucionar cap a un model de
mobilitat molt més sostenible, superant l’actual dependència del vehicle privat i
d’una ocupació insostenible de la xarxa viària que ja ocupa gran part del territori i
que pateix constants col·lapses.
Atès que resulta imprescindible apostar clarament pel transport públic i la mobilitat
no motoritzada com a alternatives als desplaçaments diaris en vehicle privat en el
nostre entorn, i com a mesura realment eficient per a reduir la contaminació
atmosfèrica que pateixen les nostres ciutats (els estudis del CREAL -Centre de
Recerca en Epidemiologia Ambiental- xifren en 3.500 el nombre de morts
prematures anuals a causa de la contaminació atmosfèrica a Barcelona), assolir els
objectius europeus de reducció de CO2 i reduir les importacions de carburant.
Atès que a la gran majoria de municipis de l’Àrea Metropolitana s’han iniciat i
executat programes per a la transformació i millora de la mobilitat, que venen a
donar suport als instruments de planificació de la mobilitat a escala metropolitana: el
Pla Director d’Infraestructures de l’ATM i el Pla Director de Mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona de l’ATM, en són un exemple.
Atès que el tramvia és l’ampliació de xarxa del Pla Director d’Infraestructures de
l’ATM que més viatgers ha aportat a la xarxa, i que ho ha fet sense pol·lució en
zones urbanes i amb un baix consum energètic, donant cobertura fins a nou
municipis metropolitans: Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Joan Despí i Sant Just Desvern.
Atès que el tramvia, amb 200 places per vehicle (o 400 places en doble
composició), dobla o quadruplica la capacitat d’un autobús articulat i equival a tres o
sis carrils de circulació per sentit, sense estar afectat per la congestió i incrementant
més d’un 50% la velocitat comercial dels autobusos en superar les cruïlles i parades
sense efecte acordió.
Atès que la integració tarifària entre la xarxa de metro, la xarxa d’autobusos, els
FGC, RENFE i tramvies, comporta el funcionament de tots els serveis de transport
públic com una única xarxa i ha comportat un increment notable de l’ús del transport
públic a la Regió Metropolitana.
Atès que el tramvia, que ha tingut un creixement constant i molt important del
nombre d’usuaris/es i és el mitjà de transport públic millor valorat pels ciutadans i
ciutadanes a l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner i combina una fàcil accessibilitat
amb una bona velocitat comercial en superfície.
Atès que la mobilitat interurbana és la que provoca més congestió a Barcelona
ciutat i àrea metropolitana i què el tramvia té vocació de fer-se càrrec de part dels
desplaçaments procedents del Baix Llobregat i Barcelonès Nord, però actualment té
el seu potencial limitat per la manca de continuïtat i manca d’enllaços amb la resta
de la xarxa ferroviària i d’autobús entre les places de Francesc Macià i Glòries.
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Atès que el Pla Director d’Infraestructures (PDI) realitzat per l’Autoritat del Transport
Metropolità pel període 2011-2020 té previst de connectar ambdues línies
(Trambaix i Trambesòs) tal i com queda reflectit al subprograma XT01 del esmentat
pla Director, definint aquesta inversió com la l’actuació més rendible des del punt de
vista socioeconòmic.
Atès que, com es dedueix de les anàlisis socioeconòmiques efectuades en el marc
del PDI, el projecte d’unió dels dos tramvies per la Diagonal té la taxa interna de
rendibilitat (TIR) més alta entre tots els projectes de transport inclosos en aquest
PDI, fins a assolir una TIR del 43%, una xifra que multiplica per cinc la del següent
projecte de transport en el rànquing.
Atès que són nombroses les entitats ecologistes, mediambientalistes, sindicals,
veïnals, de mobilitat i de salut que han expressat el seu suport a la connexió
d’ambdues línies per raons de millora de la mobilitat i eficiència energètica i en
l’explotació, de salut pública i de qualitat de l’aire.
Atès que els beneficis d’aquesta connexió tramviaire aniran molt mes enllà dels
ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i en sortiria beneficiada la ciutadania dels
municipis de la regió metropolitana.
Per tot això, el Grup municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E proposa l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Manifestar la clara voluntat d’aquest consistori en ple, de donar suport a
la connexió de les dues xarxes de tramvia (Trambaix i Trambesòs) pel corredor de
l’av. Diagonal, donat que beneficia la ciutadania de Barcelona i al conjunt
d’habitants de l’Àrea Metropolitana i per tant a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona,
als ajuntaments del Baix Llobregat i Barcelonès afectats i a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, que hi donin suport a la ràpida connexió en superfície per l’Av. Diagonal
de les línies del Trambaix i Trambesòs.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Autoritat del Transport Metropolità, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, A
l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i als ajuntaments
del Baix Llobregat i el Barcelonès pels que transcorre aquest mitjà de transport i a la
Plataforma Diagonal per a tothom.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
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Popular, números 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del grup del Partit Popular.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, yo defenderé la número 25 y mi compañero Pedro Alonso la 26. Sobre la 25,
pues es muy sencillo, en la confluencia de la calle Treball con Pintor Sorolla, pues
existen unos terrenos próximos a la vía que inicialmente estaban afectados por el
intercambiador de La Torrassa, actualmente están a la práctica como uso público,
porque allí aparcan todo tipo de vehículos y están causando, pues un malestar a los
vecinos, sobretodo porque están ensuciando las calles constantemente.
Entonces, queríamos y pedimos a este Pleno, traemos a este Pleno, pues solicitar
al ayuntamiento que trate con la propiedad el uso público de estos terrenos, para
adecuar su uso, el que actualmente le están dando, con asfalto o cualquier material,
y que garantice también la iluminación de la zona.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, bé, el PP presentem aquesta moció per estudiar, conjuntament amb les entitats
del barri de Collblanc, quina utilitat es pot donar al solar del carrer Vallparda, per
satisfer les necessitats i les demandes dels veïns i canviar la imatge
d’abandonament que fa el barri. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

Essent les 20.30 hores, abandonen la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES i el Sr. Antoni García i
Acero, regidor del grup polític municipal d’ERC.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres també votarem a favor de les dues. Creiem, en relació a la 25, que
l'actual ús del creuament entre els dos carrers està complint una funció que
segurament cobreix una necessitat pel veïnat i aquesta funció es podria realitzar
d'una millor manera si es pavimentés tot aquest tram. Ara bé, creiem que l'ús final
d'aquest espai, el final, es tindria que destinar al que els veïns creguin més oportú i
necessari en aquest procés de participació que s’hauria de...i que estaria relacionat
amb la següent també.
En la 26, creiem que trobem a faltar més concrecions, en aquesta, en el que
planteja el grup municipal que la presenta, quan, per exemple, i cóm es decidirà l’ús
final. Entenem que han de ser els veïns, igual que en l’anterior, els que en seran
beneficiaris sobretot, les que han de decidir amb un procés obert, participatiu i
democràtic. I demanaríem, faríem una demanda al grup del Partit Popular, que
inclogués un acord a la moció que demani, en aquest solar en qüestió, que demani
explícitament que sota cap circumstància s’utilitzi aquest solar per edificar, entenent
la gran massificació que pateix el districte II actualment.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el cas del solar del carrer Vallparda, donada la situació del terreny, el seu
“tamany” i la previsió de no ser utilitzat, caldria plantejar-nos quin ha de ser el seu
ús, quin ha de ser l’ús d’aquest espai i tractant-se d’un projecte temporal, la
despesa que hi dediquem. Seria convenient doncs, abans de dur a terme cap
actuació, saber les necessitats del barri i dels seus veïns, donant-los l’oportunitat de
triar l’ús futur d’aquest terreny.
Com ja hem demostrat en més d’una ocasió, des de Convergència de l'Hospitalet
ens preocupem dels problemes d’urbanisme i seguretat que afecten als
hospitalencs i hospitalenques, diverses vegades doncs, hem resolt situacions
similars de desperfectes a la via pública i problemes d’il·luminació, amb preguntes
al Ple. Així, votem a favor d’aquestes dues mocions, per poder resoldre el més aviat
possible aquestes situacions.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
El nostre grup votarà a favor de les dues mocions.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 25 faré jo el posicionament, ens abstindrem, a veure, entenem l’ús i la
necessitat que pot haver-hi, entenem que es demana un ús en precari d’un espai
que creiem que és d’ADIF, que no és de l’ajuntament, òbviament demanaríem el
consens de la proposta del veïnatge i també un estudi arqueològic, perquè per allà
passa el Canal de la Infanta i també és un element a tenir molt en compte. Per tant,
nosaltres per això ens abstenim, perquè realment no sé l’ús i la sèrie de demandes
que hi ha sobre la taula, que es recull a la moció, quin nivell de despesa tindria i
quines relacions hi ha amb l’espai, amb el temps d’ús i amb un altre factor com és el
tema arqueològic, que per nosaltres és important.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción 26, votaremos a favor, es muy importante, digamos, que los
vecinos y vecinas y las entidades de los distritos y de los barrios, sean los que
decidan qué se hace en los espacios y qué usos y qué utilidad se les da a los
espacios. En Collblanc-La Torrassa que es de donde parte, digamos, la idea de
esta moción, existe ya una larguísima tradición de las entidades, hay una comisión
de entidades muy activa, que ha propiciado todo un plan integral, que ha trabajado
duramente para mejorar su barrio y entendemos también que es una oportunidad
para que a los “Consells de Districte” se les dé una vitalidad y puedan tomar
decisiones importantes para su barrio, por lo tanto, votaremos a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a votar..., claro, ahora, descubriendo esta historia del tema arqueológico ya
me entran dudas a mí, yo no lo tenía tan claro eso, pero bueno, en cualquier caso,
vamos a votar favorablemente a las dos, pero que no sabía yo esta historia de que
podía haber ahí alguna cosa... a ver si... esto lo tendrías que haber dicho antes,
porque claro, ahí me has puesto un poco en duda, pero en cualquier caso, como no
te has adelantado, pues yo voy a votar favorablemente a las dos.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, en primer lloc, el nostre vot serà favorable a aquesta moció que presenta el
Partit Popular, i volíem fer algunes consideracions. En primer lloc, ja s’ha dit aquí,
aquest és un terreny privat, propietat d’ADIF, que té una clau, diguem-ne, des d’un
punt de vist urbanístic que és la d’equipament, per tant, és un solar destinat a futurs
usos d’equipament i molts vinculats al desplegament del que seria el soterrament
de la via i el tema de l’estació. Per tant, sobre el futur d’aquest solar haurem de
parlar molt, perquè nosaltres no desistirem, no desistirem en continuar, com a
govern, insistint al govern d’Espanya, al nou govern que pugui sortir desprès
d’aquestes eleccions, a què la prioritat en aquesta ciutat és el soterrament de les
vies.
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Ara tornant a la moció, aquí la nostra intervenció és molt limitada, de fet ja fa mesos
que estem parlant amb ADIF perquè vagi condicionant aquest solar. No podem
aplicar-li ni l’ordenança de solars a la brava, perquè ens quedarem sense solar, si li
diem que el tanqui, doncs els veïns deixaran de tenir un servei. En aquest sentit,
pensem que està molt bé formulat, molt bé formulada la idea que podem fer els
“arreglos” suficients perquè els veïns el puguin fer servir. En aquest moment té un
ús d’aparcament, si el veïnat del Districte I, perquè aquest solar està ubicat al
Districte I, té interès... No, no, per això, jo parlava de l’1, el carrer Treball i Pintor
Sorolla. Sí, en aquest sentit, el veïnat està d’acord en mantenir-lo com aparcament,
nosaltres insistirem a ADIF en que pavimenti d’una manera precària, però
pavimenti, i nosaltres posarem l’enllumenat públic, l’enllumenat públic bàsic i
suficient per garantir una certa seguretat.
En qualsevol cas, necessitem aquest acord amb ADIF, quan ha hagut acord, com
podem demostrar, doncs a la carretera de Collblanc, en aquest cas, amb un
propietari privat, hem fet un aparcament que està donant servei a dos-cents
vehicles en aquests moments, sí, és un solar que està tancat, pavimentat i que, a
més a més, té enllumenat, o en el cas d’un solar públic, com es va fer a la plaça
Cadí, que està donant un excel·lent resultat. Vull dir, que des de l’equip de govern
som sensibles a aquesta petició dels veïns, però heu d’entendre que primer amb
ADIF hem d’arribar a un acord i, sobretot, no farem cap pavimentació definitiva, ni
cap tipus d’obra, diguem-ne, que tingui massa durada en el temps, perquè tornem a
la reivindicació al govern d’Espanya que les vies s’han de soterrar i, per tant, no
farem d’allò un aparcament públic, diguem-ne, com el que hem fet a plaça Cadí,
perquè no tindria cap sentit, l’hauríem de destrossar desprès.
Per tant, farem allò que demanin els veïns, si els veïns volen l’aparcament farem
aquesta consulta, mirarem amb ADIF de consolidar el terreny el màxim possible i
posarem aquests elements d’enllumenat de seguretat. Moltes gràcies.

Essent les 20.38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES.

SR. ALCAZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Per respondre a la moció número 26, respecte del destí del carrer Vallparda, del
solar del carrer Vallparda, que planteja la moció. Nosaltres, evidentment, votarem
favorablement aquesta moció, de fet, ja existeix un cert compromís que l’anterior
regidor del Districte va contraure amb els veïns de l’entorn, de posar a discussió
amb els veïns el destí final d’aquest solar. Evidentment, aclarir una miqueta també
el que comentava el Sr. Cristian Giménez, no està sobre la taula el canvi de
qualificació del terreny, és per equipament i la idea és que es destini a això, per
tant, no hi cap intenció en aquest aspecte i, evidentment, el que farem és posar-ho
a discussió en els canals habituals, dins del Consell de Districte i treballant també
de manera molt clara, com deia la Sra. Gonzalez, amb la Comissió d’Entitats, on hi
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ha una molt bona representació d’entitats del Districte, entre elles, també
l’Associació de veïns, que representa una part important dels veïns d’aquell entorn,
per prendre la decisió final a la que es dedicarà aquest solar.

Essent les 20.39 hores, s’incorpora a la sessió, la Sra. Mercè Perea i Conilla,
regidora del grup polític municipal del PSC.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES)
Jo un comentari, perquè quedi en l’Acta. Que qualsevol actuació que es faci, es faci
preservant els elements que hi hagin, si hi ha algun element arquitectònic d’interès
cultural, arqueològic o demés.

SRA. ALCALDESSA
Sí, no cal que miri a la Sra. Esplugas, perquè això si s’ha de fer...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES)
Vale, jo miro a tothom, vull dir, que quedi en l’Acta.

SRA. ALCALDESSA
No es preocupi, que si hi ha una troballa arqueològica no la destrossarem.
Molt bé, quedarien aprovades també aquestes dues mocions i si no hi ha cap
intervenció més, passaríem al torn a les mocions d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

Essent les 20.40 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Marínez,
Alcaldessa-President, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Pera i Conillas, 2ona Tinent d’Alcaldia. Així mateix, també abandona la
sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup polític municipal del PP.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 25.- PARA SOLICITAR LA URBANIZACIÓN DEL ESPACIO DE USO
PUBLICO ENTRE LAS CALLES TREBALL Y PINTOR SOROLLA.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant d’ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Ivan Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Dado que en la confluencia del carrer Treball con Carrer Pintor Sorolla existen unos
terrenos próximos a la vía y afectados por el proyecto inicial del intercambiador de
la Torrassa.
Dado que con la paralización del mencionado proyecto, dichos terrenos quedaron
de libre acceso mientras tanto y es utilizado habitualmente para ampliar las plazas
de aparcamiento disponibles en la zona.
Dado el mal estado en el que se encuentran los mencionados terrenos de los
cuales se adjunta fotos, en terreno sin asfaltar, es una causa constante de suciedad
y polvo para los vecinos en el carrer Treball y Pintor Sorolla, por el paso de los
vehículos desde la zona de aparcamiento. Esta situación se agrava a los vecinos en
días de lluvia.

Dada la posibilidad de que dichos terrenos queden en la misma situación durante
un tiempo todavía indeterminado y por tanto continúen de acceso libre para
aparcamiento de vehículos.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción de los
siguientes
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ACUERDOS:
PRIMERO.- Que ya que los citados terrenos están siendo actualmente de uso
público, se realicen las acciones y gestiones necesarias por parte de este
Ayuntamiento acordadas con la propiedad de los terrenos, para adecuarlo al uso
que actualmente se le está dando, con asfalto o cualquier material, eliminando así
las molestias a los vecinos y garantizando un mínimo de equidad respecto al resto
de espacios de utilización pública para aparcamiento.
SEGUNDO.- Que se garantice la iluminación de la zona y así mejorar el uso y la
seguridad de los vecinos que utilizan esa zona de aparcamiento.

MOCIÓ 26.- PARA IMPULSAR LA UTILIDAD DEL SOLAR DE LA CALLE
VALLPARDA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atendiendo a que como consecuencia del proyecto de ensanchamiento de la calle
Vallparda previsto por la Sociedad L´Hospitalet 2010 se llevaron a cabo
expropiaciones y el derribo de una serie de edificios cuyos solares han quedado sin
ninguna utilidad.
Dada la que la fallida de la citada sociedad dejó sin destino el solar situado en la
calle Vallparda, entre los nº 78 a 90 y la calle Torns del 1 al 11 en el distrito de
Collblanc.

Considerando que el solar de mayores dimensiones (aproximadamente de 1.000
metros cuadrados) de la citada calle tenía que destinarse a la construcción de un
Casal junto al terreno anexo y, que por falta de presupuesto no se pudo expropiar,
llevando a paralizar el proyecto.
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Valorando que los vecinos demandan más posibilidades de aparcamiento, parques
infantiles y pistas de petanca entre otros.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- Estudiar conjuntamente con las entidades del barrio de Collblanc, que
utilidad se le da a dicho solar para satisfacer las necesidades de los vecinos y
cambiar la imagen de abandono del barrio.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 27, 28 i 29 es produeixen les
intervencions següents:

SRA. PEREA
Molt bé, doncs, per a la presentació de la moció.

