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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària i urgent en primera convocatòria
Número de la sessió: 2012/4
Data: trenta de març de dos mil dotze
Hora: 10.05h. fins 10.40h.
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Alfons Bonals i Florit
M Dolors Fernández Bosch
Jose M Garcia Mompel
José Castro Borrallo
Jaume Graells i Veguin
Antonio Bermudo Avila
Gloria Herance Alvarez
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Cristian Alcázar Esteban
Juan Carlos del Río Pin
Pedro Alonso Navarro
José Javier Díez Crespo
Sonia Esplugas Gonzalez
Elisabet Bas Pujol
Senen Cañizares Martín
Meritxell Borràs i Solé
Ana Isabel Clar i López
Jordi Monrós i Ibañez
Josep Lluís Pérez i Fort
Alfonso Salmerón Muñoz
Daniel Ordoñez González
Alberto Sánchez López
Jesús Larrainzar González
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinenta d'alcaldia
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Regidor
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Secretària General del Ple

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sr.

Lluís Esteve i Garnés

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

SRA. ALCALDESSA
Bé, bon dia a tots i a totes, comencem el Ple extraordinari, Sra. Secretària si
vol fer lectura a l’Ordre del Dia.

SRA. SECRETÀRIA
El primer punt és la ratificació de la urgència de convocatòria.

SRA. ALCALDESSA
Sí, bé, donat que hi ha pocs punts, podem fer-los tots.

SRA. SECRETÀRIA
Més que res, perquè si no es ratifica la urgència, hem d’aixecar la sessió.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per això, ratifiquem la urgència per part de tots els grups polítics? Sí?
D’acord, doncs ratificada la urgència, passem als punts 2 i 3. Té la paraula la
Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Recursos Generals.