SR. GARCÍA ACERO (ERC)
Jo realitzaré l’exposició de motius, la presentació de la moció 27 i de la 28, i el
Coque realitzarà la moció número 29.
Sobre la moció número 27, l’Estat Espanyol és el segon país del món només per
darrera de Camboia, amb més fosses per obrir, hi ha més de 2000 fosses a tot
l’Estat, amb més de 115 mil desapareguts. D’aquestes fosses hi ha 344 a Catalunya
que contenen 14 mil cadàvers. Aquesta magnitud és vergonyosa i inhumana.
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Vergonyosa perquè avui en ple segle XXI, un Estat que es considera democràtic,
manté oblidats aquells que van ser assassinats a les cunetes pel règim i la
dictadura franquista.
L’Estat espanyol hauria de complir una vegada per totes la sentència de l’ONU, que
obliga a qualsevol país que ha patit una guerra civil, a identificar-ne a les víctimes i
lliurar-ne les restes als seus familiars.
Des del Parlament de Catalunya s’han aprovat, per diverses i amplies majories, la
modificació de la Llei de fosses i també l’impuls a totes aquelles iniciatives per
identificar als parents dels desapareguts a la guerra civil. Amb aquest objectiu, va
néixer el primer banc d’ADN impulsat per la Universitat de Barcelona. L’objectiu
d’aquest banc, és que es puguin comparar els ADN dels familiars amb les restes
dels desapareguts un cop s’obrin les fosses.
Per aquest motiu, des del nostre grup municipal, demanem a aquest Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, el suport institucional a la iniciativa del banc d’ADN per
la futura identificació dels parents desapareguts a la guerra civil i que l’Ajuntament
difongui aquesta iniciativa als ciutadans i a les entitats del nostre municipi.
Respecte a la moció de l’Agència Tributària, voldria fer diferents consideracions. La
primera aquesta Agència Tributària de Catalunya, va ser creada pel Parlament de
Catalunya a l’any 2007 durant el govern tripartit, en compliment de l’estatut
d’autonomia de Catalunya. Aquesta Agència Tributària de Catalunya, té com
objectiu, gestionar i liquidar els tributs i avançar també des d’avui des d’aquí
Catalunya cap a la hisenda pròpia. Cap a una hisenda tributària, també que ha de
tenir competències plenes per lo que és desenvolupar polítiques de recaptació però
també politiques que vagin per combatre lo que seria el frau fiscal. Per aquest
motiu, demanem que l’Ajuntament de L’Hospitalet, igual que fan la gran majoria de
municipis del nostre país i les quatre diputacions, pagui els imposts d’IRPF i l’IBI
d’aquest Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC)
Jo presentaré la moció de suport al manifest “Mai més”. És una moció presentada
pel grup promotor d’aquest manifest i que es va realitzar una manifestació el passat
28 de novembre.
Conscients que els moments que estem vivint a escala internacional resulten
convulsos en molts àmbits i que moltes vegades les respostes polítiques no
s’adeqüen a un marc de pau, justícia social i drets humans. Conscients que el
terrorisme internacional pren noves formes de violència que sacsegen països veïns
i llunyans amb milers de víctimes civils innocents, com a París aquest mes de
novembre o a Siria, l’Afganistan, Ucraina, l’Irak, Eritrea o Líbia d’un temps ençà.
Conscients que la societat catalana, fins i tot, amb grans mobilitzacions al carrer,
segueix apostant per la cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la
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multiculturalitat, pels drets i les llibertats, conscients que hem de garantir la
convivència pacífica i dialogant als nostres pobles i ciutats, és per tot l’exposat que
nosaltres proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Declarar L’Hospitalet de Llobregat, favorable al manifest “Mai més”.
Manifestar el rebuig de L’Hospitalet, al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada
de llibertats.
Manifestar el compromís de L’Hospitalet, per la pau, la llibertat, la fraternitat, la
solidaritat, la justifica global i la laïcitat .
Informar a la població d’aquesta moció. Instar, bueno, després a diferents
organismes i administracions, d’aquesta moció i sobretot al compromís d’aquesta
ciutat amb la cultura de pau i contra el terrorisme i la guerra. Moltes gràcies.

Per part de la Presidència, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups
polítics municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael
Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de 27 i 29 i en contra de 28.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor 27 i 29 i en contra 28.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor les tres. En relació a la 27 creiem que la memòria història
és encara avui en dia un assumpte a resoldre en la ciutat en que vivim. És cert que
s’han fet avanços des de les institucions. Si bé sempre han estat minsos o poc
desenvolupats. Creiem que el banc d’ADN és una bona eina eficaç i necessària des
de la CUP Poble Actiu, demanem la màxima difusió de totes les iniciatives que
retornin la dignitat a les persones enterrades a fosses comunes i a als seus
familiars per tal de no tancar en fals un tema cabdal de la nostra història recent.
En relació a la 28, creiem que es tracta d’un acte simbòlic que defensa la sobirania
fiscal i per això estem a favor, sobretot pel terme sobirania, en el qual els
ajuntaments poden pagar l’IRPF dels treballadors municipals i l’IVA a l’Agència
Tributària de Catalunya qui serà desprès qui farà el pagament a l’Agència Tributària
espanyola.
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Des de l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis per la
independència s’impulsa la campanya “Construïm Estat”. Paguem a Catalunya amb
l’objectiu de disposar d’informació real sobre el volum de recaptació d’aquests
impostos. Em sembla que és interessant. Ara mateix ho fan 64 municipis fan el
pagament a l’Hisenda catalana i 173 han aprovat mocions per fer ho, durant els
últims mesos.
En relació a la 29, coincidim amb la proposta del grup d’Esquerra Republicana de
portar aquest Ple l’adhesió al manifest impulsat per la plataforma ciutadana “Mai
Més”, que rebutja els recents atemptats a Beirut, Ankara, París o Kabul. Però al
mateix temps, fa evident el rebuig als vents de guerra que bufen al continent i als
bombardejos a Síria, l’Irak, Turquia o al Iemen, que colpegen bàsicament a la
població civil.
Per això creiem que també cal plantejar una política d’acolliment incondicional de
les persones refugiades com a mostra de la més elementals de les solidaritats
humanes. Gràcies.

Essent les 20.46 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem les tres mocions a favor. En quant a la 27, com no podia ser d’una altre
manera, votem a favor de tot el que representi recuperar la memòria històrica i
ajudar aquelles persones que tenen familiars desapareguts.
En quant a la 28, els greuges constants del Govern espanyol cap a l’autonomia
fiscal de Catalunya, hauria de ser un argument suficientment important com per que
tots els grups d’aquest Ple, votéssim a favor de la moció.
No parlaré doncs, de la intervenció encoberta que fa l’Estat espanyol dels nostres
comptes i com a la pràctica han intervingut l’autonomia de Catalunya. També cal
recordar que l’article de la Llei de l’agència tributària catalana que contempla la
creació d’un cos propi d’inspectors i per tant, una peça clau en la lluita contra el frau
fiscal ha estat impugnada pel Tribunal Constitucional. En moments com aquests
totes les normes que surten del Parlament de Catalunya són suspeses pel Tribunal
Constitucional, encara que vulguin lluitar contra el frau fiscal, hem de ser
conseqüents amb la creació de les estructures d’estat a Catalunya i votem a favor
de la moció perquè el segon ajuntament de Catalunya participi d’aquest projecte.
I en quant a la 29 votem a favor d’aquesta moció perquè creiem fermament en cada
un dels punts que conformen aquest manifest. Hem de ser conscients que l’error i la
por que ens ha tocat de prop fa pocs dies, és el dia dia de molta gent, i certament
no podem permetre que això sigui així, perquè si ho permetem, si no en diem prou,
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acabarem per concloure, dins de la nostre normalitat, i això seria tant trist i tant
dramàtic que hem de fer l’impossible perquè no passi.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partit Popular votarà en contra de la 27, de la 28 i abstenció a la 29. Respecte a
la 26, el Partit Popular de Catalunya, no va donar suport al Parlament de Catalunya,
a aquesta llei. Volem recordar que des de l’aprovació d’aquesta llei, s’han trobat 42
restes, però de les quals, encara cap s’ha identificat. Nosaltres considerem que
aquesta moció que es fa és totalment polititzada, que lo que vol és més un “brindis
al sol”, en el sentit de que de res serveix que els ajuntaments o els consells de
barris enviïn cartes de suport si finalment a la pràctica, doncs no aconsegueix,
doncs identificar aquestes víctimes.
Des del Partit Popular estem a favor de reparar totes les víctimes, des del
franquisme, la guerra civil, de la república, el terrorisme, de qualsevol. I per tant,
nosaltres la votarem en contra.
També votarem en contra respecte a la moció en contra de l’agència tributària,
perquè, votarem en contra de fer el pagament en l’agència tributària catalana
perquè l’òrgan que gestiona, “recau” els impostos en Espanya és l’agència tributària
nacional, per tant, ho fan en virtut de les normes de la Llei Orgànica de finançament
de les comunitats autònomes, i de les lleis reguladores de finançament autonòmica.
El propi Estatut de Catalunya determina en el seu article 201 que les competències
d’ordre tributari i financer entre l’Estat i la Generalitat, es regeixen per la LOFCA, la
LOFCA i les seves normes de desenvolupament, disposen que per eixemple, l’IRPF
i l’IVA i els impostos especials i els impostos de societat, són recaptats per
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. Per tant, la competència de gestió i
“recaudació” en aquesta agència tributària catalana, no es podria portar terme,
perquè estaríem incomplint del tot la llei. Són figures que serien..., de fet seria una
recaptació nul·la de ple dret.
Per tant, a més a més, nosaltres volem recordar que l’article 204 de l’Estatut, diu
textualment, que la gestió, “recaudació”, liquidació, inspecció dels demés impostos
de l’Estat recaptats a Catalunya, correspondrà a l’administració tributària de l’Estat,
sense perjudici de la delegació de la Generalitat pugui rebre d’aquest, de la seva
col·laboració que pugui establir especialment quan així ho exigeixi la naturalesa del
tribut. Per tant, nosaltres votarem en contra.
Respecte a la última moció del manifest “Mai més”, doncs, evidentment a priori i
llegint el titular de la moció, doncs evidentment cap partit polític entenc que pot
estar en contra, doncs d’aquesta moció, en contra del terrorisme, de la guerra, del
feixisme, de les retallades de llibertats, per la pau o la justícia social.
El que sí que veiem un transfons en el que parla, sota el nostre entendre, d’un
manifest una mica ingenu, i nosaltres considerem que està molt bé, fer manifests i
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que des de qualsevol punt pues pugui intentar resoldre aquest problema de
terrorisme que a dia d’avui patim, però considerem que no ens correspon a
nosaltres posicionar-nos sobre això i per tant, nosaltres ens abstindrem.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo hem posicionaré respecte a la 27 sobre suport del banc d’ADN. I és cert, tenim
trist record, Espanya és el segon país del món amb més fosses comunes per obrir.
És com si encara fos vigent un pacte de silenci que hi havia als pobles durant el
franquisme, en aquells temps de foscor, repressió i por.
En la transició es va decidir passar pàgina, com si tinguéssim que amagar tot aquell
dolor i repressió. Però tenim més de14.000 represaliats a les fosses i a les cunetes.
Si volem veritablement una reconciliació, ja és hora de tornar-los a la dignitat i
permetre a les seves famílies, recuperar els seus cossos. Perquè amb aquest acte,
el nostre país també recupera la seva dignitat i la seva memòria i tanca per sempre
més, aquesta ferida.

Essent les 20.51 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del PP.
SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 28, ens abstindrem, encara que estem d’acord amb la gestió més
propera i més directa de recursos i dels impostos, no creiem que aquesta sigui cap
solució, i és un tema que encara no està resolt, no creiem que solucioni cap
problema. També es fan unes consideracions a la moció, amb les que no estem
d’acord. Sí que és veritat que l’Estat espanyol asfixia als ciutadans, però també ho
fa la Generalitat, no l’oblidem, també ho fa. Per això considerem que no ajudaria, ni
facilitaria res. Per nosaltres seria molt més..., veiem que n’hi ha un transfon també
en aquesta moció, un altre cop de la guerra de banderes, com ja portem molts
mesos, nosaltres estem més per treballar i perquè es facin propostes de les
necessitats urgents que té la població, ara mateix, per un pla de rescat social. No
considerem que això vagi a millorar en cap cas la gestió dels tributs. Per això ens
abstindrem.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 29, simplement molt breu. Votarem a favor, òbviament i la millor
manera de dir és fer, i esperem que el desenvolupament de l’acord que es va fer en
el seu moment per acollir als refugiats siris, afganesos i demés, pues es vagi fent o
donar terme a totes les gestions que siguin necessàries perquè aquestes persones
puguin ser acollides a la Ciutat. Gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ciudadanos, en cuanto a la 27, obviamente le dará apoyo y decir que Ciudadanos,
contribuirá a que desde las administraciones públicas se facilite a los descendientes
directos de las víctimas que así lo soliciten, las actividades de indagación,
localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante
la guerra civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore.
Ciudadanos quiere que desde todas las administraciones se colabore en las
exhumaciones e identificaciones y que los descendientes directos de las víctimas
puedan recuperar los restos enterrados de sus familiares y les den entierro en el
lugar que deseen.
Quiero aclarar esto, porque hay quien identifica los partidos con unas cosas y con
otras, y ese estigma que se les pone a algunos partidos, cuando sus programas
llevan estas cuestiones y los tienen y los defienden aquí y en cualquier sitio que
haga falta, pues nos duele a veces que esa estigmatización de algunos partidos
que tenemos la misma sensibilidad, por no decir más, pero diremos la misma, que
otros, no.
Así mismo, Ciudadanos es partidaria, y lo digo para que se enteren bien algunos,
porque parece que no lo entienden, de la retirada de escudos, insignias, placas y
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la guerra civil y la
represión de la dictadura. Estamos de acuerdo en que eso se haga así.
También de retirar la toponimia franquista, pero en lo que no estamos de acuerdo,
aquí es donde quizás el debate se agria, a veces, es en reabrir las heridas de las
dos Españas y en el enfrentamiento permanentemente rojos y azules, cada vez que
hay unas elecciones. Eso es lo que nos duele, que se haga demagogia con eso,
porque demasiado tienen ya las víctimas y la gente, para que cada cuatro años, les
refresquemos lahistoria. Es cierto que hay una injusticia, que este país, no ha
rectificado todavía, a pesar de que hay una ley, parece ser que fue el Partido
Socialista, el que la propuso, una ley para este tema de la memoria histórica.
Nosotros no estamos en contra de eso, al contrario, lo votaremos con las dos
manos y estamos a favor de esto, por eso a favor de esta moción, pero queremos
dejar bien claro, que hay que acabar de una vez por todas, sin olvidarse de las
cosas porque se escriban los libros que se escriban de verdad, no que lo escriban
uno u otro, porque depende quien escriba la historia, unos pueden ser unos héroes
y otros unos villanos, luego ganan los otros y los villanos son los héroes, y etcétera,
etcétera. Por lo tanto, sí tenemos que tener en cuenta que hay que cerrar la herida
y mirar hacia delante.
Estamos de acuerdo en esa moción como no puede ser de otra manera. Mire, y en
cuanto a la moción 28 pues entenderá usted que no. Nosotros no vamos a pasar
por la calle Fontanella 6 y 8 a pagar los impuestos, que es donde está la Agencia
Tributaria catalana. Nosotros vamos a pagar los impuestos donde toque y por la ley
diga. Porque nosotros nos creemos las leyes y tenemos que obedecer la ley. Y si
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algún día, ustedes o el pueblo catalán, consigue la independencia y tenemos una
agencia tributaria catalana, pues iremos a pagar allí, porque también nos creemos
esta ley, porque somos demócratas y por encima de todo, primamos la democracia
a estas aventuras de desobediencia y demás.
Esta es nuestra posición, no veo yo a la Tinenta Alcalde de Hacienda yendo a
pagar allí a la calle Fontanella porque estaría desobedeciendo las leyes. Por lo
tanto, entendemos que no y por eso vamos a rechazar esa moción.
Y lo otro, pues oiga mire, también votaremos favorablemente la 29 pero teniendo en
cuenta una cosa. Vea usted, esta es una moción típica que nadie, con cierta
sensibilidad sería capaz de rechazar. Esas mociones, que cuesta poco trabajo
hacerlas y luego presumimos de que presentamos muchas mociones. Como esta,
yo podía presentar en cada Pleno, cuatro o cinco y al final diría, tengo aquí, mire
usted, fíjense, hay que ver, un listado de 45 lesiones, cuánto trabajo, no, no se trata
de eso, se trata de que presentemos mociones, que está muy bien, y que vamos a
votar favorablemente, los de aquí los ciudadanos de aquí, los que están en esta
silla, entiendan que les favorecen y demás. Porque no lo voy a tratar de postureo
pues sería por mi parte, una falta de respeto, pero no lo voy a hacer. Pero si le digo
que como ésta, yo puede presentar cuarenta cada día, y a ver quién se atreve a
votarlas en contra y por eso no trabajo más, eh?. Por tanto la votaré
favorablemente. Digo por aquello de que sepamos cuándo se critica, no?. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En relació a la moció de suport al banc d’ADN, evidentment votarem a favor i de fet
estem convençuts que tot el que fa referència a la memòria històrica, de fet és una
signatura pendent de la nostra democràcia. I no obstant, perquè vulguem d’alguna
manera obrir ferides, si no precisament tancar-les, tancar aquestes ferides, acabant
amb l’oblit d’un passat que entenem que mereix justícia. I per tant, tot el que fa
referència a la memòria històrica, on indubtablement s’han produït avenços en la
democràcia, sobretot quan hi ha hagut governs progressistes, ho hem de dir,
aquestos avenços són realment insuficients, i fins i tot, podem arribar a fer un punt
d’autocrítica respecte a què pensem, que hem de ser mol més ferms en la defensa
de tot el que té a veure amb la memòria històrica.
I és molt trist que encara hagin d’apel·lar, precisament a aquesta memòria o fins i
tot a las resolucions, com es diu molt bé en la moció que presenten els
representants d’Esquerra Republicana, a totes les resolucions i recomanacions de
las Nacions Unides, contra les desaparicions forçoses, sobretot en el que fa
referència al dret de trobar i identificar els cossos i restablir la dignitat de les
víctimes. Qualsevol tipus de víctima, perquè en qualsevol de les iniciatives que
s’han aprovat i s’han tirat endavant en aquest país, parla de tot tipus de víctimes,
senyora Sonia Esplugas, no parla només de les víctimes del franquisme. I no
només de la Guerra Civil, que aquí la corregiria una mica la moció, en el sentit de
que no nomes de la Guerra Civil, si no de les víctimes del franquisme, perquè en
ple franquisme també van haver desaparicions. Però en aquest cas, vull deixar ben
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clar, que donem suport tant en el que va representar la llei de fosses, com el que ha
representat la memòria històrica, com la pròpia moció del Parlament, ja fa poc,
respecte al ADN de la memòria, podríem dir, parla de qualsevol tipus de víctima. I
en aquest sentit, no neguem que s’han produït avenços, però pensem que hem de
apostar encara més.
De fet la identificació hi corre pressa, perquè malauradament, els tècnics ens diuen,
i aquí la Universitat de Barcelona, en tot el seu projecte d’ADN de la memòria, ha fet
un treball important, això en parlaven aquest any i sobretot el que és laboratori de
genètica forense de la Universitat de Barcelona que ha fet una tasca important, en
aquest sentit i el que diuen precisament és que per poder identificar las víctimes
hem de tenir els ADN dels familiars més directes i lògicament el pas dels temps,
està fent que cada vegada tinguem doncs, aquesta possibilitat més reduïda i per
tant, és important que actuem.
Detectar i fer aquest banc d’ADN té un cost mínim, de fet ho estan sufragant les
famílies, però el que sí que té un cost més important i que s’ha fet de manera
insuficient, és començar a obrir les fosses d’aquestes tres-centes i pico que parlem
a Catalunya, només s’han obert tres, i això sí que ha d’haver, doncs un tasca
d’implementació de tot el que, en el seu moment, es va aprovar.
Com ajuntament recollim, diríem el que diu la moció de, evidentment, tenim coses a
fer, aquí sempre hem tingut, diríem amb la col·laboració de tothom, una especial
sensibilitat pels temes de memòria i hem tingut, tenim encara alguna entitat
memorialista, i tenim Can Riera, que és un espai de memòria important, on fins i tot
s’ha fet alguna activitat modesta de difusió del que és l’experiència aquesta del
banc d’ADN, i estem diríem oberts a suggeriments per tal d’impulsar encara més
això. Sí que és veritat que en definitiva les nostres polítiques depenen molt més
també de les polítiques del Govern de la Generalitat i en tot el que es el tema del
memorial, hem de lamentar que en els darrers anys, amb l’argument de la crisi,
realment hi ha hagut molt poca activitat, sobretot si la comparem amb el de governs
anteriors.
Respecte a la moció de suport al manifest “Mai més”, també votarem
favorablement. Evidentment veiem amb preocupació tot el creixent discurs
involucionista del xoc de civilitzacions que sectors importants de la ultra dreta a
Espanya i a Europa estan constantment impulsant que s’està accentuant.
Lamentem profundament tota la crisi que d’alguna manera pateix Europa davant la
incapacitat de trobar resposta a la nomenada crisi dels refugiats, d’aquelles
persones que precisament estan fugint dels conflictes i que venen precisament de
països que són els primers en patir el terrorisme i la radicalitat dels intolerants.
Ens preocupa profundament, la manca de respostes de les autoritats europees
davant la nomenada crisi de refugiats, com deia. Que s’estiguin aixecant tanques,
que es limiti la mobilització, que es giri l’esquena al salvament marítim i es deixi
aquest tema, només a activitats de voluntaris i en definitiva, que fins i tot comencin
a aparèixer restriccions al dret d’asil.
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Ens preocupen les campanyes en plena Europa, d’una gran agressivitat violenta
contra aquests refugiats, que van passant de país en país i que a vegades, doncs,
pateixen la violència de sector d’ultra dreta. I en aquest context, patim el lamentable
i profundament dolgut atemptat de París, que copeja el cor d’Europa i que davant
d’aquesta, nosaltres pensem que és fonamental la unitat de tots els demòcrates
front el terrorisme, però al mateix temps defensar els mateixos principis
fundacionals de la Unió Europea, i en aquest sentit, sobretot la defensa dels drets,
com el dret d’asil.
I rebutgem, evidentment tota violència, procedeixi d’on procedeixi, també la dels
propis governs, i sobretot ens neguem a culpabilitzar als refugiats que pateixen,
més que ningú, com deia abans, les conseqüències de la intolerància.
No creiem en la guerra. Hem de, com a única solució, com a solució fonamental, o
com tal, s’està instrumentalitzant actualment, pot haver casos on resolucions de les
Nacions Unides, hagin i poden trobar casos en la història on hi ha hagut guerres
que han aportat un benefici davant de veritables genocidis. La no intervenció per la
no intervenció tampoc la compartiríem, però hem d’evitar, precisament, l’escalada
del desastre, que determinades actuacions o que determinat bel·licisme ens està
aportant.
Creiem més que hem d’apostar per la cultura de la pau, pel foment dels drets
humans, per la cooperació internacional que precisament el nostre País està patint
totes les restriccions en la cooperació al desenvolupament i per tant, aquesta és la
nostra filosofia i per tot això, donarem suport al manifest.
I en relació la moció número 28, votarem en contra i jo faria servir els mateixos
arguments que han utilitzat per abstenir-se en aquest cas, nosaltres votem en
contra, els representants d’Iniciativa-Izquierda Unida-PIRATES.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, no se si proposar..., no obrin un segon torn?. Doncs, ho deixem
aquí. S’han aprovat la número 27 i 29 i quedaria rebutjada la número 28.
Passem a les de Convergència i Unió. Sí, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27, 28 i 29; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 27.- DE SUPORT BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS
DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria

…/…

253

Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
presentava a Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres
exhumacions de fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel
que fa a la identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos
familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de
conservar el testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb
risc de desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir
l’esperança de la identificació dels desapareguts.
Atès que el departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van
assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però
senzill i barat alhora, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol
de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han
patit conflictes similars.
Atès que el setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de
l'ONU per les Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta
iniciativa es va forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a
l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de
desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria.
Atès que el passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als
familiars desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel
projecte a través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la
necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.
Atès que l’Estat Espanyol és el segon país del món en nombre de fosses per obrir i
que aquestes podrien amagar les restes de 115.000 desapareguts.
Atès que a Catalunya s’han localitat 344 foses Comunes i més de 4600 famílies.
Han demanat recuperar les restes dels seus familiars
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El grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de L’Hospitalet a la
iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la
Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als
ciutadans i ciutadanes del municipi de L’Hospitalet de Llobregat
TERCER. Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, , als impulsors del
Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període
1936-1977 i al Consell de Ciutat de L’Hospitalet.

MOCIÓ 28.- SOBRE EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. Ha estat
rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots
a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació.

MOCIÓ 29.- DE SUPORT AL MANIFEST “MAI MÉS”. NI TERRORISME, NI
GUERRA, NI FEIXISME, NI RETALLADA DE LLIBERTATS. PER LA PAU, LA
JUSTÍCIA SOCIAL I ELS DRETS HUMANS AQUÍ I ARREU.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
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Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Conscients que els moments que estem vivint a escala internacional resulten
convulsos en molts àmbits, i que moltes vegades les respostes polítiques no
s’adeqüen a un marc de pau, justícia social i drets humans.
Conscients que el terrorisme internacional pren noves formes de violència que
sacsegen països veïns i llunyans, amb milers de víctimes civils innocents, com a
París aquest mes de novembre o a Síria, l’Afganistan, Ucraïna, l’Iraq, Eritrea o Líbia
d’un temps ençà.
Conscients que la societat catalana, fins i tot amb grans mobilitzacions al carrer,
segueix apostant per la cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la
multiculturalitat, pels drets i les llibertats.
Conscients que hem de garantir la convivència pacífica i dialogant als nostres
pobles i ciutats.
És per tot l’exposat que el grup municipal d’ERC proposem al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Declarar l’Hospitalet de Llobregat favorable al manifest de “Mai més”.
SEGON. Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada de
llibertats.
TERCER. Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la solidaritat,
la justícia global i la laïcitat.
QUART. Informar la població d’aquesta moció.
CINQUÈ. Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea
a tenir en compte l’opinió dels municipis en les respostes polítiques internacionals.
SISÈ. Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, a la Federació Catalana de Municipis i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i al Consell de Ciutat de l’Hospitalet.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 30, 31 i 32, es produeixen les intervencions
següents:

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la primera moció de la correcta gestió del Poliesportiu Sergio Manzano,
ja la vam deixar, en el seu dia, sobre la taula. Vam fer unes noves aportacions, però
en una reunió que avui hem tingut amb diferents grups polítics, hi ha tota una sèrie
de grups que es volen sumar a aquesta moció. Volem millorar el contingut de la
mateixa i la tornem a posar sobre la taula.
En quant a la moció del voluntariat, el que entenem és que tota aquesta gent que fa
aquesta tasca, una tasca abnegada, sacrificada i tal, mereix un reconeixement per
part de l’Ajuntament, i d’alguna manera és el que demanem, en aquest cas.
I en quant a la moció de l’Ordenança del Civisme. Entenem que la reforma que
proposem bé donada per tota una sèrie de situacions d’aquests darrers anys. Tota
una sèrie de situacions, una sèrie de problemàtiques que fan que aquesta
Ordenança del Civisme, no es posi en pràctica tal i com déu mana. Per un altre
costat, tota una sèrie de situacions en les que moltes vegades no és una culpabilitat
del que hi gestiona l’Ajuntament, de l’equip de Govern, si no que moltes vegades,
és la impossibilitat de tirar endavant certes coses, de posar en pràctica una
ordenança, de posar en pràctica, el donar coneixement d’aquesta ordenança, la
societat, de fer prevenció i donar informació i formació a tota la gent. Vull dir tenir
agents cívics, formar-los, és tota una sèrie..., una complexitat que a tots el barris de
la ciutat, ens diuen el mateix. Ens identifiquen un perfil que és que tenim un
problema i aquest problema l’hem d’abordar. I aquest problema tot i la complicació
del tema, perquè és molt fàcil escriure i dir-ho i sabem de la complicació del tema,
entenem que l’hem abordar d’una manera ràpida.
No podem..., portem molts mesos, portem anys ja parlant de que tenim un
problema, però aquest problema no li trobem una solució i per tant, hem d’abordar
aquesta solució, la solució, entenem nosaltres, evidentment que passa per
reformar-la, aplicar-la, en tots els seus termes i sobretot, posar els mitjans
necessaris per posar la pràctica d’aquesta Ordenança i d’altres mesures que no
tenen que veure amb l’Ordenança, per poder pal·liar tots aquests defectes, a la
ciutat.
Jo crec que és una tasca conjunta de tots els grups polítics, de les entitats de la
ciutat, de les persones individuals, perquè al cap i a la fi, l’incivisme el fan persones,
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i per tant, aquí estem parlant d’això i per tant hem de posar unes mesures molt
clares i atacar-lo de veritat. Sabem que, torno a repetir, estic convençut de que
encara que escrivim una nova redacció i fem una sèrie de coses, no serà fàcil.
Hauríem de posar la màxima voluntat possible de totes les parts, no per fer crítiques
del tema, si no per posant-se, d’una vegada per totes, a combatre una cosa que en
tots els llocs de la ciutat, en tots el barris, ens diuen el mateix, el DNI d’aquesta
Ciutat, està en tots el barris igual, i per tant, hem de ser capaços de tenir la voluntat
política de tirar-ho endavant per fer-ho bé i si el que fins ara no ha funcionat, doncs,
no passa rés, no és qüestió de tirar crítiques sobre el que no hem pogut fer bé, si no
d’ara endavant, intentar construir una nova ordenança i una aplicació i unes
mesures i un el que sigui entre tots, per tirar-ho endavant.

Per part de l’Alcaldessa-Presidenta, pel posicionament dels regidors no adscrits i
dels grups polítics municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al
Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de totes dues.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor del reconeixement a la tasca als voluntaris de
L’Hospitalet. Creiem que el millor reconeixement que poden tenir els voluntaris, no
és només realitzar una gala ni entrega de premis, com ja es fa, no es donar
diplomes per l’assistència, ni rebre encaixades de mans de regidores i regidors, ben
alimentats i alimentades. El veritable reconeixement passa per rebre una millor
formació, passa per disposar de tots els mitjans necessaris per desenvolupar la
seva tasca de forma digna i sense cap cost per a les pròpies voluntàries, com
s’explicita al Reglament del Voluntarietat i s’ensenya els drets dels voluntaris. Tot
això, només s’aconsegueix amb una millor dotació econòmica en relació a aquest
àmbit. Votarem a favor d’aquesta moció.
En relació a la 32, bé, ens abstindrem. I ens abstindrem, intentaré ser breu i
explicar-ho el millor que pugui. Com a CUP-Poble Actiu, creiem que existeix
legislació suficient per atendre les necessitats que popularment es relacionen amb
el civisme, a la nostra Ciutat, sense necessitat de disposar d’una normativa
específica que reguli el civisme – incivisme.
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No voldríem desaprofitar l’oportunitat per denunciar l’aprofitament d’aquest malestar
durant anys, per part de determinades forces polítiques, respostes fàcils a qüestions
que creuen saber resoldre, més neteja, menys soroll, etc. Però que durant aquests
10 anys d’Ordenança del Civisme, primera ordenança a Barcelona 2005, novembre
del 2005, desembre 2005, a L’Hospitalet, han estat incapaços, “incapaçes”, de
millorar la percepció que tenen les veïnes de la ciutat, sobre totes aquestes
qüestions.
Per nosaltres, el concepte de civisme que s’inaugura amb les aprovacions de les
diferents ordenances, a diferents municipis de Catalunya, s’ha mostrat incapaç,
inútil de revertir aquesta situació, sobre tot la que afecta a la percepció dels veïns i
veïnes.
Potser, ha arribat l’hora ja de canviar la mirada i l’estratègia, potser ha arribat l’hora
d’apostar per mesures a llarg termini, mesures de procés i no simples respostes
reactives a demandes veïnals vers problemes reals que no defugim de la nostra
Ciutat.
No discutirem mai de la nostra ciutat, no discutirem mai la percepció que senten
moltes de les nostres veïnes en relació a la inseguretat, la brutícia, al soroll, etc.,
però que el sí farem, és criticar el model desenvolupat pels governs del PSC, durant
els últims deu anys. Potser ha arribat l’hora d’apostar veritablement per un servei de
mediació comunitària, retallat a la meitat de la plantilla, fa exactament quatre anys,
amb la no renovació de cinc dels seus mediadors comunitaris al desembre-gener
del 2011-2012. I encara avui sense cap estabilitat laboral entre la seva plantilla, avui
aquesta plantilla té quatre professionals i mig, en una ciutat de dos-cents cinquantatres mil habitants.
Un dels equips de professionals de la mediació comunitària amb més trajectòria de
Catalunya, deu anys de mediació comunitària. Amb un reconeixement més elevat
dins la professió arreu del país. Potser ha arribat l’hora de disposar d’un servei de
mediació comunitària que pugui treballar establement i a mig termini, la prevenció
dels conflictes a la nostra ciutat, molt d’ells relacionats amb els temes que
preocupen tant a les nostres veïnes. Si realment considerem que és necessari
disposar d’un equip de professionals que treballin directament amb les nostre
veïnes, al carrer, els seus hàbits de veïnatge, de respecte i cura dels seus propis
barris, carrers i places i les diferents maneres de gestionar, abordar i resoldre els
conflictes, per què no deixem d’una vegada d’encarregar tota aquesta feina a
persones contractades eventualment, com són els i les agents cíviques. Veïns i
veïnes a les que el propi Ajuntament contracta, gairebé cada any, durant sis mesos,
sense cap formació específica relacionada amb l’educació i/o el treball social o la
mediació i treball comunitaris.
Si realment creiem que aquesta és una eina de transformació de la realitat a la
nostra ciutat, en relació al mal anomenat incivisme, per què no apostem
definitivament per la construcció d’un equip estable de professionals que puguin
treballar a mig i llarg termini que és la única manera com es transforma la realitat,
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les causes d’aquestes problemàtiques i la percepció que d’aquestes tenen les
nostres veïnes.
Què diríem, i posarem un exemple, què diríem si els equips educatius de les
nostres escoles públiques, els formessin persones contractades amb plans
d’ocupació de sis mesos, contractant cada any equips sencers de professionals
completament diferents. Què diríem si les úniques professionals estables
d’aquestes escoles, fossin treballadores eventuals supeditades al finançament que
pugui arribar o no de la resta d’administracions públiques.
Doncs aquestes serien les realitats actuals dels equips de mediació comunitària i
dels agents cívics quan els tenim, de la nostra ciutat. Ara els tenim des de fa uns
dies. Per què no ha fet encara, per què no ha fet tot això que hem exposat, encara
el govern del PSC, perquè després de deu anys de servei, encara no han estat
capaços i “capaçes” d’estabilitzar un equip suficient de professionals estables
qualificats i que siguin personal propi de l’Ajuntament, per què, perquè és molt més
fàcil atacar els símptomes i no les causes dels problemes. És molt més fàcil
augmentar la neteja quan et diuen que els carrers són bruts. És molt més fàcil
augmentar la pressió policial a determinats barris i racons de la ciutat quan et
reclamen seguretat. És molt més fàcil augmentar les sancions, com a mínim,
aprovar les normatives que les inclouen a determinades conductes.
Amb una perspectiva de procés, perdó, el que realment és complicat és abordar els
problemes des de la seva complexitat. Amb una perspectiva de procés a llarg
termini defensem un model que abordi les causes i les arrels dels problemes.
Defensant aquest model de manera decidida i pedagògica entre les veïnes dels
nostres barris.
Per últim, també ens agradaria recordar al Ple, els acords aprovats el passat Ple del
setembre, en relació a la moció d’Esquerra Republicana, aprovada sobre la revisió
de l’actual contracte de neteja amb Foment de Construccions i Contractes. Hi havia
dos acords, un d’ells la realització d’un informe de revisió, avaluació del grau de
compliment dels estàndards adequats de neteja i qualitat urbana de la recollida de
residus municipals, neteja viaria i del clavegueram que realitza FCC i l’altre deia,
realització d’un estudi del cos de municipalització de la neteja urbana de
L’Hospitalet.
Esperem, esperem, estem a finals de desembre, creiem que és un.., que hi ha
hagut un cert temps, esperarem, encara més si cal, a que es compleixen aquests
dos acords aprovats. A vegades, potser només caldria, ens caldria complir allò que
aprovem en aquest mateix Ple, ni més ni menys.
Aquesta és una moció aprovada al passat Ple al mes de setembre. Tres mesos i no
hem rebut cap notícia al respecte, cap notícia al respecte, sobre aquesta moció i
aquests dos acords concrets. Seguim esperant.
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Essent les 21.11 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Marínez,
Alcaldessa-President, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Pera i Conillas, 2ona Tinent d’Alcaldia.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la Moció 31, com no podia ser d’una altre manera, votarem a favor per
reconèixer la gran tasca que fan els voluntaris a la nostra ciutat i respecte a la
moció número 32, també votarem a favor, i creiem que s’ha d’obrir un debat
ciutadà, no únicament polític en el qual participin les entitats, participin les
associacions, participi la ciutadania en general, sobre el civisme en la nostra ciutat i
sobre com també cal reformar i actualitzar l’Ordenança de Civisme de la nostra
ciutat.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partit Popular votarà a favor de les dues mocions. Entenem que la tasca dels
voluntaris ha de ser reconeguda. La tasca que fan a l’Hospitalet és prou important
perquè des de l’Ajuntament de L’Hospitalet, tingui un reconeixement explícit a totes
aquelles persones que dediquen el seu temps d’oci, doncs a treballar pels demés i
per tant, nosaltres no podem estar més a favor d’aquesta moció. Considerem a
demés, que aquesta tasca, estaríem d’acord amb el representant de la CUP-PA,
que a través de la formació i de les ajudes, doncs que puguin venir per part de
l’Ajuntament, doncs, els aniria molt bé aquest reconeixement, però també, nosaltres
volem posar de manifest que el dia 5 de desembre, és el dia internacional del
voluntariat, i per tant, creiem que seria una bona oportunitat d’organitzar, des de
l’Ajuntament, un gran “aconteixement”, un esdeveniment, doncs per donar resposta,
doncs d’aquesta petició, d’aquesta moció.
També votarem a favor de la moció de l’Ordenança de Civisme. És veritat que a dia
d’avui, doncs, aquesta Ordenança, doncs, no està resultant lo efectiva que
nosaltres voldríem. Ens fiquen sancions que desprès no són, no són, cobrades i
nosaltres no sabem si la modificació aniria pues, doncs, “interpermutar”, en aquest
cas, doncs aquestes sancions que no es cobren, per treballs de la comunitat que
quedi explícitament aquesta Ordenança, o entre tots, doncs, enriquir aquesta nova
ordenança i modernitzar-la i actualitzar-la, i per tant, nosaltres considerem que a dia
d’avui, aquesta Ordenança no respon a cap de les necessitats que té la ciutat de
L’Hospitalet, i per tant, veiem amb bons ulls, doncs, que aquesta Ordenança es
reformuli. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo me posicionaré sobre la moción 31, que es sobre el tema del trabajo de los
voluntarios ¿no? dels voluntaris. Y votaremos a favor, porque cuando una persona
decide ofrecer a la sociedad, su tiempo, conocimientos y esfuerzo de manera
altruista, mediante su participación en una entidad o en alguna actividad, por
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supuesto que merece todo nuestro reconocimiento. Porque genera complicidad,
ilusión, valores, tejido social, y hacen de su entorno un lugar mejor y más habitable.
Facilitar su labor, es responsabilidad de las diferentes administraciones. Poniendo a
su disposición recursos necesarios para que puedan seguir realizando esa labor
altruista y tan necesaria.
Conocemos muchas veces, las dificultades que tienen muchas entidades para
poder cumplimentar los formularios que se le piden de las subvenciones. Creemos
que es muy importante poder facilitar a todas, todos los medios técnicos
necesarios. A veces, lo digo con conocimiento de causa, he estado muchos años
en una entidad, siendo voluntaria y a veces, las dificultades administrativas son
insalvables para muchas personas. Dejar perder todo ese tejido social, sería
lamentable. Muchas entidades están prácticamente decidiendo cerrar o abandonar
porque justamente, los requisitos que se están pidiendo son demasiados
exhaustivos para los conocimientos que tienen muchos de ellos. Creo que se
debería de poner al servicio de estas entidades, todos los recursos técnicos
posibles.

Essent les 21.20 hores s’incorpora a la sessió, la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 32, ens abstindrem, tot i que entenem l’esperit de la moció. Creiem que la
crisi ha accelerat i agreujat situacions objectives i subjectives sobre les percepcions
de veïns i veïnes, conceptes com seguretat, brutícia, convivència, es barregen i
s’utilitzen,ho sabem, malauradament, l’anterior mandat, una organització política va
fer ús d’aquesta situació. Avui celebrem que no hi siguin aquí. Necessitem
treballadors socials, educadors, formats i en situacions laborals dignes que puguin
emetre i fer un treball quotidià, als barris, en la nostra Ciutat, per ajudar a aquest
compromís ciutadà, construir barri, a construir ciutat i comunitat, que és la millor
ordenança, la millor ordenança és aquest concepte de compromís col·lectiu, al
nostre barri.
També creiem que fa falta una avaluació amb calma sobre l’aplicació d’aquesta
Ordenança, després d’aquests deu anys i fer un debat seré, honest, amb
professionals, entitats i ciutadans, al respecte de cóm encabim, les noves
necessitats i la realitat objectiva de què s’ha fet, després de deu anys, quina
avaluació s’ha fet i treure conclusions, també. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, la 31 votaremos favorablemente, y argumentaré más de lo que ya se ha
comentado por otros grupos. Yo creo que está muy bien expuesto, el
agradecimiento que tenemos como sociedad a todos los voluntarios, por lo tanto
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para no alargar el debate, entendiendo que ya se han hecho aquí suficientes, en fin,
argumentos como para estar a favor de la moción, pues no los voy a repetir.
En cuanto a la 32, hombre, de alguna forma, lo que estamos viendo es que la
Ciudad, hay cierto problemas, la gente se queja, los vecinos se quejan y hay que
dar respuesta a eso. De alguna manera habrá que ver, yo no sé si es.., supongo
que si hay que reformar, actualizar la Ordenanza, o hacer cosas, no sé si a través
de mediadores sociales, una cosa u otra, pero tenemos que ser capaces de
encontrar una fórmula, para que los vecinos se sientan a gusto, perciban que su
ciudad, que yo creo que lo es, pero hay ciertos desajustes en algunos barrios, por
circunstancias, que habrá que de alguna forma ver como esa Ordenanza se mejora
como sea no?. Entendemos que Hospitalet es una ciudad cívica. Pero sí es verdad,
sí es cierto que hay a veces, cosas que a los vecinos les molesta, los ruidos, a
veces incluso suciedad, el tema de los perros, hay ciertas personas, que por cierto
no son muchas, pero que molestan demasiado, pues hay un cierto incivismo no?.
Cómo lo corregimos eso?. Yo también estoy de acuerdo que no es a base de palo,
no es a base de sanciones, que seguramente la pedagogía sería buena, pero sí
que es cierto, o no es menos cierto, que hay que tener una ordenanza, a algunos
les gustará más o menos, sin tenga que ser una ordenanza autoritaria y que vaya
nada más que en la dirección de castigar.
No sé qué fórmula será, pero entre todos, tenemos que ser capaces de encontrar
esa fórmula, que posiblemente sea un poco una mezcla de lo que hay, de lo que
proponen otros grupos por aquí, de mediadores y demás. Pero hay que tener en
cuenta, y aquí sí que estoy de acuerdo, en que muchas veces, estas cuestiones, lo
que decían antes, y en eso estoy de acuerdo con el Gobierno, que hay qué ver de
dónde se saca para pagar según qué cosas no?. Entendemos que, si pudiera ser a
través de voluntariado y demás, pues evidentemente, pues sería perfecto, pero al
final, la gente que trabaja quiere cobrar.
Hay que conjugar alguna fórmula, para que de alguna manera, tengamos una mejor
ordenanza, yo creo que la pedagogía es importante, pero ya se ha demostrado que
a veces hay gente que tiene cierto incivismo, y que no sirve y habrá que ver de qué
manera convencemos a esos pocos incívicos que hay, pero que dan mucho ruido
en la ciudad, para que nos dejen vivir en paz y que podamos tener una ciudad, que
sea, si cabe, un modelo y un referente. Eso es a lo que todos los ciudadanos de
Hospitalet aspiramos. Creo que habría que encontrar y no me extiendo más,
fórmulas, un poco entre lo que proponen otros grupos aquí y lo que tenemos, no?.
Por lo tanto, votaremos favorablemente a la que, se haga ese esfuerzo, por
consolidar una ordenanza que nos sirva.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Per respondre a la moció al respecte del reconeixement de la tasca dels voluntaris
de la ciutat de l’Hospitalet, realment, evidentment nosaltres votarem favorablement
aquesta moció, no ens podem negar a reconèixer el que és una evidència, que és
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una tasca, doncs insubstituïble que fan els voluntaris i voluntàries de la ciutat de
l’Hospitalet, però sí que m’agradaria fer algun comentari.
Crec que abans de reconèixer, hem de saber què fan els voluntaris de la ciutat de
l’Hospitalet i a vegades, segurament, doncs no ho expliquem tot el que hauríem de
fer. La acció voluntària dels voluntaris de la ciutat de l’Hospitalet, bàsicament se
centra en l’acció social. Fa anys, el programa de voluntariat tenia una altra lògica,
en els darrers anys i segurament fruit de l’evolució de la crisi i de les necessitats
que hi ha a la ciutat, el 95% de les accions que fan els voluntaris a l’Hospitalet
tenen a veure amb acompanyaments a persones dependents, a gent gran, a
infància, a persones amb malalties mentals, per tant, fan una acció amb molt
impacte, amb molt impacte social que, evidentment, doncs nosaltres volem
reconèixer des d’aquí.
Quan parla a la moció, i jo vull d’alguna manera explicar el que fem també des del
programa de voluntaris, perquè evidentment hi ha tres persones que treballen i que
es deixen, si em permeten l’expressió, la pell, perquè aquest programa funcioni i ho
fan amb molta dedicació, amb molta professionalitat i amb molt de coneixement. Del
que estan treballant, des del punt de vista del reconeixement, es fan 12 accions,
com a mínim en el darrer any ha estat així, de reconeixement diverses, la més
destacable segurament serien els premis “Voluntari de l’any”, que serveix per posar
de manifest i els mateixos voluntaris escullen les persones que reben aquest premi,
és a dir, no ho decideix ningú més que ells mateixos i, per tant, ells mateixos posen
de relleu l’acció dels seus companys, evidentment amb l’acompanyem del programa
del voluntariat. I també d’altres tipus d’accions, com són sortides de cohesió de grup
que sempre funcionen molt bé i que aquest any hem recuperat d’una manera
especial.
Des del punt de vista de la formació, clar, la moció diu, bé, doncs fer més formació,
es fan 250 hores de formació cada any, hem de pensar que estem parlant d’una
tasca voluntària, no sé si una persona que fa de voluntari pot assumir fer moltes
més hores de formació, perquè realment llavors s’hi dedicaria professionalment, per
tant, per un programa de voluntaris, 250 hores de formació, personalment crec que
són suficients i que, a més a més, aquesta formació toca molts i molts temes.
Què crec que podem fer de cara al futur, com ajuntament, en el que és el programa
de voluntariat, evidentment crec que hem de donar un nou relleu i un nou
protagonisme a aquest programa, crec que estaria bé que tornéssim a posar allò en
el frontispici de la nostra acció, de l’explicació, aquest programa de voluntariat de la
ciutat, per aconseguir més voluntaris i poder fer encara més coses. Crec que també
podem ampliar el ventall d’activitats, de propostes, d’accions, que fan aquests
voluntaris, perquè també els motius pels quals la gent participa, en els darrers anys
han canviat, i també ens hem d’adaptar a aquesta nova realitat. I, evidentment, lligat
a això, hem d’intentar treballar de manera més oberta i més compartida amb
d’altres entitats que també fan tasques voluntàries i que també a vegades
necessiten de la col·laboració dels voluntaris de l'Hospitalet. Jo crec que aquestes
tres coses poden ser idees, amb d’altres que podríem fer en un futur.
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I, sense ànim de polemitzar, perquè no dóna tampoc segurament el tema per tant,
però al gener del 2014 el govern de la Generalitat de Catalunya va enviar una Llei
de voluntariat al Parlament de Catalunya que eliminava, directament, la possibilitat
que els ajuntaments tinguessin programes de voluntariat municipals propis i ens
donava un temps perquè d’alguna manera, doncs ens alliberéssim d’aquests
programes. Després d’un any i mig, al juliol d’aquest any, es va aprovar
definitivament la Llei de voluntariat, després del debat parlamentari, i vam
aconseguir que es matisés aquesta limitació i que d’alguna manera els ajuntaments
puguin estudiar si mantenen aquest programa o d’alguna manera ho concerten amb
alguna entitat. Per tant, si apart de fer propostes de reconeixement, féssim lleis que
ens ho posessin fàcils als ajuntaments, per tirar endavant aquest tipus d’accions,
llavors ja, com ho diríem en castellà, “lo bordamos”, per tant, jo al que animaria és a
que, quan tinguem l’oportunitat, doncs també la legislació que empara aquestes
accions, doncs la milloréssim per tenir més eines des dels ajuntaments per
potenciar el voluntariat.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Efectivament la convivència és una qüestió de ciutat i li agraeixo el talant Sr.
Monrós, perquè penso que certament més que criticar el que hem de fer tots és
esmerçar-nos una miqueta més, i efectivament el que és col·lectiu, el que és públic,
si es troba en algun lloc és en el propi espai públic. I per això, jo crec que hem de
treballar per crear o per generar encara més un sentiment de pertinença a la
ciutadania, pel que suposa l’espai públic, que és de tots.
El govern de la ciutat està treballant des del mes de juliol que és quan jo he entrat a
l’àrea en aquesta ponència, en reblar el clau dintre de l’àmbit de la convivència a
l’espai públic. I estem actuant des de diferents àmbits, és una àrea, una ponència
on efectivament entrem amb mediadors, amb agents cívics, amb la guàrdia urbana,
i des de diferents vessants. Però, a més a més, és que a l’incivisme cal donar-li un
tractament no només coercitiu, sinó educador, familiar, i a on les administracions
tenim una responsabilitat molt important.
Que sàpiguen que, tal i com li he comentat aquest matí, hi ha una comissió tècnica
que està revisant l’ordenança del civisme, per què, doncs perquè evidentment s’han
d’adequar a l’actualitat, han passat uns anys, hi ha actuacions que potser no tenim
en compte, com per exemple anar amb una bicicleta i agafar una bossa
d’escombreries i llençar-la a una paperera, són actuacions que evidentment
s’haurien de recollir, poso aquest exemple com podria posar qualsevol altre, i
evidentment haurem de revisar les sancions.
Però insisteixo, la convivència és una qüestió de tots, a on tots hem d’esmerçar i
esforçar-nos molt en prendre cura i, sobretot, “en que no sea un arma arrojadiza”.
Personalment, crec que evidentment tenim molt de camí, mai ens hem de sentir
satisfets, perquè la convivència, evidentment, no sempre es fàcil i més en moments,
doncs com aquest.
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I, per tant, doncs tal i com ja li he comentat, la comissió tècnica de l’estudi de
l’ordenança, la revisió, ja ha començat a treballar, com li he comentat aquest matí,
aquests agents cívics que estan anant per l’espai públic, juntament amb agents de
la guàrdia urbana, a on uns eduquen i els altres, doncs sancionen, creiem que és
un treball que està donant uns resultats positius, però, evidentment, doncs cal que
prenguem més mesures, bé, pel fet que ens implica a tots i, per tant, votarem
afirmativament.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, en primer lloc, crec que s’han aprovat les dues mocions i, per tant, donar
gràcies als grups que les han votat a favor. Sr. Cristian, no és un tema de
polemitzar, jo sempre he dit que sóc representant de Convergència de l'Hospitalet,
que és pel lloc que m’he presentat i no m’he presentat pel Parlament de Catalunya,
això no treu que en el meu grup, qualsevol cosa que vostè cregui, des del govern,
que tingui que traslladar-li a ells, jo ho faré molt gustosament, però jo sempre em
dec als ciutadans als quals jo m’he presentat i pels que he estat escollit i, per tant,
és una moció de ciutat, de l'Hospitalet, i que aquestes coses jo sempre dic..., ja ho
saben, vull dir, jo sóc d’aquí, però si creuen que jo he de fer alguna cosa per parlar
amb el meu grup parlamentari, jo ho faré molt gustosament, però desgraciadament
o sortosament, jo només represento a l'Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més, si no..., hem aprovat també aquestes
dues mocions, i passaríem a l’últim bloc que són les mocions de la Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31 i 32 adoptant-se
els següents acords:
MOCIÓ 30.MANZANO.

PER LA CORRECTA GESTIÓ DEL POLIESPORTIU SERGIO

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 31.- DE RECONEIXEMENT A LA TASCA DELS VOLUNTARIS DE
L’HOSPITALET.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet disposa d’un servei municipal d’informació,
interrelació i formació, dirigit a totes les persones que voluntàriament vulguin ocupar
part del seu temps col·laborant activament amb diferents organitzacions públiques o
privades sense ànim de lucre.
Vist que aquest servei, com ja ho indica el seu nom, es nodreix de la bona voluntat,
dedicació i altruisme de molts ciutadans/es que estan molt compromesos amb la
ciutat i, sobretot, amb llurs ciutadans.
Donat que aquest servei a part del seu enorme valor social i humà també
representa un estalvi a les arques de l’Ajuntament doncs els voluntaris cobreixen
àrees i necessitats que d’una altra manera haurien de ser cobertes per part
d’aquest ens públic.
Atès que, malgrat aquesta enorme col·laboració, els voluntaris de la nostra ciutat
sovint es senten desemparats doncs l’Ajuntament no els hi proporciona ni la
informació, ni l’assessorament què necessiten i requereixen.
Donat que és necessari que aquest servei de voluntariat, donades les seves
característiques, fos conegut pel conjunt dels hospitalencs tant per animar a la gent
a participar-hi com per fer més visible l’enorme i valuosa feina d’aquests voluntaris.
Atès que el reconeixement públic a aquest col·lectiu, o als membres més
compromesos, és un al·licient i un impuls perquè aquestes persones continuïn amb
la seva tasca de voluntariat.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Estudiar la manera de reconèixer i agrair públicament la gran tasca i
dedicació duta a terme pels Voluntaris de l’Hospitalet.
SEGON.- Estudiar la manera de millorar i fer més eficient i efectiu el servei de
formació, assessorament i suport als voluntaris de l’Hospitalet.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els Voluntaris de l’Hospitalet i
altres entitats registrades de la ciutat.

MOCIÓ 32.CIVISME.