SRA. PEREA
Gràcies Sra. Alcaldessa. Faré una intervenció única sobre els dictàmens 2 i 3,
donat que el Pla de Sanejament el que fa és adequar-se a aquest nou Pla
d’Ajust que portem a aprovació avui.
El dictamen número 2 és l’aprovació del Pla d’Ajust que deriva del Reial
Decret 4/2012, i que planteja un procediment de finançament per part del
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Govern de l’Estat, per pagament a proveïdors, en el cas de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, d’un import de 12,3 milions d’euros. És un procediment que
s’estableix perquè els ajuntaments puguin fer front a aquells pagaments que
han quedat pendents a 31 de desembre.
L’acord per afegir-nos al mecanisme de finançament, per pagar a proveïdors,
suposa l’adopció d’un Pla d’Ajust, que mencionava, i que implica aplicar unes
mesures d’ajust entre els ingressos i les despeses, per arribar a la devolució
del total préstec, o instrument de finançament que el Govern de l’Estat acabi
adoptant, donat que en aquests moments no sabem exactament quin és el
mecanisme que utilitzarà el govern, d’aquí a 10 anys, amb un tipus d’interès
del 5%.
Cal dir, en primer lloc, que aquest ajust del Govern de l’Estat, ve com a
conseqüència d’una manca de finançament local adient a les hisendes locals,
mancança que s’arrossega des de fa més de 30 anys i que ha acabat derivant
en una situació molt complicada pels ajuntaments. Situació complicada, més
per uns ajuntaments que per altres, i això és cert, i és una complicació que
s’ha vist agreujada donada la situació de crisi financera que estem patint, a
conseqüència de la crisi de Lehman Brothers al 2008 i que, posteriorment, ha
acabat desenvolupant en una crisi econòmica. I deia més greu per uns
ajuntaments que per altres, perquè els comptes municipals de l'Hospitalet, tot i
el resultat negatiu del 2011, tenen capacitat per fer front al pagament
d’aquests 12,3 milions d’euros per proveïdors, i ho fonamentem en les
següents qüestions, intentaré ser molt breu.
En primer lloc, a 31 de desembre es disposava d’aquests fons, jo crec que és
important dir-ho, perquè l'Ajuntament podia haver fet front a aquests 12,3
milions i la prova és que els fons líquids, a 31 de desembre, eren superiors a
24 milions d’euros. Per altra banda, recordaran l’informe de tresoreria, on deia
que el compliment de pagament a proveïdors, un informe que es va portar al
Ple darrer, el del dimarts, era força positiu.
El que pretén aquest mecanisme de finançament, és a dir, el que ha de
garantir el Pla d’Ajust, és que l'Ajuntament serà capaç de retornar aquest
préstec, com hem dit abans, al llarg de deu anys, i aquest pla demostra que
ho podem fer, les finances municipals estan capacitades per fer-ho. Si
recorden, el Pla de Sanejament, que vam portar a aprovació al desembre i
que ara demanem, també en dictamen número 3, la seva adequació a aquest
Pla d’Ajust, preveia la devolució d’un préstec, a tres anys, del dèficit de
l’exercici 2011, per tant, amb major raó, si se’ns amplia el termini de 3 a 10
anys, la capacitat per devolució d’aquest préstec és superior.
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Per altra banda, cal posar de manifest l’elevat grau de recaptació dels
ingressos municipals, el Decret 4/2012 exigeix que el punt de partida sigui
tenint en compte les dades de recaptació del 2009 al 2011, per tant, el fet de
tenir una recaptació òptima, donades les circumstàncies econòmiques i
comparativament amb altres ajuntaments, fa que la projecció a deu anys
d’aquest Pla d’Ajust dels ingressos municipals, sigui sobre una base rigorosa i
acurada. Recordin que, en el darrer Pla, vam aprovar el compte de liquidació
provisional, disculpin, vam donar compte de la liquidació provisional del 2011,
on es deia que la recaptació havia estat força elevada.
Doncs bé, dos són els motius per acollir-se a aquest mecanisme i són per
raons d’eficiència econòmica. Un, la possibilitat de sufragar el dèficit, ja que
permet finançar a deu anys aquest préstec, en unes condicions molt més
acceptables, donades les circumstàncies del mercat financer. Vostès saben
que les circumstàncies en aquest moment són, o les condicions que
estableixen les entitats financeres són superiors, bastant superiors al 5%,
aquest finançament que dèiem, aquest mecanisme de finançament, estableix
un interès d’un 5%. I dos, precisament el fet que les entitats financeres hagin
acudit a prestar 20.000 milions d’euros als ajuntaments, que els presten a
l’Estat, perquè aquest faci front a aquests pagaments a proveïdors, acabarà
fent impossible que les entitats financeres prestin diners a aquests últims. És a
dir, que ens podem trobar que els ajuntaments anem a buscar un préstec i,
primer, que sigui en unes condicions molt més gravoses, com el fet que el
temps sigui molt més reduït, i que, per altre banda, el interès sigui molt
superior.
Bàsicament i de forma molt resumida, aquest Pla d’Ajust consisteix en prendre
mesures tant en els ingressos, com en les despeses. Les mesures adoptades
no s’allunyen, com no podia ser d’una altra manera, del Pla de Sanejament
que vam aprovar al mes de desembre.
Pel que fa als ingressos, i a grans trets, direm que l’increment de l’IBI previst
en el Pla de Sanejament, pels anys 2012-2014, de vuit punts percentual
cadascú d’ells, s’ha vist alterat pel Reial Decret del Govern de l’Estat, i amb
una clara intrusió de les competències municipals, i jo crec que ho hem de dir i
ho hem de dir d’una forma rotunda, ha incrementat de forma obligatòria, pels
anys 2012 i 2013, un 10% més cadascun d’aquests dos anys. Per aquest
motiu, l’any 2013, les ordenances fiscals no patiran cap increment per part de
l'Ajuntament, i pel 2014 serà només d’un 6%, a fi i efecte d’ajustar-nos al
màxim al que vam establir en el Pla de Sanejament. A partir del 2015,
l’increment serà el que es produeixi per la inflació.
El fet d’aquesta agressió competencial als ajuntaments, ha fet que, amb el poc
marge de maniobra que hem tingut per formular aquest Pla d’Ajust, es
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prevegi, per part del Govern de la ciutat, obrir una nova convocatòria d’ajuts
per a pagaments de subvencions, a famílies amb escassa capacitat
econòmica, a famílies amb situacions molt complicades.
Cal dir també, que no s’afegeix, en aquestes mesures adoptades, cap
eliminació de les bonificacions que té adoptades aquest Ajuntament en les
seves ordenances fiscals. Així ho recomanava el Reial Decret, vull dir que, en
aquest sentit, doncs també estem adoptat mesures o no adoptem mesures
perjudicials pels ciutadans.
Una altra mesura d’ajust, serà l’ajust progressiu dels serveis prestats, en taxes
i preus públics, en aquest moment estem parlant d’un cost del servei d’un 40 o
un 60%, el que vol dir que, una bona part del servei, es cobreix amb les
finances municipals. Es considera que el cost del servei que se’n beneficia un
ciutadà particular, ha de ser sufragat per aquest en major mesura. Per altra
banda, és evident que aquest ajust progressiu, es farà partint d’una premissa
important, que l’impacte social del servei concret, al qual es refereixi el tribut o
el preu públic, ha de ser tingut en compte de forma prioritària, és a dir, no
s’incrementarà, ni es farà un estudi d’increment del cost del servei, d’una
forma lineal, sinó que s’anirà taxa per taxa i preu públic per preu públic. S’està
cercant, per tant, un apropament del finançament, a allò que efectivament
paguem els ciutadans, pel servei que es presta.
Una altra mesura d’ajust en els ingressos, serà l’increment de la inspecció de
determinades taxes, que s’estan fent per detectar possible frau fiscal. I parlem
d’aquelles persones, d’aquells ciutadans, persones físiques, jurídiques, que no
tributen quan haurien de fer-ho.
Pel que fa a les despeses, les mesures previstes són, bàsicament, la
disminució progressiva del capítol I, que és el capítol de personal, en base a
les previsions de jubilació que, al llarg d’aquests deu anys, s’aniran produint i,
per tant, la no provisió d’aquests llocs de treball, d’aquestes places, perdó. En
segon lloc, la reducció del 30% del cost de personal eventual i, en tercer lloc,
continuar, com s’ha fet al llarg de tots aquests anys des de l’any 96, a la
centralització de la gestió i, en concret, de la contractació i, concretament, per
el Pla d’Ajust dels contractes menors. No m’estendré més, perquè considero
que el dictamen i la memòria que s’inclou a l’expedient, és abastament
aclaridora.
Cal dir preventivament, que no es disposa dels ingressos de l’Estat, donat que
el Govern encara no ha presentat els pressupostos pel 2012, per tant, podria
ser que s’acabés necessitant un futur ajustament d’aquest nou Pla d’Ajust,
valgui la redundància, un cop aprovat aquest.
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Per últim, posar de manifest la dificultat que s’ha tingut per confeccionar
aquest Pla d’Ajust. Primer la tardança en determinar, per part del Ministeri, els
criteris per fer-ho i, en segon lloc, el termini concedit per confeccionar-ho.
Per últim, si la ciutat acudeix a aquest mecanisme de finançament, no és més
que per mantenir els serveis que reben els ciutadans, focalitzant aquells que
socialment són més necessaris. I, insisteixo en el que vaig dir en el Ple del
dimarts passat, només en el servei d’atenció domiciliària, s’ha incrementat un
132% des del 2008 fins ara, estem parlant que de 2,4 milions, s’estan posant
a disposició d’aquest servei d’atenció domiciliària, en tot cas, la Tinent
d’Alcalde de Benestar Social m’ho pot ratificar, de 2,4 hem passat a 5,6
milions d’euros.
Cal dir la veritat però, que també hem de ser una mica constructius, i donar
llum al futur, en aquests moments d’incertesa i d’adversitat, i el que no podem
oblidar, i jo crec que és el moment de dir-ho, és que aquesta situació de crisi
econòmica i financera, en cap cas l’hem provocada els ciutadans.
Jo crec que, amb això he explicat abastament el perquè s’ha de votar
afirmativament o creiem que s’hauria de donar suport a aquest Pla d’Ajust.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Passem al posicionament dels grups polítics, en primer lloc
Plataforma per Catalunya.