PROPOSANT REFORMAR I ACTUALITZAR L’ORDENANÇA DEL
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l’Ordenança del Civisme que s’aplica a hores d’ara a l’Hospitalet va entrar
en vigor al maig del 2005 i va ser modificada a l’any 2009.
Donat que les característiques de la ciutat han canviat molt durant tots aquests
anys.
Atès que aquesta ordenança, al llarg del temps, ha estat més un instrument teòric
que un instrument pràctic per lluitar contra els actes incívics a la ciutat.
Vist que l’incivisme s’ha convertit en un dels principals problemes de la ciutat i que
afecta enormement tant a la qualitat de vida de la ciutadania com a la imatge de la
ciutat, que s’ha anat deteriorant en tots els barris de la ciutat tot i que en uns més
que en d’altres.
Donat que la situació d’incivisme actual requereix una actuació decisiva i ferma per
part de l’administració competent doncs l’incivisme s’està convertint en un problema
estructural i crònic de la nostra societat, que afecta de maneres molt diverses a la
ciutadania dels diferents barris de la ciutat (desenvolupament dels comerços actual i
de la implantació de nous, relacions entre el veïnatge i establiments d’oci que sovint
incompleixen les normatives, etc...).
Atès que tot i les diverses campanyes pel civisme dutes a terme, i demanades en
múltiples ocasions pels grups de l’oposició, aquest problema no reverteix, vers al
contrari, ha augmentat per un costat i està absolutament cronificat per un altre.
Vist que és evident que cal adoptar noves polítiques d’actuació contra l’incivisme
davant la ineficàcia de les que tenim actualment i que han generat i generen un
gran malestar entre la ciutadania.
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Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reformular i actualitzar, amb la participació dels grups polítics del
consistori i dels agents socials, l’Ordenança del Civisme que existeix actualment a
l’Hospitalet tot incorporant un nou règim sancionador i elaborant un protocol
d’actuació per a la seva rigorosa implementació.
SEGON.- Dotar aquesta Ordenança del Civisme dels recursos necessaris per a la
seva correcta aplicació.
TERCER.- Establir procediments de control i seguiment de l’aplicació i compliment
de l’Ordenança del Civisme.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els Consells de Districte i a totes les
entitats de la ciutat.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 33, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, nosaltres avui presentem aquesta moció i la presentem sobretot perquè el
govern del PSC va intentar, el passat Ple de 29 de setembre, va intentar entrar
d’urgència l’aprovació d’un conveni específic de col·laboració entre l’ajuntament de
Barcelona i el de l'Hospitalet, i llegeixo literalment, per a la posada en marxa del
servei 010 de l'Hospitalet en coordinació amb el 010 de Barcelona, en el marc de
col·laboració del conveni entre l’ajuntament de Barcelona i l’ajuntament de
l'Hospitalet, en matèria de desenvolupament de les Smart Cities.
Això és el 29 de setembre d’aquest any, a partir de l’aprovació del qual, d’aquest
conveni que portaven i que intentaven que aprovéssim d’urgència per poder entrar
en el Ple i discutir-lo en el Ple del setembre, començaria una prova pilot, d’un any,
del servei gestionat a través del 010 i que aquesta suposada prova pilot venia
realitzant-se, quan ens vam assabentar, quatre dies després, que aquesta prova
pilot venia realitzant-se des del desembre del 2014.
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El citat període de proves s’ha estat duent a terme, durant tot un any, desembre de
2014 a desembre del 2015, avui encara, a esquenes de la resta de grups
municipals, fins al 29 de setembre del 2015, amb una manca total de transparència i
amb una intencionalitat clara de manipulació de la voluntat de la resta dels grups
municipals.
Després de revisar la documentació aportada per l'Àrea de Coordinació i
Planificació Estratègica, en especial el document “Dades de la Plataforma d’atenció
telefònica”, i no habent trobat cap evidència concreta de la demanda d’inclusió, en
fase de proves, està clar, dels telèfons següents:
-

El 93.402.94.94, telèfon d'informació, transferència del servei el 9 de desembre de
2014. A nosaltres ens diuen en Comissió Permanent que volen introduir aquest conveni
per aprovació a Ple, per començar una prova pilot a partir de finals d’aquest any, fins a
finals de l’any següent, i portava aquest telèfon transferit, diu aquí transferència del
servei el 9 de desembre del 2014.

-

900.28.29.30, telèfon de gestió de recollida de mobles i estris vells, adscrit prèviament
a Urbanisme, transferència del servei des del 15 de gener del 2015.

-

900.20.10.20, telèfon del contribuent, transferència del servei des del 2 de febrer de
2015.

Bé, se’ns plantegen una sèrie de preguntes, per exemple, quin és l’acte
administratiu que suporta el traspàs de la gestió d’aquests tres telèfons del nostre
servei d’atenció telefònica, en fase de proves des del desembre del 2014, al servei
010 de l’ajuntament de Barcelona. Nosaltres no l’hem rebut i no l’hem sabut trobar
entre tota la documentació, expedients, informes, etc, que ens va fer arribar des del
govern. ¿És que no existeix? ¿Pretenien aprovar un conveni interadministratiu, que
suportés aquest període de proves d’1 any, presentant-lo com a expedient
d’urgència una setmana abans del Ple del setembre? Ens agradaria saber cóm es
fa la gestió administrativa, jurídica, legal, de traspassar al 010 de Barcelona, la
gestió d’aquests tres telèfons, al desembre del 2014, ¿amb una conversa
telefònica? ¿amb una trobada informal? ¿amb un document oficial que
desconeixem? Esperem que sigui d’aquesta última manera.
Per fer palès el que proposem amb l’esmentada reunió i tenint en compte el
procediment que ha seguit el govern del PSC per tal d’aprovar aquest conveni de
col·laboració administrativa, ens agradaria llegir alguns extractes literals d’un dels
informes revisats, que deixen bastant clar que no era una prova pilot que
començava al setembre, octubre, d’aquest any, sinó que portava un any funcionant:
“L'any 2013 s'inicia un procés de reflexió i diagnòstic sobre el model d'atenció
ciutadana que es vol oferir a la ciutadania i que haurà de servir per millorar la
qualitat de l'atenció ciutadana alhora que incrementar l'eficiència i eficàcia dels
procediments interns.
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Fruit d'aquesta reflexió l'any 2014 es dibuixa el mapa de projectes del Model
integral d'atenció ciutadana, MIAC, on queden reflectits els elements que ha de
conformar el futur del Sistema integral d'atenció a la ciutadania, SIAC, i com es
relacionen amb el conjunt de l'organització municipal.
Al març de 2014 s'inicia el procés de coneixement d'experiències amb diversos
ajuntaments del nostre entorn que tenen un servei de 010, amb l'objectiu de recavar
informació i avaluacions sobre l'experiència de desplegament, tecnologia,
funcionalitats, etc, abans d'iniciar el nostre projecte d'atenció telefònica.
Al mes de maig de 2014 s'inicia, en el marc del Conveni de col·laboració per a les
“Smart Cities” entre ambdós ajuntaments, el projecte d'unió de les xarxes de fibra
òptica institucionals, aquest projecte, que inicialment es preveu que duri 2 mesos,
ha de superar alguns reptes tecnològics complexes i s'allarga fins el mes de
novembre.
En paral·lel, durant el mes de juliol de 2014, el Servei d'atenció ciutadana de
l'ajuntament de l’Hospitalet redacta i envia a l'ajuntament de Barcelona un
esborrany de conveni de col·laboració. Fins el mes de gener de 2015 no se'ns
retorna l'esborrany amb les seves esmenes i s'inicia un procés de negociació i
revisió del conveni que es dóna per acabada al mes d'abril. Per diverses raons,
entre d'altres, la convocatòria de les eleccions municipals al mes de maig de 2015, i
així ho argumenten, no es pot portar a l'aprovació de cap òrgan municipal de
l'ajuntament de Barcelona fins el mes de juliol , quan l'aprova la Comissió de
govern. L'ajuntament de l'Hospitalet, que podia haver aprovat abans aquest
conveni, no va considerar adequada la seva tramitació fins que Barcelona, que
oferia la seva plataforma, hagués donat el vistiplau.
El llarg procés de tramitació administrativa i els treballs tècnics van anar avançant
fins a tenir tot l'operatiu tecnològic i funcional preparat per començar a utilitzar la
plataforma del 010, per al servei d'informació telefònica a la ciutadania de
l'Hospitalet al mes de desembre de 2014. Es va optar per iniciar la fase de proves i
anar testejant la plataforma i alhora adequant els serveis municipals per donar la
resposta adequada a la demanda i sobretot obtenir mètriques que ens permetessin
conèixer les dades reals de la demanda de serveis telefònics dels ciutadans.”
Bé, creiem que és important que la gent entengui que a nosaltres ens presenten
una proposta a setembre, una setmana abans del Ple, que entra d’urgència amb
una proposta de conveni per aprovar començar una prova pilot, justament després
d’aprovar aquest conveni, i ens assabentem tres dies després en una reunió, on
alguns dels grups que hi assistim preguntem per algunes de les coses que ens
expliquen, i ens assabentem que aquesta prova pilot porta deu mesos en aquell
moment, dotze mesos ara, en funcionament. Són aquests tres telèfons que he
comentat fins ara i, una última dada que diu: “La plataforma d'atenció telefònica ha
rebut un total de 43.986 trucades des de la seva posada en funcionament el 9 de
desembre de 2014 fins a setembre de 2015.” Queda bastant clar que porta ara
mateix un any en funcionament.
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Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal CUP-Poble Actiu proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següent acord, que és simple i “llanament”, aturar l’actual
gestió del servei d’atenció ciutadana de l’Hospitalet de Llobregat, a càrrec del servei
010 de l’ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa, privada, està clar, això no
ho gestiona, el 010 de Barcelona no el gestiona l’ajuntament de Barcelona, sinó
que, com no, el gestiona una empresa privada, que en aquest cas, ara mateix és
Arvato Qualytel. Busqueu cóm tracta als seus treballadors i treballadores.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Votaré en contra, però més que res perquè quan diem d’aturar un servei, aturar un
servei sense posar una alternativa, el que pot passar és que facin fora gent, no
volem córrer aquest risc, per tant, votarem en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra, perquè si deixem de prestar un servei, qui paga és la ciutadania.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo vull fer una proposta, ja li he comentat, una proposta que potser pot canviar el
sentit del vot dels que ja han votat, i espero que sigui així. El redactat del punt, hi ha
dos punts, i el redactat del punt 1 diu: “Aturar l’actual gestió del servei d’atenció
ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, a càrrec del servei 010 de l’ajuntament de
Barcelona, a través de l’empresa Arvato Qualytel.” I jo dic, proposo un segon punt
que seria: Retornar la gestió del servei que prestava amb anterioritat el propi
ajuntament, sí home, clar, immediatament si l’aturem, i fer un estudi en un termini
màxim de tres mesos per saber els costos reals que suposaria tenir implantat el
servei, assumint-lo el propi ajuntament o a través d’un servei extern, com podria ser
el que inicialment presta, i el que és el punt número 2, passar-lo a ser número 3.
Si voleu us ho repeteixo perquè quedi clar, o sigui, seria posar un segon punt que
seria: Retornar la gestió del servei que prestava amb anterioritat el propi
ajuntament, i fer un estudi en un termini màxim de tres mesos per saber els costos
reals que suposaria tenir implantat el servei, assumint-lo el propi ajuntament o a
través d’un servei extern, i el que és el número 2 passar a ser número 3. Jo en
aquests termes estic d’acord, perquè, de la mateixa manera que ho he manifestat,
clar, entenc que aturar el servei vol dir no donar servei, més enllà d’aquests
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treballadors que estem parlant, vull dir, si teníem un servei que era minso i l’hem
volgut ampliar.
I jo crec que el que hem de fer és un estudi real de costos, continuar tenint un
servei, com a mínim el que teníem inicialment i saber realment si podem o no
podem assumir i en quines situació podem assumir aquest servei, perquè jo entenc,
o Convergència entén, que aquest servei és essencial per a la ciutadania, però el
que també entenem és que el redactat d’aquesta moció, l’històric d’aquesta moció
també respon a la realitat d’una sèrie de coses, que igual que celebro l’actitud de
l’equip de govern en moltes de les situacions, com per exemple, la negociació de
pressupostos i taxes públiques i una sèrie de coses, en què s’han posat a disposició
i tots hem portant, diguéssim, una negociació adequada, hem de reconèixer que la
presentació del 010, de la forma que es va fer, va ser, per dir-ho d’una manera
amable, un nyap.

SRA. ALCALDESSA
Jo puc fer una pregunta? O sigui, es mantindria el punt número 1?
Parla el Sr. Monrós sense micròfon i no s’escolta el que diu.
L’1 es mantindria i s’afegeix...
Parla el Sr. Monrós sense micròfon i no s’escolta el que diu.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
I el dos seria, entenem que es vota el primer, el segon és: Retornar, si voleu posar
immediatament, la gestió del servei que prestava amb anterioritat el propi
ajuntament, i fer un estudi en un termini màxim de tres mesos per saber els costos
reals que suposaria tenir implantat el servei, assumint-lo el propi ajuntament o a
través d’un servei extern. O sigui, tornem a repetir, a nosaltres no ens sembla, o
sigui, a Convergència no li sembla ni bé, ni malament, o sigui, volem que el 010
estigui, però també hem de tenir clar que no podem fer les coses de la manera que
les hem fet, llavors el punt número 2, que està redactat, seria el número 3.

SRA. ALCALDESSA
O sigui, es manté el mateix redactat que hi ha, s’afegeix un punt més.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, s’afegeix un punt número 2 i el que és el 2 passa a ser el 3.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el que fa la proposta accepta aquest...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Ah! Sí, sí, clar.