SR. ORDÓÑEZ
Bien, la primera cosa que hemos de decir, es que entendemos la dificultad de
realizar este Plan de Ajuste, debido al poco tiempo del que se ha dispuesto.
Nosotros, obviamente, consideramos que se tendría que haber realizado de
una manera diferente, nosotros ya en el Plan de Saneamiento expusimos que
no estábamos de acuerdo en algunas medidas que se tomaban, para nosotros
se tienen que priorizar en las partidas y consideramos que las partidas en las
que se priorizaba el recorte, pues no eran las que nosotros considerábamos
adecuadas.
Obviamente, nuestro posicionamiento estuvo en contra de la subida del 8%
del IBI, nuestro posicionamiento siempre ha estado en contra de que, desde el
Gobierno Central, nos suban un 10% extra el IBI. Y obviamente otra de las
medidas en las que hemos estado en contra, pues bueno, fue, digamos, el
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cierre de la televisión de Hospitalet, que era en lo que se basaba un poco el
Plan de Saneamiento este.
Visto que en todas estas medidas, en el Plan de Saneamiento anterior, ya nos
opusimos, también es cierto decir que la medida que se propone sobre el
préstamo, la consideramos una medida favorable, bueno, más que el
saneamiento, pues bueno, para sufragar el déficit y, bien, consideramos que
es un plan que se ajusta bastante a lo que el Ayuntamiento tendría que ser
capaz de hacer efectiva la devolución del préstamo.
Por todo esto, nuestro posicionamiento ha sido un poco difícil, ya que ya nos
manifestamos en contra del Plan de Saneamiento, y en cambio estamos a
favor de esta medida que nos han propuesto y que se aprobó en el anterior
Pleno. Por todo esto, haciendo una política que nosotros consideramos
responsable de ciudad, nos abstendremos en el punto 2 y 3 y, bien,
manifestar nuestra abstención debido a estos dos factores. Por un lado,
estamos de acuerdo en algunas de las medidas que se nos proponen, la
aceptación de este préstamo y, por otro lado, ya estábamos en contra del Plan
de Saneamiento, por todo lo anteriormente expuesto, por tanto, intentando
hacer una política de ciudad positiva, pues nos vamos a abstener.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, el posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa.

SR. SALMERÓN
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Convergència i Unió.