SRA. ALCALDESSA
Bé, sí, clar, no està clar, ho ha d’acceptar.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó, perdó, sí, simplement torno a llegir el redactat de l’acord, és: Aturar l’actual
gestió del servei d’atenció ciutadana de l’Hospitalet de Llobregat, a càrrec del servei
010 de l’ajuntament de Barcelona. Jo no veig per enlloc, accepto eh!, em sembla
obvi el que diu, però que està bé, si això ajuda a que s’entengui millor, però jo crec
que està clar que és aturar l’actual gestió, l’actual gestió a càrrec del servei de 010,
a través de l’empresa, no aturar el servei.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, el nostre grup votarà a favor, ens manifestem molt decebuts per com es va
produir tot el..., les explicacions que ens van donar, com es va informar a la resta de
grups, i la sorpresa que ens vam trobar davant que teníem una proposta per
aprovar el conveni aquest d’urgència, quan ja portava la prova pilot, doncs 10
mesos. Llavors, valorem molt positivament que aquest servei el recuperi
l’ajuntament i estudiem realment, des de zero, ben fet, amb tots els grups, cóm s’ha
de donar aquest servei. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosaltres també votarem a favor, entenem que des del primer, del minut 1, doncs
aquest expedient va néixer desgraciat, per dir-ho d’alguna manera, atès que el dia
29 de setembre, de manera urgent, doncs es va presentar un expedient, de la
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magnitud, de la importància que és el tema del servei d’atenció ciutadana i, per tant,
després a mida que va passar el temps, doncs vam descobrir que aquest servei
s’estava desenvolupant des de fa molt de temps, que els propis funcionaris es
posaven en contacte amb gent de l’oposició per explicar que aquest servei no era
pilot, que ja s’estava fent des de feia molt de temps, i per tant, nosaltres considerem
que cal aturar aquest servei, cal replantejar-lo i, per tant, nosaltres votarem a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosotros también votaremos a favor, fue sorprendente cómo llegó el expediente,
de urgencia en una comisión, en la cual manifestamos nuestra sorpresa, después
se nos convoca a una reunión, se nos dijo en aquella comisión que era una prueba
piloto, y después nos encontramos con la sorpresa de que se nos plantó encima de
la mesa todo un informe, con muchísimos datos, porque justamente esa prueba
piloto ya se estaba desarrollando desde hacía 10 meses, como decía el compañero
Christian, ahora ya 12.
Por lo tanto, sorprende, digamos, todo este procedimiento, y nosotros entendemos
que hay servicios a la ciudadanía que tienen que ser de gestión directa, nosotros
ahora estamos en la mesa de contratación, y la verdad es que hay
externalizaciones, privatizaciones, continuas, y por supuesto nosotros defendemos
un modelo de gestión directa, hay servicios a la ciudadanía que tiene que ser el
propio ayuntamiento el que los preste, porque no se puede perder el control de
todos esos servicios.
Nosotros es una apuesta que tenemos en nuestro programa, en nuestro proyecto
de ciudad y lo vamos a defender, y este es uno de los temas, este debe de ser de
gestión directa, como otros muchos servicios a la ciudadanía.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, pues yo creo que ha habido suficientes argumentos, se han puesto sobre la
mesa suficientes argumentos como para votar, obviamente, a favor. Lo que sí a mi
me ha extrañado el voto del Sr. Christian y la Sra. Santón, me ha extrañado mucho,
porque yo recuerdo y creo que no lo recuerdo mal, cuando salimos de las
reuniones, que ustedes clamaban al cielo por el engaño, decían ¡madre mía! ¿esto
cómo puede ser? ¿qué hacen estos señores? ¡nos están engañando! ¡es una
vergüenza! O sea, hicieron verdadera, sinceramente, algo que hoy me extraña, por
eso yo pensaba y a lo mejor ustedes, su sentido del voto va porque han entendido
que queremos parar el servicio, igual pueden rectificar todavía, y en función de la
enmienda y de lo que se propone, yo les invito a que rectifiquen, porque
seguramente igual lo han entendido mal. Si fuera así, discúlpenme, nada de lo
dicho, pero si siguieran ustedes manteniendo el voto, tengo que decirles que es un
ejercicio, un ejercicio de hipocresía terrible, perdónenme, porque ustedes lo que
dijeron cuando acabamos esa reunión fue…y luego después en repetidas
ocasiones, fue lamentable, en contra del gobierno, pero en fin, ahora pues el sol
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que más calienta es ese, pues ustedes arrímense a ese sol, perfecto, pero por favor
tengan coherencia en lo que dicen y en lo que hacen.
Nosotros votaremos, y votaremos en contra, o sea, a favor, simplemente por una
cuestión, porque sabemos que esto lo podemos hacer desde aquí y podemos
hablar, tendemos la mano para hablar, pero nos ha molestado el…, vamos a
llamarlo engaño, y perdónenme si molesta, nos ha molestado mucho como se
presentó, pero oiga, tiempo habrá para hablar, hablemos, pero de momento
empecemos a poner las cosas en su sitio. Y lo siento, si alguien se ha dado por
ofendido por lo que he dicho, lo siento, pero lo he dicho porque es lo que pasó.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Está claro que no lo hemos sabido explicar bien, es evidente cuando todos los
grupos están en contra, pues evidentemente se ha explicado mal, ha nacido mal el
proyecto, está claro, pues asumimos el error, asumo el error de este proyecto, pero
yo creo que también tenemos que poner de manifiesto que no es un proyecto de
este mandato, es un proyecto del mandato anterior, que en el anterior mandato ya
se dieron todas las explicaciones a los grupos del gobierno que había, “en aquest
cas encara no hi éreu en el Consistori”, se ha dado explicaciones a todos los
sindicatos del ayuntamiento en el primer trimestre del 2013, por lo tanto, en ningún
momento ha sido ninguna intención de ocultar, ni manipular el proyecto, está
clarísimo que no, que ha habido un error, por supuesto, ya lo pongo de manifiesto, y
que en todo momento ha sido una prueba piloto.
Y yo creo que también, yo creo que se dieron todas las explicaciones, aquí hay un
problema de tecnología, hay un problema de dimensionamiento del proyecto,
entonces, en el momento que paramos esa prueba piloto y lo volvemos a asumir
como ayuntamiento, bueno, pues volvemos hacia atrás, es decir, no podremos dar
los horarios de atención al público que se estaban dando en ese momento, y para
volver a dar una cobertura mínima, bueno, pues necesitamos una inversión mínima
tanto de espacio, como de tecnología, y eso es bastante dinero, y eso es lo que se
ha intentado conseguir con la prueba piloto, aquí no…, o sea, en todo momento de
lo que estamos hablando es de una prueba piloto, no de un servicio externalizado
directamente al 010 de Barcelona.
Como ejemplo también, hombre, algo no estará tan mal hecho, cuando
ayuntamientos del área metropolitana, que no son del color político del Partido
Socialista, lo están pidiendo como modelo, porque seguramente el 010 de esos
municipios no acaba de funcionar de manera correcta, por lo tanto, seguramente lo
hemos explicado mal, no hemos sabido o no se ha sabido acabar de encontrar
todas las bondades del proyecto, pero yo creo que si está sirviendo de modelo para
otros ayuntamientos que no son socialistas, por lo tanto, algo bueno tendrá, reitero.
Y sobretodo poner de manifiesto que esto no puede ser de un día para otro, es
decir, el intentar aplicar el tema del 010 en el ayuntamiento de Hospitalet, pues
requerirá mucho tiempo y mucha inversión económica, si se proponen plataformas
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no municipales, sino metropolitanas, de carácter metropolitano, para poder atender
el 010, yo creo que es un tema de reducción de economías de escala y a todos nos
saldrá mucho más barato ese convenio.
Y luego también, pues bueno, si mañana cerráramos este convenio o esta prueba
piloto, bueno, pues habría unos cuantos trabajadores que irían a la calle, eso
también hay que ponerlo encima de la mesa.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, tal i com deia, a mi m’agradaria saber, suposo, espero i suposo que
canviaran el sentit del vot, exactament crec recordar que deien la inseguretat que
els hi provocava la redacció de l’acord, que parlava d’aturar, bé, ja està clar que no
és aturar, que és aturar la manera en com s’està gestionant ara mateix, no aturar el
servei, espero.
Jo, simplement recordar que aquest servei ja existia, aquest servei ja es donava
d’una determinada manera abans del 9 de desembre aquest servei existia, els
telèfons existien, no ens els hem inventat, els telèfons s’atenien pel personal propi
de l’ajuntament o és que no hi havia personal propi de l’ajuntament que atenia els
telèfons, clar que hi havia personal propi de l’ajuntament que atenia els telèfons.
Ara mateix, aquest personal propi de l’ajuntament no atén aquests telèfons, doncs
el que estem dient en aquesta moció i el que estem dient en els acords és que
aquest personal propi de l’ajuntament torni a atendre aquests telèfons, no és tan
difícil.
Jo simplement recordar-los-hi també que vam fer, com comentava algun dels
representants de Ciutadans, vam fer totes les reunions sobre aquest tema i d’altres
les vam fer a la seva sala Julio Anguita del despatx de Guanyem, totes les reunions,
se’ns diu..., jo faria un parell de preguntes, tots els grups estàvem ¿se’ns diu o no
als grups a la Comissió Permanent, a la Comissió Permanent del setembre se’ns
diu o no a tots els grups que la prova pilot que ens presenten en aquell conveni,
començaria a partir de l’aprovació d’aquell conveni?¿se’ns diu o no? jo recordo que
sí i la resta de grups crec que també, bé, a veure si ara ens diuen que no, que
potser no, potser ens vam equivocar tots. ¿Ens diuen o no que necessiten un any
de prova pilot per saber si seria millor amb aquell sistema o amb el sistema
anterior? ¿ens diuen o no que necessiten un any de prova pilot? Llavors, quan
arribem a la reunió és quan veiem que la prova pilot ja s’ha fet, que portem 10
mesos de prova pilot, i ens estan dient i, torno a preguntar-ho ¿ens diuen o no en
aquell moment que necessiten mesos, un any en concret, per certificar, per avaluar,
per valorar amb les mètriques, si seria millor d’aquella manera o de la manera
anterior? Jo crec que sí, jo crec que ens van dir això, jo crec recordar que ens van
dir això i crec que la resta de grups també.
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El servei es donava d’una determinada manera amb personal propi fins el 9 de
desembre, no oblidem això, el 010 no existia, però el servei es donava, els telèfons
no ens els hem inventat amb el 010 de Barcelona. I jo torno a preguntar per l’acte
administratiu que traspassa, de manera provisional em sembla que diu l’informe,
traspassa de manera provisional, la gestió d’aquests tres telèfons al 010 de
Barcelona, quin és l’acte administratiu? És un conveni que encara no estava
aprovat? Què és? Cóm és l’acte administratiu, no l’hem vist, si és el conveni que no
estava aprovat ¿amb un conveni no aprovat es traspassa la gestió de tres telèfons
a un altre ajuntament? Amb el que això significa, perquè l’ajuntament de Barcelona
no gestiona el 010 d’una manera directa amb treballadors propis, sinó que oh!
sorpresa, el gestiona amb una empresa privada pel mig. Clar que vosaltres no
externalitzeu un servei, no, li traspasseu, mitjançant un conveni, a una empresa, o
sigui, a un altre ajuntament que oh! sorpresa, externalitza el servei, nosaltres només
fem una col·laboració, ells externalitzen, va, si us plau.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bé, abans quan he dit que havia entès que era aturar el servei i no hi havia
alternatives, perquè la moció posa aturar el servei i no hi ha alternativa, l’alternativa
l’ha proposada el company de Convergència i com aquesta alternativa em sembla
bé, votarem a favor.
Una cosa sí que anava a dir, avui he sentit de si vaig en transport públic o no vaig,
no sé si em persegueix algú per controlar-me, si llegeixo o no llegeixo, si vaig coses
que no vaig dir, o si he sentit, a veure, mira, dediqueu-vos a vosaltres una mica, o
sigui, hi ha un punt que si teniu arguments per dir-me..., o sigui, ja heu dit moltes
coses durant aquests dies, us dic una cosa, argument ferm de quina cosa he
incomplert del meu programa, quan ens vam presentar a les eleccions, no he sentit
cap, un argument sòlid perquè jo hagi de dir dimiteixo d’aquí, no he sentit cap, i
l’únic que he sentit és irresponsabilitat i falta de respecte per l’oposició, una mica de
respecte i treballem junts si voleu i si no ja treballaré jo tot sol amb els company i
socis de govern.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Bueno, yo para comentar un poquito, para variar, se nos ha juzgado antes de
preguntarnos, hemos recortado nuestras intervenciones al mínimo, porque siempre
acaban atacando a lo personal y creo que la labor que desarrollamos aquí en el
Pleno tiene otro carácter, no se trata de eso.
Apuntar varias cositas, por un lado lo que comentabais, sí, es cierto, si pone parar
el servicio, entendemos para el servicio, con lo cual dejar de prestarlo. La propuesta
de recuperarlo, yo no sé la posibilidad real de hacerlo, de no hacerlo,
personalmente lo que propondría sería un estudio inmediato del retorno del servicio.
No obstante, Sr. García, sí, nos indignó tanto como a ustedes, la opinión sigue
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siendo la misma, el procedimiento no se hizo bien y en eso estamos de acuerdo, si
nos pregunta, le contestamos.
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, aquí es deia, o sigui, jo vaig comparèixer en una primera reunió del 010 després
que en una Comissió informativa es portés amb urgència el tema del 010, i vam
votar que no i a partir d’aquí es va produir aquesta reunió. Jo abans he volgut
expressar que va sortir un nyap allò, perquè jo vaig entendre i si jo vaig entendre
això i alguns més van entendre això, he d’entendre que les explicacions que se’ns
van donar no eren prou bones, i no passa res, perquè jo sempre dic que quan un
s’equivoca o no encerta el camí, jo torno a repetir, manifesto la meva voluntat per
quan m’equivoco rectificar, com també per donar l’oportunitat als demés que quan
s’equivoquen rectifiquin i entre tots sumem els esforços per fer el que crec que hem
de fer, que és donar el millor servei possible, es digui 010 o li poseu el número que
vulgueu donar-li, per a la ciutadania de l'Hospitalet, que al final és per qui els
impostos els cobrem, per qui els serveis els pagarem, per donar-los aquest servei.
Per tant, jo vaig entendre perfectament que aquest servei es venia donant d’una
manera diferent, més arcaica, menys hores, digueu-li com vulgueu, per part de
l’ajuntament, i un bon dia es va veure que aquest sistema, hi havia un, en aquest
cas, a l’ajuntament de Barcelona, a través d’una empresa, que ho podia fer, i vam
fer una prova pilot, cap problema, el que passa és que sorpresivament d’aquesta
prova pilot ens vam assabentar quan vam preguntar, perquè sinó no en teníem ni
idea del tema, i la prova pilot no era de dos o tres mesos. I torno a repetir, i
segurament ho veu fer amb tota la millor intenció del món, jo no justifico la intenció,
ni crec que és una mala intenció, el que crec és que va ser un nyap, sobretot
informatiu entre els grups, i quan es produeixen nyaps i males informacions i la gent
acaba no entenent el que segurament proposeu, doncs passen coses, i el que
intentem ara és dir, escolti’m, anem a replantejar-nos això, anem a fer-ho bé, potser
tots entenem que està molt bé, però el que veiem ara és que això no és així, i que
porta un any el tema i no s’ha solucionat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bé, per no reiterar el que ja s’ha vingut dient sobre el nyap de la presentació del
010, nosaltres considerem que la millor evidència que tot això va ser, doncs un
nyap, mai millor dit, és que l’expedient ha desaparegut, en el bon sentit, que no s’ha
tornat a presentar, si tan bo era, per què no s’ha tornat a presentar, o sigui, ha
hagut un “apagón informativo”, no es presenta ni a comissió, ni es presenta al Ple i,
per tant, nosaltres creiem que això és la demostració més evident que no es fan bé
les coses.
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Pel que ha dit la Sra. Santón, que muchas veces vamos a lo personal, yo creo que
ustedes lo han convertido en algo personal, sí, porque ustedes ya no representan a
nadie, se representan a ustedes mismos, entonces, en ese sentido, nosotros, a
nivel personal, las críticas que hacemos es a la política que ustedes han estado
desarrollando durante la campaña electoral de las municipales y que luego han
convertido ustedes en algo personal, porque no representan a nadie. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a mi me alegra que ahora se preocupe, digamos, por la situación de los
trabajadores, porque justamente fue una de las preguntas que yo hice en aquella
reunión cuando estábamos todos, cuáles eran las condiciones laborales de los
trabajadores que estaban haciendo ese servicio, en esa prueba piloto, y se me dijo
que se suponía que las empresas los trataban bien, o sea, era un supuesto, igual
que un poco como en el servicio militar obligatorio, que el valor se suponía, pues
aquí también las empresas parece ser que se les supone, cuando sabemos que en
muchos casos y en empresas de telefonía, la situación laboral no es justamente la
más adecuada, o sea, nos alegra que ahora haya una preocupación por los
trabajadores y trabajadoras de este servicio.
Y Sr. Jiménez, yo a usted le dije en junio, en mi despacho, todo lo que opinaba de
usted y de la manera que había llegado, se lo dije y se lo dije en su cara, porque yo
no voy diciendo cosas por detrás, ni tampoco me interesa si usted va en tranvía, si
va en autobús o si va en avión, tampoco me interesa ¿sabe? Porque además usted
está pidiendo respeto, pero es que usted y la Sra. Santón le ha faltado el respeto a
lo más importante, que es la ciudadanía que confió en ustedes, en la candidatura, y
a los cuales ustedes han defraudado de manera, a mi no, porque desde el minuto
cero sabía cómo iba a terminar la cosa, pero a esa ciudadanía que les votó a
ustedes, sí que les ha faltado el respeto, o sea, que no pida respeto, por favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, miren, Sr. Christian, Sra. Santón, créame que me duele decirles esto…, perdón,
Rafa, crea que me duele, pero ustedes decían, a ver, es cierto que todos nos
indignamos mucho con aquella cosa, pero yo a usted lo veía con unas ganas, este
tío de verdad se lo cree y tal, bueno y luego ¿sabe qué pasa? que ustedes nos han
defraudado a nosotros y, efectivamente, como decían anteriormente, a sus
votantes, que ya algunos de ellos lo votaron equivocados, porque había un
batiburrillo y no sabían a quien votaban, ustedes se aprovechaban de una marca,
pero en cualquier caso eso estuvo hecho, tuvieron los votos que tuvieron y había
que respetarlos, que ustedes no les han respetado, ustedes ahora a quién se
deben, no se deben a sus votantes, claro que no, si los han defraudado, saben a
quién se deben, al dedo caprichoso que los ha puesto ahí, al dedo caprichoso se
deben, y por eso ha cambiado su forma de pensar, ya no son tan críticos, ya no son
tan incipientes como cuando nos reuníamos en aquel despacho, que ustedes nos
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llamaban para criticar al gobierno, ahora ya no lo van a criticar nunca, y estoy
convencido que alguna cosita significarán para salvar la cara.
Pero miren, en cualquier caso, yo no voy a hacer de esto un acoso a ustedes, ya
me sabe mal, porque demasiado llevan ustedes en su cuerpo, demasiado llevan
con la presión que hay, y ya les he dicho antes que aquella palabra que a ustedes
les molesta no la voy a utilizar nunca más, porque me sabe mal, pero no deja de ser
lo que es. Mire, oiga, usted tiene que ser consecuente con sus actos, usted ha
admitido estar ahí, porque le ha interesado de verdad y eso está bien pagado, y me
parece bien y usted lo entiende, pero ya veremos luego el prestigio si usted se
vuelve a presentar en una elecciones, con la misma gente, para que lo vuelvan a
votar. En cualquier caso, mire, de verdad le puedo asegurar que me molesta mucho
esa situación, me sabe mal, y yo intentaré no, como se suele decir, no hincar el
diente demasiado, porque demasiado tienen ustedes ya, con lo que llevan encima,
porque seguramente sus conciencias no estarán todo lo tranquilas que yo creo
sinceramente que deberían estar.
Y le digo, discúlpenos, y no queremos que ustedes se sientan… yo por lo menos
por mi parte voy a intentar que ustedes no sientan cierto acoso, pero tengan en
cuenta que se lo han ganado a pulso, y ya dicho esto, a ver si de aquí para delante
vamos cambiando el talante ¿vale? todos.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
El conveni amb les Smart Cities, Christian, és aquest el..., per tant, a partir d’aquí, i
sempre la voluntat ha sigut un tema de millorar el servei, no ha sigut una altra.
Llavors, és veritat que si tornem al que hi havia abans, doncs s’empitjorarà el
servei, perquè tècnicament no es pot oferir de la millor manera, no tenim la
tecnologia adequada per oferir el servei, ja està, és que no és tan complicat, no hi
ha molt més tema.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció. Perdón, sí, por alusiones, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Muy breve, cuando uno se presenta de la forma que se presenta, igual que ustedes
se han presentado y cuando han ganado las elecciones autonómicas han inflado
pecho, cuando la gente se ha dado cuenta de lo que representaban realmente, han
perdido peso, nosotros nos presentamos aquí con un programa, no, no, cómo que
no…
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SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Jiménez, haga la intervención, pero no entre en…

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, a mí lo que me parece muy bien es que ustedes han reconocido que es un
problema personal, a mí me parece una irresponsabilidad que alguien que
representa a una institución que nos representa a todos, hable de problema
personal con alguna persona y ejecute sus opiniones en relación a ese problema
personal. Me ha quedado muy claro, muy claro lo que representa este Pleno para
ustedes, son unos irresponsables y para ustedes esto es un teatro.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, a ver, hemos acabado la moción, ha estat aprovada, queden precs i
preguntes.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 33; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 33.- PER ATURAR L’EXTERNALITZACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC
D’ATENCIÓ CIUTADANA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a petició del regidor de CiU Sr. Jordi Monrós Ibañez, i sotmesa a
votació s'aprova amb 16 vots favorables dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 11 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; assistents presents en

Vist l’informe aportat per l'àrea de Coordinació i Planificació Estratègica: Dades de
la Plataforma d’atenció telefònica, el passat 5 d’octubre de 2015, volem destacar el
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següent:
“L'any 2013 s'inicia un procés de reflexió i diagnòstic sobre el model d'atenció
ciutadana que es vol oferir a la ciutadania i que haurà de servir per millorar la
qualitat de l'atenció ciutadana alhora que incrementar l'eficiència i eficàcia dels
procediments interns.”
“Fruit d'aquesta reflexió l'any 2014 es dibuixa el mapa de projectes del Model
integral d'atenció ciutadana (MIAC) on queden reflectits els elements que ha de
conformar el futur del Sistema integral d'atenció a la ciutadania (SIAC) i com es
relacionen amb el conjunt de l'organització municipal.”
(...)
“El març de 2014 s'inicia el procés de coneixement d'experiències amb diversos
ajuntaments del nostre entorn que tenen un servei de 010 amb l'objectiu de recavar
informació i avaluacions sobre l'experiència de desplegament, tecnologia,
funcionalitats, etc, abans d'iniciar el nostre projecte d'atenció telefònica.”
(...)
“El mes de maig de 2014 s'inicia, en el marc del Conveni de col·laboració per a les
“Smart Cities” entre ambdós ajuntaments, el projecte d'unió de les xarxes de fibra
òptica (FO) institucionals, aquest projecte, que inicialment es preveu que duri 2
mesos, ha de superar alguns reptes tecnològics complexes i s'allarga fins el mes de
novembre.”
“En paral·lel, durant el mes de juliol de 2014, el Servei d'atenció ciutadana de
l'ajuntament de l’Hospitalet redacta i envia a l'ajuntament de Barcelona un
esborrany de conveni de col·laboració. Fins el mes de gener de 2015, no se'ns
retorna l'esborrany amb les seves esmenes i s'inicia un procés de negociació i
revisió del conveni que es dóna per acabada al mes d'abril. Per diverses raons,
entre d'altres la convocatòria de les eleccions municipals al mes de maig de 2015,
no es pot portar a l'aprovació de cap òrgan municipal de l'ajuntament de Barcelona
fins el mes de juliol , quan l'aprova la Comissió de govern. L'ajuntament de
l'Hospitalet, que podia haver aprovat abans aquest conveni , no va considerar
adequada la seva tramitació fins que Barcelona, que oferia la seva plataforma,
hagués donat el vistiplau.”
“El llarg procés de tramitació administrativa i els treballs tècnics van anar avançant
fins a tenir tot l'operatiu tecnològic i funcional preparat per començar a utilitzar la
plataforma del 010 per al servei d'informació telefònica a la ciutadania de
l'Hospitalet el mes de desembre de 2014. Es va optar per iniciar la fase de proves i
anar testejant la plataforma i alhora adequant els serveis municipals per donar la
resposta adequada a la demanda i sobretot obtenir mètriques que ens permetessin
conèixer les dades reals de la demanda de serveis telefònica dels ciutadans.”
“lnici de la fase de proves
El 9 de desembre de2014 s'inicia la fase de proves del serveis:
1. 93 402 94 94: Telèfon d'informació. Transferència del servei el 9 de
desembre de 2014.
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2. 900 28 29 30 (opció 1): Telèfon de gestió de recollida de mobles i estris
vells adscrit prèviament a Urbanisme. Transferència del servei el 15 de
gener del 2015.
3. 900 20 10 20: Telèfon del contribuent,. Transferència del servei el 2 de
febrer de 2015.”
(...)
“Dades de l'atenció telefònica
La plataforma d'atenció telefònica ha rebut un total de 43.986 trucades des
de la seva posada en funcionament el 9 de desembre de 2014 fins a
setembre de 2015.”
D’altra banda, volem afegir les següents consideracions:
•

ATÉS que el Govern del PSC va intentar entrar d’urgència al ple del
29/09/2015, l’aprovació d’un conveni específic de col·laboració entre
l’ajuntament de Barcelona i el de l’Hospitalet, “..per a la posada en marxa del
servei 010 de L’Hospitalet en coordinació amb el 010 de Barcelona, en el marc
de col·laboració del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de
l’Hospitalet, en matèria de desenvolupament de les Smart Cities”. A partir de
l’aprovació del qual, començaria una prova pilot d’un any del servei, gestionat a
través del 010, i que aquesta suposada prova pilot venia realitzant-se des del
desembre del 2014.