SRA. CLAR
Sí, Convergència i Unió farem també una abstenció i una abstenció prudent, i
ens explicarem. Una abstenció prudent, perquè si bé entenem que els terminis
han anat molt justos, entenem que és un decret de 24 de febrer, entenem que
els terminis han anat realment molt agafats, entenem perfectament la dificultat
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de la redacció d’aquest Pla, tot això ho entenem perfectament, però no podem
per menys que sentir-nos menystinguts, menyspreats, marginats i
abandonats, no nosaltres només com a Convergència i Unió, sinó que, en
general, crec que tota l’oposició.
Estem parlant d’un tema molt seriós, estem parlant d’un tema que afecta a
moltes empreses de la nostra ciutat, a petites empreses que s’estan jugant
moltíssim, estem parlant dels recursos d’aquest municipi, estem parlant de
cóm continuarem tirant endavant les polítiques socials d’aquest municipi,
pensem que estem parlant d’uns temes prou seriosos, d’uns temes tan
importants que hagués estat necessari, per part de l’equip de Govern,
involucrar a l’oposició. Aquest equip de Govern sap perfectament que, aquests
regidors de Convergència i Unió, sempre hem estès la mà quan la situació ha
sigut difícil, sempre ens hem prestat a col·laborar i, sincerament, creiem que,
en aquesta situació, l’equip de Govern, per actuar amb responsabilitat, el que
hauria d’haver fet és comptar amb l’oposició i convocar reunions puntuals, per
anar explicant els avanços, la temporalització i la situació en la qual ens
trobàvem en el punt de redacció d’aquests plans de sanejament i pla de
finançament.
Sincerament, pensem que és d’aquesta manera, pensem que l’oposició
actualment representem 12 regidors de 27, representem un munt de persones
que ens han votat i, aquestes persones que ens han votat, es mereixen que
els seus representants polítics puguin tenir aquesta informació de primera mà,
en temps i en forma, i poder col·laborar i participar en aquest tema tan
important.
No només això, segons està establert, en un Ple extraordinari, la
documentació s’ha de facilitar als regidors de l’oposició, en un termini de 24
hores. Vostès saben que no ha sigut així, no només no ha sigut així, sinó que
per un problema d’escanejament, doncs faltaven uns folis, que al final van
arribar a alguns grups de l’oposició a les 7 de la tarda, als altres grups no han
arribat. Pensem que les coses no han anat com haurien d’anar, com vostès
comprendran, la tasca obligatòria i responsable, d’aquest regidors de
l’oposició, no la hem pogut desenvolupar tal i com la nostra responsabilitat i la
nostra consciència ens obliga, perquè no hem tingut temps material, encara
més tenint en compte que ahir era un dia de vaga i que els desplaçaments van
ser molt difícils, i que tot això va ser enviat per correu electrònic i que, bé,
poder accedir a la documentació també va ser més difícil encara.
Per tot aquest seguit de coses, reclamem, des de Convergència i Unió, la
celebració, la convocatòria d’un Ple extraordinari, perquè l’equip de Govern
expliqui la situació econòmica i aquests plans de sanejament, un cop l’equip
de Govern pugui estudiar-los també en profunditat, i facilitar la documentació a
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l’oposició, perquè a l’oposició també puguem treballar-ho, com realment es
mereix la ciutadania de l'Hospitalet, per tal que puguem fer la nostra tasca tal i
com és la nostra obligació. No demanem res més que això, poder
desenvolupar la nostra tasca tal i com és la nostra obligació.
I una altra cosa que també volia dir, en aquest Ajuntament es parla moltes
vegades de transparència, entenem que els terminis han anat justos, però no
ha hagut transparència. En d’altres municipis, s’estan reunint amb l’oposició,
des d’abans del dia 15, des d’abans de fer la relació de factures que s’havien
d’enviar a Madrid, vostès no han tingut aquesta voluntat en cap moment, això
fa pensar que no hi ha transparència, ja no cap a l’oposició, sinó de cara a la
ciutadania, que és realment, al cap i a la fi, per a qui estem treballant tots.
Gràcies.