•

ATÉS que no existeix un acord del ple que doti de validesa el període de proves
que s’ha estat duent a terme des del desembre 2014.

•

ATÉS que no existeix cap informe previ aprovat al ple, per estudiar
l’externalització del servei d’atenció ciutadana.

•

ATÉS que el citat període de proves s’ha estat duent a terme, durant tot un any,
a esquenes de la resta de grups municipals, amb una manca total de
transparència i amb una intencionalitat clara de manipulació de la voluntat de la
resta de grups municipals.

•

ATÉS que hem revisat la documentació aportada per l'Àrea de Coordinació i
Planificació Estratègica, en especial el document: Dades de la Plataforma
d’atenció telefònica; i no hem trobat cap evidència concreta de la demanda
d’inclusió (en fase de proves) dels telèfons següents:
o
o

o

93 402 94 94: Telèfon d'informació. Transferència del servei el 9 de
desembre de 2014.
900 28 29 30 (opció 1): Telèfon de gestió de recollida de mobles i estris
vells adscrit prèviament a Urbanisme. Transferència del servei el 15 de
gener del 2015.
900 20 10 20: Telèfon del contribuent,. Transferència del servei el 2 de
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febrer de 2015.
La qual cosa invalidaria el traspàs de la gestió, a càrrec del servei 010 de
l’Ajuntament de Barcelona, dels esmentats telèfons.
Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal CUP-POBLE ACTIU proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1. Aturar l’actual gestió del servei d’atenció ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat,
a càrrec del servei 010 de l’ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa
Arvato Qualytel.
2. Retornar, de manera immediata, la gestió del servei que prestava amb
anterioritat el propi Ajuntament i fer un estudi en un termini de 3 mesos per
saber els costos reals que suposaria tenir implantat el servei assumint-ho el
propi Ajuntament o a través d’un servei extern.
3. Donar trasllat de la moció a tots els grups municipals, a l’Ajuntament de
Barcelona, a les empreses afectades, al Comitè unitari i a les seccions sindicals
amb representació a l’Ajuntament de l’Hospitalet.

PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
ICV-EUIA-PIRATES
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple ordinari de 27 d’octubre
de 2015, pel Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del grup polític municipal d’ICVEUiA-PIRATES, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
27/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes de que fos contestada en el darrer Ple Ordinari que es va celebrar el
darrer dia 24/11/2015 i de la que es va demanar ajornament en relació a:
“Queríamos saber qué tipo de intervenciones que algunos vecinos han
comentado, problemas de convivencia históricamente con el local de “La
República de Allí” en Rosalia de Castro, 92...”
Resposta:
El establecimiento de referencia tiene licencia de Bar Musical con un horario de
funcionamiento de 12h a 2,30/3h. El último cambio de titularidad se produjo con
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fecha 4/11/2015. En fecha 25/6/15 se le aprobó una modificación de la licencia,
tras habilitar servicios de minusválidos. Ello comporta una ampliación de aforo,
que pasó de 50 a 122 personas.
En cuanto al cumplimiento de condiciones técnicas del establecimiento, informar
que en los últimos meses se han realizado comprobaciones de aislamiento
acústico, con precintaje de fuentes acústicas y se ha tramitado un expediente
de medidas correctoras hasta subsanar deficiencias de mobiliario.
En referencia a las actuaciones llevadas a cabo desde la Unidad de
Convivencia y civismo, informarles que en fecha 26 de noviembre de 2015 tuvo
lugar una reunión en la comunidad de vecinos de Rosalía de castro, 92, a la que
también asistió el servicio de soporte a las comunidades de vecinos. En la
convocatoria se informó a los vecinos de las actuaciones realizadas hasta el
momento.
Informar que dicho establecimiento es objeto de seguimiento en la actualidad
por parte de la unidad de intervención operativa de la Guardia urbana.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple ordinari de 24 de
novembre de 2015, pel Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del grup polític municipal
d’ICV-EUiA-PIRATES, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 24 de
novembre de 2015 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació amb l’estat dels antics jutjats, us comunico el següent:
En data 18 de desembre de 2014, l’entitat Planeta Deagostini Formación SLU,
va presentar instància sol·licitant l’ocupació de l’edifici de propietat municipal
situat a l’avinguda Josep Tarradellas i Joan núm. 171, a fi de destinar-lo a
activitats formatives.
La Junta de Govern Local de dia 30 de desembre de 2014 va tenir per rebuda
l’esmentada sol·licitud i va acordar publicar-la al Butlletí Oficial de la Província i
al Diari Oficial de la Generalitat, per tal que en un termini de 30 dies hàbils, es
poguessin formular sol·licituds per tots aquells que estiguessin interessats en
l’ocupació de l’immoble.
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2015,
va acordar desestimar la sol•licitud presentada per la Fundació Jesuïtes
Educació en data 17 de febrer de 2015, i en la mateixa sessió, una vegada
constatat que no constava cap altra sol·licitud, es va procedir a aprovar la
licitació per a la concessió demanial de l’esmentada finca, així com les
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condicions econòmic-administratives i tècniques que han de regir la licitació i la
contractació.
Per tant, es va obrir el procediment licitatori que finalitza el proper dia 5 de
gener.”

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 47256, de 29 d’octubre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 47256 i de data 29/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 24/11/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En referencia a la pregunta que este grupo municipal
presentó con número de registro de entrada 34250 de fecha 15 de julio de 2015,
en relación al número de vehículos retirados por la grúa municipal en el año
2014...”
Resposta:
Los datos referentes al número total de vehículos/furgonetas y motocicletas
matriculados en el año 2014, los pueden encontrar en el anuario estadístico de
la ciudad de l’Hospitalet 2014, página 142.
En referencia a los 1019 vehículos retirados sin cobro de tasas, no es posible
dar la información detallada por barrios, ya que es un servicio especial que no
conlleva apertura de expediente. No obstante en el anuario estadístico de la
ciudad de l’Hospitalet, páginas 149 a 157 encontraran información de dichos
servicios.
En cuanto al coste de retirada, según datos referenciados por la empresa
municipal que gestiona el servicio, el coste total del año 2014 es de
1.221.373,18€
Ben atentament,”
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GUANYEM L’H:
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Guanyem
L’Hospitalet, RGE número 47388, de 30 d’octubre de 2015, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 47388 i data 30 d’octubre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s’havia de contestar
en el Ple Ordinari del passat dia 24 de novembre de 2015 i de la que us vaig
demanar prorroga, en relació a:
“Atenent l’aprovació de la “moció per millorar l’ús institucional d’Internet i le
seves eines” al passat Ple amb data 29 de setembre de 2015 i conèixer l’estat
d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme”.
Us informem que la informació sol·licitada la teniu a l’informe de seguiment de
les mocions que es va lliurar a la Junta de Portaveus, el passat dia 24 de
novembre, i que aquest es troba disponible al següent link del web municipal:
https://seuelectronica.l-h.cat/1855771.aspx?id=1.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Guanyem
L’Hospitalet, RGE número 47389, de 30 d’octubre de 2015, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 47389 i data 30 d’octubre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s’havia de contestar
en el Ple Ordinari del passat dia 24 de novembre de 2015 i de la que us vaig
demanar prorroga, en relació a:
“Atenent l’aprovació de la “moció per l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a
la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana” al
passat Ple amb data 29 de setembre de 2015 i conèixer l’estat d’execució
d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme”.
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Dir-vos que en el Ple del 22 de desembre de 2015 es porta per la seva
aprovació, “L’acord relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la xarxa
d’entitats locals per la transparència i participació ciutadana”, que donaria
compliment a la moció aprovada en el Ple del 29 de setembre de 2015.
Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Guanyem
L’Hospitalet, RGE número 47550, de 30 d’octubre de 2015, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 47550 i de data 30/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 24/11/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atenent que entre 2013, 2014 i el primer semestre de
2015 han estat 589 persones les que s’han acollit a les alternatives establertes
a les sancions de l’ordenança de convivència...”
Resposta:
L’Ordenança del civisme i la convivència preveu la substitució de la sanció
econòmica per treball comunitari o tasques socioeducatives. Aquesta mesura de
substitució no serà possible quan la conducta sigui reiterada o reincident en la
comissió d’infraccions a l’Ordenança del civisme i la convivència per part de la
persona infractora, llevat que aquesta sigui menor d’edat.
Els menors d’edat s’acullen a la realització de treballs en benefici de la
comunitat, a través del Programa d’atenció a la infància i adolescència.
Les tasques socioeducatives que es venen realitzant són les següents:
Els infractors per molèsties veïnals assisteixen a dues sessions de tasques
socioeducatives: una sessió de coneixement jurídic i de l’Ordenança i una
segona sessió més social, que incideix més en temes de convivència i civisme i
qualitat de vida als nostres domicilis.
Una altra mesura és la portada a terme des del Servei de Salut Pública per
consum d’alcohol i altres substàncies. Es realitzen tres sessions de tasques
socioeducatives: una sessió de coneixement jurídic i de l’Ordenança, una
segona sessió social, i una tercera sobre prevenció d’alcoholisme i
drogodependència impartida per personal del Centre de Salut de Joves.
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Els treballs substitutoris per infraccions a la l’Ordenança de Convivència i
Civisme amb sanció superior a grau lleu, s’han realitzat fins ara en diferents
actes de participació ciutadana, col·laborant i realitzant tasques de suport amb
la Guàrdia Urbana de la ciutat són:
Cavalcada de Reis, Carnestoltes escolars, Festes populars, Processions de
Setmana Santa, Setmana de la mobilitat sostenible i segura.
Actualment es treballa en el desenvolupament d’un catàleg de serveis d’utilitat
pública amb interès social, adaptats a la realitat i demanda social, que possibiliti
la substitució de la sanció per la realització de diferents tipus d’activitats. S’han
de vincular aquestes iniciatives amb valors com la solidaritat, la tolerància i el
respecte mutu. Aquesta mesura pretén que la persona infractora repari
simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzi de les
seves accions i que faci una acció positiva descobrint el sentit i la utilitat del
serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat.
Ben atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ:
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, RGE número 49934, de 13 de novembre de 2015, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49934 i de data 13/11/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 24/11/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que el carrer Baró de Malda està insuficientment
il·luminat.
Donat que, com és lògic, aquesta manca d’il·luminació provoca o, millor dit,
agreuja la sensació d’inseguretat del veïnat ...”
Resposta:
Segons informe realitzat per la Directora de Serveis de l’àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, el passat 17 de novembre els serveis tècnics van fer
una luxometria d’aquest carrer i es va comprovar que els paràmetres obtinguts
estan dins dels admesos per la Normativa de la Generalitat de Catalunya (entre
10 i 15 lux)
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No obstant això, la frondositat dels arbres, fan que es produeixin ombres
ocasionant una baixada del nivell d’il·luminació respecte a altres punts del
mateix carrer. Amb la propera poda es solucionarà aquest tema.
En referència als robatoris amb violència esmentats a l’escrit, des de l’àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme no es té constància. Consultat amb Mossos
d’esquadra de l’Hospitalet, durant els mesos de setembre i octubre només hi
consta un robatori amb força denunciat en el mes d’octubre. Per poder actuar,
és important la denúncia per part de les persones que pateixen fets delictius.
Així mateix informar que, independentment del servei ordinari i diari de vigilància
de les diferents unitats de guàrdia urbana, cotxes patrulla de zona i unitats
vespistes, de manera habitual, hi ha servei de la Unitat de Proximitat en aquesta
zona, que ha estat incrementat a partir del mes de desembre amb parelles
mixtes –Guàrdia Urbana/Mossos d’esquadra-, amb motiu de la campanya de
Nadal.
Ben atentament,”

CUP-PA:
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, RGE número 50588, de 17 de novembre de 2015, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 50.588 de data 17/11/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada
en el Ple ordinari que es va celebrar el passat dia 24/11/2015 i de la que es va
demanar ajornament en relació a la “Moció para el seguimiento y cumplimiento
de las mociones aprobadas en el Pleno”, aprovada en data 27 de maig de 2014.
Resposta:
Em plau informar-li que a la Junta de Portaveus es tracten totes les mocions
presentades pels grups polítics. Així mateix, amb la periodicitat acordada, a la
mateixa Junta de Portaveus es presenta l’informe de seguiment de les mocions
aprovades pel Ple.
Ben atentament,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, RGE número 50589, de 17 de novembre de 2015, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 50589 i de data 17/11/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 24/11/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “A la moció “Moción sobre la viabilidad de establecer
una normativa específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública
por las entidades/asociaciones de la ciudad”, aprovada amb data 1 de gener de
2014 i presentada pel grup polític del PP. I on és van adoptar...”
Resposta:
Referent a la creació d'una normativa per a la concessió de llicències de via
pública amb motiu dels actes que les entitats realitzen a la ciutat, informar que
dita normativa ja existeix, tota vegada que les llicències es concedeixen en base
al procediment administratiu relatiu a la tipologia de cada una de les accions
que es desitgin realitzar, motiu pel qual les entitats són coneixedores d’aquestes
normes reglamentàries, les quals, també figuren a les pròpies llicències que es
concedeixen.
En relació a l’acord aprovat, a partir de la moció es va procedir a unificar els
criteris que són els que s’utilitzen actualment. Un criteri essencial és que no
impedeixi el normal desenvolupament de la convivència ciutadana i eviti la
saturació de la via pública, equilibrant en la mesura del possible l’ús de l’espai
públic. I altre criteri, és que els actes organitzats per les entitats es restringeixin
al seu districte, excepte si aquests tenen interès per la ciutat.
Ben atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 10
de desembre de 2015 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:
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1.-RGE núm. 54259, de 10 de desembre de 2015.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2015.
Exposició de motius:
Vaig formular una pregunta verbal en la sessió plenària de data 27 d’octubre de
2015 en relació al pas de vianants a prop de l’IES Torras i Bages. La resposta
rebuda és que s’ha donat ordre a l’empresa de manteniment per a realitzar
aquestes obres (s’ha de desplaçar un aparcament de discapacitats i reubicació de
contenidors de recollida d’escombreries).
Pregunta:
Quin és la previsió i/o el termini màxim d’execució d’aquestes feines.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número54259 i data 10 de desembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de desembre de 2015, en relació al pas de
vianants a prop de l’IES Torras i Bages, us comunico el següent:
Aquest pas de vianants ha estat adequat correctament ja que, des del districte
corresponent, havien recollit aquesta incidència i estava programada l’ordre de
treball a la nostra base de dades.
Atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 19
de novembre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 51033, de 19 de novembre de 2015.
“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 22 de Diciembre de 2015
En relació al dictamen aprovat en la JGL 46/2015 de data 17 de novembre de 2015
en el punt número 1 que diu “MINORAR EN LA QUANTITAT DE 2.904€, L’IMPORT
DEL PRESSUPOST DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE COBERTURA
FOTOGRÀFICA DE DIFERENTS ACTES D’INTERÈS DEL SERVEI DE
COMUNICACIÓ, FIXANT L’IMPORT PER A L’ANY 2015 EN 26.136€.”, aquesta
regidora i el seu grup municipal sol·licita conèixer:
•

Amb quins proveïdors s’han contactat per fer el procediment negociat.

•
Quants contractes de cobertura fotogràfica estan actualment en vigor a part
d’aquest.
•
En els últims 5 anys que empreses han sigut adjudicades amb aquest
contracte.”

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
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 51.033 de data 19/11/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada
en el Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2015.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de

…/…

294

Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’ha formulat en temps i forma 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 20 de novembre de 2015 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. 51274, de 20 de novembre de 2015.
“Jorge Garcia, 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.
Hem rebut la denuncia de veïns de Pubilla Cases sobre la situació de degradació
que segueix patint a dia d’avui l’entorn de la masia de Can Rigalt.
A l’aparcament de vehicles situat al Carrer Albert Bastardes s’ha originat un
abocador il·legal de runes i roba i, segons informen, aquesta situació es dóna des
de fa més de tres mesos.
Al mateix temps, a l’entorn de Can Rigalt/Carrer Manuel Azaña han tornat a
aparèixer diverses barraques i construccions precàries.
Atès que al Ple del passat 29 de setembre es van aprovar dues mocions, sobre el
Parc Metropolità a la zona de Torre Melina i sobre la conservació de la masia de
Can Rigalt, que instava a la Junta de Compensació al manteniment i conservació de
la zona de Can Rigalt.
Atès que al mateix Ple del passat 29 de setembre també es va aprovar una moció
que instava a elaborar un pla de mesures urgents per tal de millorar la neteja,
Vist que aquestes situacions que denuncien els veïns del barri agreugen encara
més la degradació de l’entorn de Can Rigalt i no sembla que s’hagi pres encara cap
mesura.
Al grup muncipal d’ERC li agradaria saber
Si l’equip de govern és conscient d’aquests fets denunciats, tant de la
instal·lació de barraques com de l’aparició d’un abocador il·legal a l’entorn de Can
Rigalt
Quines mesures té previst emprendre l’equip de govern per resoldre
aquestes situacions i donar compliment als acords adoptats, que posin fre a la
degradació de la zona i dignifiquin l’entorn de Can Rigalt tal com han reclamat
reiteradament els veïns i veïnes i entitats del barri.”
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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 pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 51274 i data 20 de novembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de desembre de 2015, en relació a l’abocament
incontrolat d’escombreries a l’entorn de Can Rigalt, us comunico el següent:
A la vista de la situació descrita i havent-se constatat l’abocament incontrolat
d’escombreries en determinats punts de l’entorn de Can Rigalt, i atès que aquests
terrenys formen part de la delimitació del Pla de Millora Urbana del Polígon 1 de
Can Rigalt, i per tant, sota el control i tutela de la Junta de Compensació de l’àmbit,
s’ha requerit, mitjançant Proposta de Resolució del Tinent d’Alcalde de l’Àrea
d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, de data 17 de desembre de 2015, amb
núm. de registre de sortida 56.706 de data 21 de desembre de 2015, per a que
prenguin les mesures oportunes per a satisfer els paràmetres bàsics de qualitat,
seguretat i salubritat urbana, així com al tancament de la finca, de conformitat amb
allò que disposen els articles 51 i 52 de la Ordenança Municipal Reguladora de les
actuacions de naturalesa urbanística.
Atentament,”

Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d’acord amb
el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps
i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia
10 de desembre de 2015 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. 54286, de 10 de desembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 22-12-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els arbres que hi ha al carrer Baró de Malda són molt frondosos.
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Donat que la frondositat d’aquests arbres no només dificulta la bona il·luminació del
carrer si no que, a més, provoca certes molèsties als veïns que hi viuen al davant
d’aquests.
Vist que, a més, davant del número 21 hi ha un escocell buit el qual pot provocar
caigudes.
PREGUNTA
Quines accions es pensen dur a terme per tal de solucionar el problema que
representa el fet que els arbres d’aquest carrer siguin tan frondosos?
-

Quan es pensen dur a terme?

De quina manera es pensa solucionar el problema de l’escocell buit que
existeix en aquest carrer?
-

Quan es pensa dur a terme aquesta solució?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 54286 i data 10 de desembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de desembre de 2015, en relació als arbres del
carrer Baró de Malda, us comunico el següent:
Al carrer Baró de Malda hi ha 2 trams amb dues especies d’arbres diferents:
Grevillea i Ulmus.
L’Ulmus es poda molt sovint (aproximadament un cop l’any) ja que són arbres grans
i amb molt desenvolupament de la capçada. La darrera poda es va fer al maig de
2015.
Aquest no és el cas de l’espècie de Grevillea encara que són arbres molt grans
però el seu port és més tancat i l’esporga no ha de ser tant sovint. L’última poda de
manteniment va ser l’agost de 2013.
En quant a l’escocell, s’anul·larà definitivament ja que l’amplada de la vorera
(inferior a 2,50 m.) no permet la plantació de noves especies.
Atentament,”
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2.- RGE núm. 54287, de 10 de desembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 22-12-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès l’expedient obert per l’Acco (Autoritat Catalana de la Competència) arran de la
denúncia de Serveis Funeraris Esteve i Sant Sadurní d’Anoia contra Áltima.
Donat que la resolució de l’expedient ha demostrat que s’exercia una pràctica
restrictiva de la competència, obstaculitzant la competència en el transport de
difunts, des de les ordenances de l’ajuntament i el règim concessionari de la
funerària Áltima.
Vist que l’Ajuntament haurà de pagar mig milió d’euros com a part implicada per no
facilitar la lliure competència en el sector.
PREGUNTA
Quines són les responsabilitats de l’Ajuntament envers la resolució de
l’expedient obert per l’Acco?
-

Quines són les actuacions que es pensen dur a terme al respecte?

En cas d’acatar la sanció, quines seran les mesures per solucionar els
problemes relacionats?
Demanem informació detallada sobre el procés iniciat per l’Acco des de
l’obertura de l’expedient fins a la seva resolució, així com les actuacions posteriors.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 54287 i data 10 de desembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de desembre de 2015, en relació a l’expedient
obert per l’Autoritat Catalana de Competència arran de la denúncia de Serveis
Funeraris Esteve i Sant Sadurní d’Anoia contra Áltima, us comunico el següent:
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Aquesta pregunta dóna per fet que s’han exercit pràctiques restrictives de la
competència, premissa que, és errònia a judici d’aquesta administració, ja que,
l’activitat municipal sempre s’ha ajustat a la legalitat. Per tot això aquest ajuntament
discrepa, fundadament, del criteri de l’Autoritat Catalana de Competència.
El criteri seguit per l’Ajuntament en relació a la decisió de l’ACC ha estat sol·licitar la
tutela judicial sobre la mateixa, amb la convicció de que el tribunal deixarà sense
cap efecte la sanció administrativa.
Per tant, i per tot el que s’ha exposat, aquesta pregunta no procedeix.
Atentament,”

Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 15
de desembre de 2015 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. 55017, de 15 de desembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, 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 grup municipal de la CUP-Poble Actiu, sol·licitem tota la informació sobre la fase
actual on es troba el projecte PDU Granvia-Llobregat, juntament amb la informació
dels terminis i dates de les properes fases del projecte a desenvolupa.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 55017 i data 15 de desembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 22 de desembre de 2015, en relació al PDU GranviaLlobregat, us comunico el següent:
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Donat que amb anterioritat a aquesta pregunta de Ple ha entrat una instància pel
Registre General d’Entrada amb el número 54393 de data 10 de desembre de
2015, demanant informació sobre la fase actual del projecte abans esmentat, el dia,
lloc i hora concertats per la compareixença podreu realitzar aquesta consulta.
Atentament,”
2.- RGE núm. 55019, de 15 de desembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, 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 grup municipal de la CUP-Poble Actiu, demanem tota la informació sol•licitada
amb les 2 instàncies presentades al registre general de l’Ajuntament, amb dates 20
i 21 d’octubre: 45584/1667 i 45754:
•
45584/1667: Informació relacionada amb el Centre Cultural i la Regidoria de
Bellvitge.
•
45754: Informació sobre les empreses que han prestat algun tipus de servei
o han fet algun tipus de gestió a l’Ajuntament, durant els 2 últims anys (2014-2015).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 55.019 de data 15/12/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què siguin contestada
en el Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2015, relació a les peticions
d’informació sol·licitada amb les instàncies presentades al Registre General amb els
números 45.584 i 45.754.
Resposta:
Em plau adjuntar-vos dos escrits de les àrees competents en els temes plantejats,
donant resposta a les peticions d’informació esmentades.
Ben atentament,”
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 55.019 de data 15/12/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari que se celebrarà el 22/12/2015, en relació a dues peticions
d’informació presentades al Registre General de l’Ajuntament mitjançant instàncies
registrades amb els números 45.584 i 45.754.
Resposta:
En relació a la instància registrada amb el número 45.584, em plau informar-vos
que com vostè ja deu saber té data per a comparèixer a la seu del Districte VI, el
proper 12 de gener de 2016 a les 10:00 hores, a fi d’atendre la seva sol·licitud
indicada a la seva pregunta.
Ben atentament,”
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 55019 i data 15 de desembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de desembre de 2015, en
relació a:
Sol·licitant informació de la instància 45754 “informació sobre les empreses que han
prestat algun tipus de servei o han fet algun tipus de gestió a l’Ajuntament durant
els 2 últims anys (2014-2015)”.
Em plau informar-vos que com vostè ja deu saber té data per a comparèixer a la
tercera planta de l’Ajuntament de l’Hospitalet, Direcció de Serveis de l’àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, el proper 29 de gener de 2016, a les 12 hores, a fi
d’atendre la seva sol·licitud indicada a la seva pregunta.
Cordialment,”
3.- RGE núm. 55022, de 15 de desembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, 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 grup municipal de la CUP-Poble Actiu, tornem a sol•licitar tota la informació
inclosa dins de les 3 preguntes registrades al ple del passat mes de novembre amb
els nombres de registre, 50588, 50589 i 50590.
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Estat d’aplicació de 3 mocions aprovades durant l’any 2014:
•
50588: “Moción para el seguimiento y cumplimiento de las mociones
aprobadas en pleno.”
•
50589: “Moción sobre la viabilidad de establecer una normativa específica
que regule las licencias de ocupación de la vía pública por las
entidades/asociaciones de la ciudad.”
•
50590: “Moció per la contractació d’una assegurança col·lectiva de
responsabilitat civil per donar cobertura a les entitats de la ciutat que fan actes al
carrer.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 55.022 de data 15/12/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què siguin contestada
en el Ple Ordinari del dia 22 de desembre de 2015, relació a les tres preguntes ja
plantejades el passat mes de novembre amb els números 50.588, 50.589 i 50.590;
de les que s’havia demanat ajornament.
Resposta:
- En relació a la pregunta amb número 50.588: ha estat contestada per l’àrea
competent amb escrit de data 22/12/2015.
- En relació a la pregunta amb número 50.589: ha estat contestada per l’àrea
competent amb escrit de data 15/12/2015.
- En relació a la pregunta amb número 50.590: us adjuntem petició d’ajornament per
part de l’àrea competent.
Ben atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Ara només queda el punt de precs i preguntes, hi ha algun prec o alguna pregunta?
Sr. Christian.

…/…

302

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres presentem, tornem a presentar, bàsicament, com he avançat abans,
tornarem a presentar tres de les preguntes que vam presentar al Ple anterior, les
tres eren mocions aprovades del 2014, vam presentar quatre, una ens la van
respondre la mateixa setmana, les altres tres ens van dir que necessitaven més
temps, doncs tornem a preguntar si ja ha passat aquest temps que necessitaven,
de les tres ens diuen que una encara un mes després continuen necessitant més
temps, mocions del 2014, aprovades amb el seu vot de govern, aprovades amb el
seu vot, de les altres ens han fet resposta avui, com comprendreu no he pogut mirar
totes les respostes, i l’altra durant aquesta setmana. Sí que tinc aquí una d’una
moció que es va aprovar el 27 de maig de 2014, moció per... perdó és que està
aquí barrejat...

SRA. ALCALDESSA
Perdó Sr. Christian, el punt és per fer preguntes o precs, ho dic perquè si fem una
intervenció no té sentit...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Tinc un límit de temps o no?

SRA. ALCALDESSA
Bé, té un límit de temps, però jo li diria que si ha de fer alguna pregunta faci-la.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Estem sol·licitant, sol·licitem també tota la informació sobre la fase actual on es
troba el PDU Gran Via Llobregat, juntament amb la informació dels terminis i dates
de les properes fases del projecte a desenvolupar, ja ens han donat hora al gener
per anar a veure aquesta documentació, i també demanem informació sol·licitada
en dues instàncies presentades al registre general de l’Ajuntament el 20 i 21
d’octubre, informació relacionada amb el Centre Cultural i la Regidoria de Bellvitge,
tenim data el dia 12 de gener, 3 mesos després, com hem comentat abans,
informació sobre les empreses que han prestat servei o han fet algun tipus de
gestió amb l’Ajuntament durant els 2 últims anys, aquesta entenem que podem
esperar uns mesos a rebre la informació, ara he dit això i potser ens la donen al
2017, però entenem que trigaran una mica més en donar-nos això.
Bé, eren aquestes tres preguntes, volia llegir una de les respostes, crec que era
bastant interessant llegir el que ens deien, crec que s’han aprovat dues mocions
sobre el mateix tema que és: “seguimiento y cumplimiento de las mociones
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aprobadas en el Pleno”, en menys d’un anys s’han aprovat dues mocions i em
continuen dient...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Christian, se li ha acabat el temps...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
M’ha tallat una estoneta, vull dir...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs vinga, acabi.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A la Junta de Portaveus es tracten totes les mocions presentades pels grups
polítics, així mateix amb la periodicitat acordada a la mateixa Junta de Portaveus,
es presenta l’informe de seguiment de les mocions aprovades pel Ple, però és que
això no és el que aprova el Ple, ni al 2014, al maig del 2014, ni fa dos o tres mesos
quan aprovem el seguiment de les mocions, el que volem és saber cóm estan les
mocions que s’aproven i volem saber-ho nosaltres i volem que ho sàpiga la gent
cada dia, cóm estan cada mes, cóm estan les mocions que s’aproven.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies, el Sr. Monrós m’havia demanat? no? Perdó, sí, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, la Sindicatura de Comptes ha emès un informe sobre la contractació
administrativa de l’ajuntament de l'Hospitalet durant l’exercici 2013, a les seves
conclusions hi ha diferents observacions d’alguns expedients de la contractació
administrativa de l’ajuntament que al nostre grup ens preocupen i que diuen
textualment que no hi ha informes que motivin la necessitat d’algunes
contractacions, que no s’han inclòs els criteris de valoració i ponderació d’alguns
expedients, que s’ha verificat que la constitució de la mesa de contractació no s’ha
fet correctament en alguns casos, que no s’ha acreditat algun procés de negociació
de les condicions del contracte on calia, s’ha excedit en el termini de quinze dies en
alguns expedients de contractació i un expedient es va adjudicar amb un preu
anormal, sense l’audiència per a justificar-lo. Nosaltres volíem saber per què s’han
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produït aquests fets i quines mesures ha pres l’equip de govern perquè no es
repeteixin.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, los vecinos del Gornal se quejan de la proliferación de ratas que campan a sus
anchas por las calles del barrio. Queremos saber si desde el equipo de gobierno se
tiene constancia de la proliferación de estas ratas por el barrio concretamente del
Gornal y qué medidas se están llevando a cabo para eradicarlas. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, qui més? Sí, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, l’informe de seguiment de mocions polítiques del període maig de 2015 setembre de 2015, sobre la moció amb referència 1920 per a la valoració de
propostes alternatives a la reubicació de les pistes de petanca de la plaça dels
Veïns, tenim dubtes sobre el compliment del primer acord, quin ha estat i si ha
hagut el procés participatiu per treballar noves propostes alternatives a la ubicació
de les petanques, no entenem si ha hagut conclusions i sembla que no s’han
realitzat propostes alternatives de consens. Recordem que la motivació d’aquest
primer punt era trobar solucions alternatives al projecte de les pistes de petanca
basant-se en el diàleg i l’ànim de consens de totes les parts implicades.
Respecte del segon acord, no entenem la comparativa amb una suposada proposta
alternativa annexa a la moció, ja que no es va annexionar cap proposta en concret,
recordem que la moció presentada no es posicionava per cap proposta en concret i
només té ànims de consens, igualment, no entenem que un procés participatiu es
transformi en una comparació.
Demanem informació de les propostes alternatives que sorgeixin del procés
participatiu, demanem també informació sobre properes fites per donar compliment
de la moció, ja que a l’informe de seguiment només es menciona com a una solució
viable la proposta original paralitzada, sense més tipus d’informació.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Tenim constància que per part del “Director de Tecnologias de la Información y
Comunicaciones” del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, estan
adreçant als ajuntaments una carta sobre el portal de transparència local, indicant
les mesures que entren en vigor l’11 de desembre, que van entrar en vigor, a l’àmbit
local, i oferint la possibilitat que l’ajuntament s’incorpori a aquesta plataforma del
Ministeri, i volíem saber si s’ha rebut aquest escrit per part del Ministeri i què s’ha
fet i cóm es farà i qui fa al procediment.

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

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, tenemos una pregunta al respecto..., nos han informado en varios barrios de la
ciudad al respecto de la descarga en un tipo de..., en el Mercado, vamos, en
concreto, se sitúa a los vecinos como manera de descargar, la carga y descarga del
Mercadona, pues hay una situación de una descarga que si fuera hay alguien de
derecho laboral diría, pues bueno, que eso podría ser denunciable, se está
descargando, bueno, de una manera no correcta, al menos detectado en Santa
Eulalia y en Collblanc, que bueno, puede poner en peligro y queríamos preguntar si
hay alguna manera de que el ayuntamiento, que es quien da permiso para que se
haga esa operación, pues si tiene potestad o capacidad o dirigirse a esa entidad,
porque puede pasar algo, o sea, se han visto toros de una tonelada, cargando la
tonelada, yendo marcha atrás más de 200 metros, de noche, con poca luz, etc,
entonces nos han transmitido los vecinos que puede haber riesgo de un atropello
por parte de estos vehículos.
Y segunda pregunta, hace poco, recientemente hemos tenido un par de episodios
sobre olores extraños en el área metropolitana y en la ciudad, y nuevamente otra
vez ha habido esa sensación. Una entidad de la ciudad ha situado en su página
web y en sus medios de comunicación, que se han incrementado las partículas y
otras sustancias en el área, en el medioambiente, perdón, en los últimos días, que
ha superado la media de las cuarenta unidades por metro cúbico, las PMD también,
cosa que supera ya el límite que recomienda la OMS, no se supera en todo el año
en siete días, ya ha pasado en cuatro días los últimos diez, esa exposición tiene
consecuencias básicamente sobre enfermedades respiratorias, crónicas, gente
mayor y niños, obviamente, y queremos saber ahora mismo, valoraremos si
podemos a hacer una moción, qué propuestas hay, si se ha actuado desde el
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gobierno y, en tal caso, qué informes tenemos para actuar en caso de riesgo para la
salud. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? No? Doncs, bé, farem la contestació el més
ràpidament possible, espero que no siguin, sobretot les més urgents, que no
triguem tres mesos i, en tot cas, avui és l’últim Ple de l’any, desitjar, en fi, bones
festes a tothom, els que estem aquí i a tots els que han estat durant tot el Ple i a
tots els ciutadans de l'Hospitalet. Moltes gràcies i aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