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

SR. DEL RÍO
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El primer dictamen nos propone aprobar, conforme
al Real Decreto 4/2012, un Plan de Ajuste que garantice la estabilidad
presupuestaria del Ayuntamiento, los límites de la deuda, y los términos del
pago a proveedores. Esto nace de ese Real Decreto Ley, en donde se
establecen las obligaciones de información y procedimientos, para establecer
un mecanismo de financiación, para el pago de proveedores del
Ayuntamiento. Una vez remitido, el día 15 de marzo, al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, la relación de facturas pendientes de
pago, el Ayuntamiento tiene que aprobar un plan de ajuste antes del 31 de
marzo, y ese es el motivo de este dictamen y de su urgencia.
La medida adoptada por el Gobierno del Partido Popular, supone un alivio a
las arcas municipales, de alguna manera también ya se ha dicho aquí.
Creemos que es una buena medida para la ciudad, creemos que, en este
sentido, al menos en esto, todos estaremos de acuerdo. Con esta medida del
Gobierno Central, se garantiza el pago de las facturas pendientes de los
ayuntamientos a los proveedores y, por tanto, se inyecta liquidez a la pequeña
empresa y a los autónomos, de forma que evitaremos que algunos de ellos
tengan que cerrar, por no cobrar las facturas debidas, y así también
conseguimos mantener los puestos de trabajo, a la vez que estimulamos la
economía. Estaremos todos de acuerdo en que es una medida positiva, en
este caso adoptada por el Gobierno Central.
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También con esta medida saneamos las cuentas del Ayuntamiento, de alguna
manera también se acaba de decir aquí, de esta forma ahora tendremos más
liquidez, ya que al refinanciar las deudas de 12 millones de euros a diez años,
disponemos de un dinero para poder hacer más cosas. Esto, que también es
muy positivo para la ciudad, seguro que también coincidiremos que es una
buena medida.
Y obligamos a los ayuntamientos a decir cuál es su estado real de déficit y,
por tanto, ante nuestros socios europeos podemos presentar unas cuentas
fiables, que nos permitan recuperar la credibilidad y, por tanto, lanzar un
mensaje, tan necesario, de que España cumple. En ese mensaje de confianza
hacia el exterior, seguro que también coincidiremos.
Por tanto, estamos ante una propuesta del Gobierno Central que, al menos
por una vez, creo que estaremos todos de acuerdo que es positiva y de ahí
que ustedes hoy lo hayan traído a Pleno, porque si no, no tendría sentido.
Por último, tras la aprobación aquí de este plan de ajuste municipal, deberá
presentar-se al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, quien lo
tiene que valorar y calificar, confiamos que lo hayan ustedes elaborado
correctamente, y no sea objeto de rechazo por el Ministerio, de ahí que le
demos un margen de confianza con nuestra abstención, confiando que se
pueda llevar a cabo, porque creo que es una buena medida para la ciudad de
Hospitalet.
Respecto al segundo dictamen, en diciembre de 2011, debido al resultado
negativo del ahorro neto de la liquidación del presupuesto del año anterior, fue
necesario aprobar un plan de saneamiento financiero, para el período 20112014. Ahora el Ayuntamiento, al acogerse a lo establecido en el Real Decreto
Ley 4/2012, de 24 de febrero, y conforme al Real Decreto Ley 7/2012, por el
cual el Gobierno del Partido Popular crea un fondo para la financiación del
pago a proveedores de los ayuntamientos, y a la vez el Ayuntamiento de
Hospitalet ha presentado facturas pendientes de pago, por un total de 12
millones de euros, tienen, conforme a la nota informativa sobre el mecanismo
de financiación para el pago de proveedores, que actualizar el plan de
saneamiento financiero del año 2011-2014, para que sea coherente con el
plan de ajuste, eso hay que hacerlo.
Y lo que se hace en este dictamen, es actualizar las previsiones establecidas
en el plan de saneamiento financiero, aprobado en diciembre de 2011, y
ajustarlos a lo que tiene que ser, que es el plan de ajuste. La actualización del
plan financiero que nos presentan a aprobación, consideramos, desde el
Partido Popular, que son un conjunto de medidas generales, que a falta de
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una mayor concreción, se hace difícil posicionarse sobre su viabilidad real.
Todo y observar, desde el Partido Popular, aspectos que son interesantes,
pero debido a esa falta de concreción, se nos hace difícil evaluar con certeza
cuál será el impacto real de dicho plan y su posible, o su previsible, grado de
cumplimiento. De ahí que también, desde el grupo municipal del Partido
Popular, nos abstengamos también en este dictamen. Gracias.

Essent les 10.25 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.

SRA. PEREA
Bien, pues sin estar presente la Presidenta-Alcaldesa, me doy a mi misma la
palabra, esto en alguna ocasión ya ha ocurrido, con lo cual.
Y lo diré muy brevemente, vamos a ver, respecto al posicionamiento de los
diferentes grupos. Por lo que hace a Plataforma per Catalunya, me parece
muy bien su posición, pero le diré que en ningún caso me da otra opción de
medidas a adoptar, es decir, se abstiene a unas medidas, pero tampoco no
plantea alternativas, con lo cual, con todos mis respetos, pues tampoco no
creo que fundamente mucho el no dar un apoyo rotundo a este plan de ajuste,
porque, y como bien dice el informe del Interventor, Sr. del Río, las medidas
que se adoptan en este plan, cubrirán los objetivos económicos que se
pretenden.
Sra. Clar, jo li accepto que vostè, i li demano disculpes, per la premura de
temps, vostè mateix ho ha dit que realment, doncs la forma en què s’ha dut a
terme, doncs ens ha portat a estar ahir passant els dictàmens i demés, el que
no li puc admetre és la manca de transparència. Miri, és molt fàcil, aquest
Reial Decret preveu que trimestralment es doni compte d’aquest pla d’ajust i,
per tant, la transparència tota, tindrà tot el temps del món per poder veure
aquest seguiment que s’està fent al pla d’ajust.
I, per altra banda, home, jo crec que dir que menystenim a la ciutadania, per
una cosa així, crec que és extralimitar-se, jo li puc acceptar que vostè em
digui, home, em sembla que no és de rebut, el dia abans rebre els dictàmens,
però que menystenim els grups o a la ciutadania, doncs crec que és una mica
exagerat.
Y, por último, Sr. del Río, confíe en este plan de ajuste, confíe, porque si en el
2011 aprobamos un plan de saneamiento, con una devolución de un préstamo
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a tres años, ahora lo devolvemos en diez, pues hombre, de lógica ya, pero es
que además hay un informe favorable por parte de intervención, y se supone
que, si a lo largo de todos estos años, económicamente este Ayuntamiento ha
sido, y es, de los de la media para arriba en cuanto a solvencia, pues hombre,
yo creo que hemos de confiar y hemos de ser más constructivos. Yo creo que
nada más.

Essent les 10.30 hores entra a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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

SRA. CLAR
Des de la data del dictamen, del 24 de febrer fins ara, han passat cinc
setmanes, jo entenc que vostès porten aquest temps treballant, i ho entenc
d’aquesta manera, perquè el dia 15 ja van fer arribar la relació de factures que
inclourien dintre d’aquest pla de sanejament. Falta de transparència, sí Sra.
Perea, sí Sra. Perea, clar que sí, falta transparència, a misses dites, vostè em
diu que cada tres mesos hem de supervisar el compliment del pla, a misses
dites, per a la redacció d’aquest pla, no ha hagut transparència Sra. Perea,
l’equip de Govern, es podia haver reunit, des que va començar a realitzar la
relació de factures que s’inclourien, fins a data d’avui, hem tingut un munt de
dies, unes quantes setmanes, que l’equip de Govern es podia haver anat
reunint amb l’oposició, per anar informant com anava l’evolució de la redacció
d’aquest pla, i no s’ha fet, això no és transparència Sra. Perea.
I això, si no és menystenir, és ignorar a l’oposició, i l’oposició, el valor que
tenim, no és per nosaltres mateixos, sinó per la gent que ens ha votat, i és per
això que dic que és menystenir o deixar de costat o marginar o no tenir en
compte, no sé exactament, jo sóc una persona de ciències, no de lletres, i no
tinc vocabulari potser per dir la paraula exacta, però ja li dic que ens hem
sentit apartats, no hem pogut col·laborar, ni hem tingut puntualment
informació, de com anava evolucionant aquest pla, mentre que a d’altres
municipis, que els terminis eren exactament els mateixos que hem tingut
nosaltres, perquè els terminis han estat igual per tot el territori espanyol, ha
hagut aquesta col·laboració i aquesta voluntat d’informació i de transparència
per part de l’equip de Govern cap a l’oposició, que aquí no s’ha donat, què es
donarà a posteriori? no quedarà més remei, perquè obliga el pla, que cada
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tres mesos hem de passar comptes al Ple, clar, això no ens ho podem saltar.
Però parlem de transparència, si realment cada tres mesos, ens donen la
informació, amb un temps suficient, perquè l’oposició puguem fer la nostra
tasca, no demanem res més que això, poder treballar amb responsabilitat.
Res més.

SRA. ALCALDESSA
Bé, Sra. Perea.

SRA. PEREA
Sí, per concloure. Miri, jo obrir un debat sobre les formes, que vostè em
barreja amb transparència, em sembla totalment fora de lloc. Jo li puc admetre
que en un dia vostè és molt complicat poder-se estudiar un pla d’ajust, també
li dic que en aquest pla d’ajust s’adopten mesures, que ja es van adoptar al
pla de sanejament i, per tant, entenc que vostès s’han estudiat perfectament el
pla de sanejament que es va aprovar fa tres mesos. Això barrejar-ho amb
transparència, és que no hi puc estar d’acord.
Miri, les dificultats, i el Sr. del Río ho ha reconegut, les dificultats per
confeccionar aquest pla, quan els criteris no es van donar fins la setmana
passada, home, és complicat. Per altra banda, i no vull ser mal educada, però
home, a mi no m’ha trucat ningú per preguntar-me què passa amb el pla
d’ajust. A veure, no, no, no, però anem a veure, nosaltres, per part nostra, per
part de l’Àrea d’Hisenda, a més a més, sempre s’han donat totes les facilitats
per donar a conèixer la situació econòmica de l'Ajuntament, sempre, sempre
que se’ns ha preguntat, per aquest motiu, no li puc admetre falta de
transparència. A més a més, vostès ho sap, estem parlant d’un pla d’ajust que
conté les mateixes mesures del pla de sanejament del desembre, no hi ha
massa diferència, més enllà d’aquest 10% que incrementa el Govern de
l’Estat, en el cas de l’IBI, més enllà d’això, les mesures que adoptem, a més a
més, jo crec que l’informe és molt clar i les diu d’una forma molt sistemàtica, i
molt entenidora.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Clar, per anar finalitzant, breument.
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SRA. CLAR
Sí, sí, falta de transparència en tant i en quant l’oposició no hem tingut
aquesta documentació fins ahir a les 7 de la tarda, això és falta de
transparència, perquè no hem tingut temps per poder-ho estudiar, i no és
transparent. No és transparent, perquè no ha hagut temps material, és en
aquest sentit que hi ha manca de transparència, Sra. Perea. L’obligació de
l’equip de Govern, hagués estat trucar a l’oposició, convocar als portaveus
dels grups municipals, amb els responsables de l’Àrea d’Hisenda, i anant
informant de tot el procés com s’anava tenint, llavors Sra. Perea, el meu
discurs, avui aquí, hagués estat de chapeau Sra. Perea, chapeau equip de
Govern, perquè ho hem treballat tot junts, ho hem fet entre tots, i s’ha
aconseguit el tracte que volíem.
Transparència, Ple extraordinari, convoquem un Ple extraordinari per explicar
exactament la situació econòmica d’aquest Ajuntament, explicar en profunditat
aquest pla de sanejament i explicar-ho tot amb claredat, amb llums i taquígraf,
i amb temps i sense res que amagar, això és transparència, i sense por, que
no passa res, que parlant la gent s’entén, i donant la informació als regidors
de l’oposició, amb temps, ningú podrà parlar de manca de transparència,
perquè haurem tingut el temps suficient per poder estudiar la documentació.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea, ja per finalitzar, si us plau.

SRA. PEREA
Ja breument. Li diré molt clar, anem a veure, jo els vaig trucar, si no recordo
malament, dilluns, per dir-los, us avanço, no tinc els números encara tancats,
però us avanço quines mesures i en què consisteix aquest pla d’ajust. Jo
m’hagués reunit amb vostès dimecres, no va ser per culpa meva que no em
vaig reunir dimecres, ha hagut altres portaveus que ens hem reunit abans, en
concret, amb el Sr. del Río ens vam reunir dimecres, per cert, amb el Sr. del
Río ens vam reunir que eren les 9 de la nit, val? I jo, des del principi he donat
facilitats per això, llavors no li puc admetre manca de transparència. En
qualsevol cas, i li dic, aquest pla d’ajust es basa en un pla de sanejament que
vostès ja coneixen perfectament.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, jo crec que es posa de manifest que, és un dictamen, són dos dictàmens,
certament importants, que afecten, evidentment, a l'Ajuntament, a l’economia
municipal, i al present i al futur, per tant, entenc perfectament que, per part
dels grups de l’oposició, doncs també es reclami més temps, es reclami
possibilitat d’obtenir aquesta informació amb més temps, per fer l’estudi
necessari, per donar també la seva opinió.
A veure, tal i com deia la Sra. Perea, no s’ha fet per manca de voluntat
política, ni per manca de..., no s’ha fet per ganes d’amagar aquesta
informació, sinó perquè també els tempus que ens hem trobat com a govern,
no només l'Ajuntament de l'Hospitalet, sinó en general els municipis, han estat
els tempus que el Ministeri ha dictat, i la informació per part del Ministeri,
també s’ha donat en el moment que s’ha donat, per tant, tot plegat, i en
aquesta situació hem hagut de fer el pla d’ajust i, per tant, jo crec que no hi ha,
en absolut, cap voluntat d’amagar, ni de treure la possibilitat que els grups de
l’oposició estudiïn i plantegin la seva opinió.
A partir d’aquí, home, jo crec que si hi ha un tema que en els últims temps i
que la previsió és que continuï essent un tema d’actualitat, és el tema
econòmic. Per desgràcia, perquè abans segurament, i en d’altres moments de
la història municipal, han hagut temes de més actualitat, que han estat
marcant les agendes polítiques de la hisenda o de l'Ajuntament, doncs en
aquest cas és l’econòmic, no només a la ciutat de l'Hospitalet, sinó en general
a totes les administracions públiques, en aquests moments els temes
econòmics són els primers.
Crec que no serà necessari fer un Ple extraordinari, crec que a tots els plens
que estem celebrant, doncs estem parlant, i tenim la possibilitat de donar la
nostra opinió en els temes econòmics. I, com molt bé deia la Sra. Perea, a
partir d’aquests moments, cada tres mesos, estem obligats tots plegats,
nosaltres a presentar la informació i vostès, com oposició, a donar la seva
opinió respecte a cóm funciona, cóm va funcionant aquest pla d’ajust, aquest
pla de sanejament, i com està l’economia municipal.
Per tant, tindrem moments suficients per parlar de tot això, i crec que avui, jo
el que sí voldria és agrair a tots els grups polítics el seu posicionament, per
aquesta abstenció, i que, en definitiva, el que dóna és la confiança suficient,
perquè tinguem un pla, un pla d’ajust, un pla sanejament, que possibiliti tirar
endavant aquesta administració i que, en definitiva, continuem treballant per a
la millora de les condicions dels ciutadans i ciutadanes, que és la nostra
obligació, l’obligació del govern i l’obligació de l’oposició. Per tant, moltes
gràcies i aixequem ja la sessió, gràcies.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

DICTAMEN 1.PER
CONVOCATÒRIA.

RATIFICAR

LA

URGÈNCIA

DE

LA

Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la provisió de l’alcaldessa-presidenta de data 27 de març de 2012.
ATÈS que de conformitat amb el preveuen els articles 112.3 de la Llei 7/1985
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 98 b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 36 del Reglament Orgànic del Ple
aprovat per aquest òrgan en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat en
el BOP de 12 de gener de 2012, el ple pot celebrar sessions extraordinàries i
urgents, i en aquest cas no és necessari que la convocatòria es realitzi amb el
termini de dos dies hàbils si bé es requereix que el primer punt de l'ordre del
dia de la sessió sigui la ratificació del caràcter urgent de la sessió.
ATÈS que la urgència de celebració de la sessió està motivada en la
necessitat de procedir a aprovar el pla d’ajust previst al RDLlei 4/2012, de 24
de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments
necessaris per a establir un mecanisme de finançament destinat al pagament
dels proveïdors de les entitats locals; abans del 31 de març de 2012 i d’altra
banda és necessari procedir a modificar el pla de sanejament 2011-2014,
aprovat pel ple el 2 de desembre de 2011, en tant que ambdós plans
conviuen en el temps i l’aprovació del primer incideix en aquest últim.
VIST l'informe jurídic emès per la Secretària General de l'Ajuntament, de data
27 de març de 2012 (L'H 18/2012) que consta a l'expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia,
ACORDA:
RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ DEL
PLE DE 30 DE MARÇ DE 2012, DE CONFORMITAT AMB L’ART. 98 b) DEL
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DECRET LEGISLATIU 2/2003, DE 28.04, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT
REFÓS DE LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA i
L’ART. 36 DEL REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE 20.12.2011 (BOP
12.01.2012).

HISENDA I RECURSOS GENERALS

DICTAMEN 2.APROVAR EL PLA D’AJUST REGULAT EN
L’ARTICLE 7 DEL REIAL DECRET LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVEUiA, Sr. Salmerón; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vista la Providència de la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals de data 19 de març de 2012 per la que es disposa que s’iniciï
expedient de redacció i aprovació d’un pla d’ajust per al període 2012-2022.
Vist l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals, en relació al pla d’ajust que ha d’aprovar el Ple de l’Ajuntament en cas
de no haver-se efectuat el pagament de les obligacions reconegudes incloses
a la relació certificada que preveu l’article 3 de la mateixa norma.
Vista la relació certificada de les obligacions pendents de pagament que
reuneixen els requisits que estableix l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de
24 de febrer, expedida per la viceinterventora de l’Ajuntament i tramesa al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que ascendeix a un total de
12.336.829,85 euros.
Vist l’informe del director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals i la
documentació que integra aquest expedient.
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Vist l’informe de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals, i sense dictamen previ de la Comissió Permanent, en virtut del que
disposa l’article 36.1 del Reglament Orgànic de Ple, publicat al BOP de 12 de
gener de 2012.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR de conformitat amb el que disposa l’article 7 del Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, el pla d’ajust
per al període 2012-2022 elaborat per aquest Ajuntament i que s’adjunta com
document annex al present dictamen.
SEGON.- DECLARAR expressament que l’Ajuntament es compromet a:
1. Adoptar les mesures previstes al pla d’ajust per a garantir l’estabilitat
pressupostària, límits de deute i els terminis de pagament a proveïdors,
per a un període coincident amb el d’amortització de l’operació
d’endeutament que es preveig concertat en el marc del Reial Decret
Llei 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim de 10 anys de
durada).
2. Aplicar les mesures indicades en el present pla d’ajust.
3. Trametre tota la informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques consideri necessària per al seguiment del compliment
d’aquest pla d’ajust, així com qualsevol altra informació addicional que
es consideri precisa per a garantir el compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les obligacions
de pagament a proveïdors.
TERCER.- TRAMETRE el pla d’ajust al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
QUART.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció General i a la
Secretaria General.

…/…

19

DICTAMEN 3.APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE
SANEJAMENT
FINANCER
2011-2014
DE
L’AJUNTAMENT
DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte del dictamen que es transcriu seguidament, i sotmès a
votació s'aprova amb 14 vots favorables dels representants del PSC-PM,
Srs/es. Marín, Belver, Perea, Bonals, Fernández, García, Castro, Graells,
Bermudo, Herance, Husillos, Sariñena i Alcázar; i del representant d’ICVEUiA, Sr. Salmerón; i amb 12 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/es. Del Rio, Alonso, Diez, Esplugas, Bas i Cañizares; dels representants
de CiU, Srs/es. Borràs, Clar, Monrós i Pérez; i dels representants de PxC, Srs.
Ordoñez i Sánchez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Vista la Providència de la Tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals
de data 19 de març de 2012 per la que es disposa que s’iniciï expedient de
redacció i aprovació de l’actualització del pla de sanejament financer per al
període 2011-2014.
Vist el pla de sanejament financer per al període 2011-2014 aprovat pel Ple
de l’ajuntament en sessió de 2 de desembre de 2011.
Vist el pla d’ajust per al període 2012-2022 elaborat d’acord amb el que es
preveu a l’article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.
Atès que el referit pla d’ajust és independent dels plans de sanejament
financer previstos a l’article 53.1 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i a l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, però, no obstant
això, en el cas que siguin vigents simultàniament els dos tipus de plans han de
ser coherents en els exercicis en què coincideixin.
Vist l’informe del director de serveis d’Hisenda i Recursos Generals i la
documentació que integra aquest expedient.
Vist l’informe de la Intervenció General.
El Ple, a proposta de la Tinenta de d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Generals, i sense dictamen previ de la Comissió Permanent, en
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virtut del que disposa l’article 36.1 del Reglament Orgànic de Ple, publicat al
BOP de 12 de gener de 2012,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’actualització del pla de sanejament financer per al
període 2011-2014, elaborat per aquest ajuntament i que s’adjunta com
document annex al present dictamen.
SEGON.- TRAMETRE l’actualització del pla de sanejament financer al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció General i a la
Secretaria General

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

